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Sıradışı olayları incelemeyi ve gözlemeyi bir yaşam biçimi olarak belirlemiş olan 
Mustafa Kamaş 19 6 2  yılında İstanbul’da doğmuştur. Yirmi yıllık gazetecilik haya
tında satır aralannı okumak, gizli izleri yakalamak, komplo teorileri arasından ger
çek kom plolan ortaya çıkarm anın yam sıra, araştırm a ve incelem e konusunda 
önemli deneyimler kazanmıştır.

1980 yılında İstanbul’da çeşitli gazetelerde muhabir olarak gazetecilik hayatına baş
lamış olan Mustafa Kamaş, 1 9 8 8 -1 9 9 5  yıllan arasında Avusturya’da News ve Wiener 
gibi ülkenin iki büyük haber dergisinde araştırmacı gazeteci olarak çalışmanın yanı- 
sıra, Avusturya’nın ilk Türkçe gazetesi olan Türkekspres ile iki dilli Der Türkischer 
Reporter gazetesini yayınlamıştır. Mustafa Kamaş gazetecilikle beraber sinema dün
yasıyla da ilgilenmiş ve 1993  yılında Avusturya Kültür Bakanlığı için “Brennende 
Strassen” (Ateşten Sokaklar) isimli bir gençlik filminin senaryosunu yazmıştır.

1 9 9 5 -2 0 0 1  yıllan arasında İstanbul’da dergi yayıncılığı ile meslek hayatına devam  
eden Mustafa Kam aş, 2 0 0 2  yılında gazeteciliği ve yayıncılığı bırakarak yıllardır 
yazmayı tasarladığı ve ön çalışmalannı yaptığı kitapları yazabilmek için yazarlığa 
başlamıştır. Hem film senaryoları hem de romanlar yazmakta olan Mustafa Kamaş, 
tüm meslek yaşamı boyunca gizli ilimlere, para-psikolojiye, mistizme, kadim ve 
ezoterik dinlere ilgi duymuş ve çok sayıda araştırma yapmıştır.

Gazetecilikten kazandığı deneyimlerini, yazma tekniklerini eserlerine yansıtan 
Mustafa Kamaş, eserlerinde özellikle mistizmi, toplumsal eleştiriyi, komplo teorileri
ni ve Kudüs’ten New York’a kadar gittiği sayısız kentten edindiği bilgi ve gözlemleri
ni kullanmaktadır. İngilizce ve Almanca dillerini iyi şekilde bilen Mustafa Kamaş, 
farklı konulan eserlerinde bir araya getirerek, daha önce yazılmamış birçok özgün 
öyküyü eserlerine taşımakta ve okuyuculannı farklı dünyalarla tanıştırmaktadır.

Mustafa Kamaş “Haşan Sabbah-Sır Bekçileri” isimli bir filmin hem senaryosunu 

yazmış hem de yönetmenliğini yapmıştır.

Truva’da Çıkan Kitaplan:

-Amerika Düşerken (Ocak, 2 0 0 6 )

-M isyonerler Savaşı Papaz Santoro Neden Öldürüldü? (Mart, 2 0 0 6 )
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Soğuk ve puslu bir Vatikan gününde... Alınacak kararı biliyor
muş gibi Vatikan meydanlarındaki güvercinler panik halinde sağa 
sola uçuşuyorlardı. Son derece ciddi görünüşlü adamlar geniş bir 
masanın başında oturmuş derin düşüncelere dalmışlardı. Bunlar Va
tikan içinde, Vatikan prensiplerine aykırı inançlara sahip ve farklı 
hayatlar yaşayan Kara Kardinaller’di.

“Onun neden şimdi ölmesi gerektiğini anlamıyorum.” dedi kar
dinallerden biri. Adam gerçekten bir anlam veremiyordu Papa 2. Je- 
an Paul’ün hemen bugünlerde ölmesi gerektiğine. O zaten yaşayan 
bir ölüydü ve her an ölebilirdi. Kısa bir zaman daha beklemenin ne 
gibi bir sakıncası olabilirdi ki?

Salondaki kardinallerden birçoğu da aynı fikirdeydi. Her ne ka
dar Kara Kardinaller denilen bu grubun üyeleri, sayısız pislik işlere 
bulaşmış olmalarına rağmen yine de Papa 2. Jean Paul’ün öldürül
mesi işine ellerini bulaştırmak istemiyorlardı.

Onların bu kararsızlığına son veren ise son derece kararlı bir 
adam olan Sepp Van Möntan oldu. Siyah şık bir takım elbise giy
mişti Sepp Van Montan; Milano’da özel terziler tarafından itina ile
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dikilmiş, pahalı ama çok çarpıcı bir elbiseydi üzerindeki. Kumaşı da 
özel olarak dokunmuş bir kumaştı ve nadir bulunan cinstendi.

Uzun sarı saçlarını at kuyruğu şeklinde bağlamıştı. Gözlerinde
ki kara gözlükler onu filmlerden dışarıya fırlamış gizemli bir film 
karakteri gibi gösteriyordu. Ayağındaki siyah ayakkabılar da bu gi
zemli adama daha da çekici bir özellik katıyordu.

Her biri, birbirinden kurnaz ve deneyimli yaşlı kardinaller o- 
nun kararlı çıkışı karşısında sessizlik içinde donup kalmaktan başka 
bir şey yapamamıştı. Sepp Van Montan soğuk ama etkili bir ses ile 
“O mutlaka, bu gece ölmeli.” derken Vatikan’ın meydanları sanki 
bu ölüm kararım görmüş ve derin bir yas içine düşmüş gibi gölgele
re teslim olmuş ve sessizliğin anlamsız boşluğunda yitip gitmiş gi
biydiler.

Toplantının yapıldığı binanın merdivenlerinde sessiz adımlarla 
yürümeye çalışan birkaç güvenlik görevlisinin ayak sesleri dışında 
başka bir ses duyulmuyordu. Sepp Van Montan Papa 2. Jean Pa- 
ul’ün hemen öldürülmesi emrini vermiş ama nedenini söyleme ge
reği duymamıştı.

Kara Kardinaller için oldukça anlamsız olan bu karar, sadece 
bu adamın ağzından çıktığı için bir değer kazanıyordu. Salonda bu
lunanların her biri sadece kendi yaşamlarının değil, sevdiklerinin 
yaşamlarının da bu acımasız adamın iki dudağı arasında olduğunu 
bilecek kadar uzun yaşamış ve deneyim kazanmışlardı.

Bilge yaşlılar gibi susmayı tercih ediyor ve bu anlamsız kararı 
kabullenmekten başka çarelerinin olmadığını biliyorlardı. Uzun ses
sizlik ve yaşlı Kara Kardinaller’in tepkisiz bakışları, verdiği karann 
onlar tarafından kabul edildiğini anlamasına yetmişti Sepp Van 
Montan’ım

Koltuğundan bir Matrix figürü gibi sert, donuk ve soğuk bir şe
kilde kalkarken tek bir cümle daha söylemek gereği duydu: “Gece
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yansından önce bu iş bitecek.” Salonun kapısına doğru yürümeye 
başlamıştı bile.

Gerisi artık salondaki kardinallere kalmıştı. Onun ne şekilde 
öldürüleceği onların problemiydi ve Kara Kardinaller ince usullerle 
öldürmek konusunda şeytana külahım ters giydirecek kadar dene
yimliydiler.

Sepp Van Montan, görevini başarı ile gerçekleştirmiş bir görev 
adamının ruh halinde, kendinden emin, kıvançlı, kendisi ile gurur 
duyarak binanın merdivenlerinden inmeye başladığında, korumala
rı da peşine takılmıştı. Çok başarılı bir organizatördü Sepp Van 
Montan, öylesine başarılıydı ki, onun işverenleri bile onun yöntem
lerinden çekiniyorlardı. Yılan soğukluğunda, timsah acımasızlığında 
kişiliği onun hakkında sağlıklı bir karar vermek için yetmiyordu.

Papa 2. Jean Paul’ün ölümünün ardından bugüne kadar o ve 
Kara Kardinaller bir daha bir araya gelmemişti. Kendi karanlık ve 
gizli köşelerinde, sadece kendi bildikleri özel bir lisan ile konuşa
rak, ayinler düzenleyerek yaşayıp gitmişlerdi, kehanetin gerçekleşe
ceği büyük günü ve habercinin gelişini bekliyorlardı. O büyük gün, 
liderleri ortaya çıkacak ve dünyaya yeni bir düzen verecekti. Kara 
Kardinallerin özlemle beklediği ve sadece kendi iktidarlarının ha
kim olduğu yeni bir dünyaydı bu ama yine de hiçbirinin acelesi 
yoktu, hatta birçoğu kendilerine vaat edilen büyük kehaneti unut
muş gibi dünya hallerine dalmış, günün tadım çıkarıyorlardı.

Farklı din adamlarıydı Kara Kardinaller, hepsi birer Katolik ra
hibi, kardinal görüntüsü altında yaşıyor ama hiçbiri onların gele
neklerini takip etmiyordu. Kendi gizli konaklarında çoğu geceler bi- 

tallSâl ay\I\ M tliğm ûe sete partileri düzenliyorlardı ve sadece 
kendilerinin bildiği bir neden ile dünyanın farklı yerlerinden getiril
miş, her renkte bakire kızlar ile ilişki kuruyorlardı. Onlar için cin
selliğin her türlüsü uygun oluyordu. Dünyanın en büyük sapıkla-
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nndan biri olan, Sado-Mazoşizm’in kurucusu Sade’m felsefesinden 
ve yaşam tarzından ayrılmayı da düşünmüyorlardı. Grup seksleri, 
eşcinsellik ve daha nitelendirilmesi çok güç farklı sapıklıklar onların 
dini ayinlerinden, sıradan dini ayinlerinden sayılırdı. Sadece bu 
amaçla yapılmış olan seks odalannda Tannça Kibele ve kendilerine 
göre kutsal başka tanrıça heykellerinin önünde yüzleri maskeli ama 
bedenleri çıplak bir şekilde, çoğu zaman kan çıkartana kadar cinsel 
birleşmeler ve sapıklıklar yaşıyorlardı.

Yeme içmeye de çok düşkündü Kara Kardinaller; her birisi yüz 
kilonun üstünde obez şişmanlardı, yürümekte zorlanıyor, ayağa 
kalkmaya üşeniyorlardı. Günde beş öğünden fazla yemek yemeden 
duramıyorlardı. Yemek masaları her an çeşit çeşit lezzetli et ürünleri 
ile dolu oluyordu. Et yemeyi çok seviyorlardı. Et yerken ayinin bir 
parçası olarak, sadece ellerini kullanıyor ve çatal bıçak olmadan et
leri elleriyle parçalıyorlardı.

Yaşadıkları hayat geçmişte kalan, binlerce yıl öncesinin pagan 
yaşam tarzına çok benziyordu, gizli hayatlarında her biri birer pa
gandı ve Vatikan neredeyse tüm unsurları ile artık paganlarm kont
rolü altında gibiydi.

Kara Kardinaller’in çoğu kutsal amaçlarını unutmuş görünüyor 
ve bunu kendilerine hatırlatanlardan da hoşlanmıyorlardı. Yaşadık
ları konforlu hayattan uzaklaşıp yeni maceralara atılmak isteği duy
muyorlardı. Aylar sonra, Kara Kardinaller acil bir toplantıya çağrıl
dıklarında karşılaşacakları kişinin Sepp Van Montan olacağını bilse
lerdi, birçoğu onunla karşılaşmamak için birer kollarım feda ederdi. 
Acil toplantı yine Vatikan’a ait binaların birinde ama Venedik’te ya
pılacaktı bu gece, ertelenmesi mümkün değildi. Her bir Kara Kardi
nal bu toplantıya hayatları pahasına da olsa katılmak mecburiyetin- 
deydi. Emir büyük yerden, New York, merkezden gelmişti.

Ocak ayının sonlarını yaşıyordu Venedik kenti, sokaklar bom
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boştu, yazın gelen binlerce turist evlerine dönmüştü. Turistlerin ya
şattığı, can verdiği bir kentti Venedik; soğuk sonbahar günleri geldi
ğinde kalabalıklar yavaş yavaş azalır, kışa doğru da dükkanlar ka
panmaya başlardı.

Sert rüzgarlar esiyordu Venedik kentinin sokaklarında, dalgala
rın kentin eteklerine kadar getirdiği sular, taşıyor, kabarıyor, bentle
ri aşarak kanallara karışıyordu. Çoğu zaman kanallarda akan, taşan, 
dalgaların sırtında kente ulaşan sular sokakların, köprülerin üzerine 
kadar kabarıyordu. Ama sulardan kaçacak ya da sulardan korkacak 
kimseler kalmamıştı Venedik sokaklarında. İnsanların olmadığı yer
lerde, kahveler, kafeteryalar, hediyelik eşya dükkanları da kapılarını 
kapatmıştı. Venedik tren istasyonunun önünden her zaman deniz 
taksileri kalkardı, tekneler ve deniz taksileri milyonlarca turisti San 
Marco meydanına taşırdı, ama şimdi mevsimlerden kıştı ve ortada 
ne deniz taksileri ne de tekneler vardı. Sadece tek bir tekne kalk
mıştı istasyonun önündeki iskelede; güzel ve vahşi bir tasarımı olan 
teknenin içinde Sepp Van Montan vardı ve Kara Kardinaller ile ya
pılacak gizli toplantıyı yönetmek üzere, Venedik’in muhteşem sa
raylarından birine gidiyordu.

Tekne onlarca irili ufaklı kanal içinde, köprülerin altından ge
çerek hızla saraya doğru yol aldı.

Sepp Van Montan yanındaki korumalarına ve önemli konukla
rına aldırmadan, kendinden gayet emin bir şekilde, teknenin pence
resinden dışarıya, çevreye bakıyordu. Her biri binlerce anıyı taşıyan 
konakların, sarayların önlerinden geçtikçe, yüzyıllardan beri o sa
raylarda yaşanan pagan ayinlerini, çılgın seks partilerini, gizli örgüt
lerin toplantılarını hayal etti.

Venedik kurulduğu tarihten beri sayısız gizli tarikata ve sapkın 
örgüte ev sahipliği yapmış, içinde binlerce pagan işaretler taşıyan 
bir kentti ve sanki lanetlenmiş bir yer gibi sular altında kalmıştı. La-
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tinlerin yuvası olan, onlardan arta kalan İtalya’nın yaşayan tek Latin 
kentiydi Venedik ve bu özelliği ile hâlâ binlerce yıllık geçmişe sahip
büyücülük kültürüne ve yaşam biçimine izin verildi saraylarında,

Tekne, toplantının yapılacağı binaya yanaştığı zaman iskelede 
sadece üç tane iri kıyım koruma ile misafirleri karşılayan, çok soğuk 
olmasına rağmen, derin bir dekoltesi olan kırmızı bir elbise giymiş 
bir hostes vardı. Kadın soğuktan ve rüzgardan hiç etkilenmiyormuş 
gibi güler yüzle karşılamıştı Sepp Van Montan ve beraberindekileri, 
elindeki tepsiyi uzatmıştı. Tepsinin üzerinde, kristal bardaklar için
de çok nadir bulunan ve son derece pahalı bir şampanya vardı.

Sepp Van Montan tepsiden bir kadeh aldı ve ağzına dikti, ya
nındakiler de öyle yaptı. İçmeyenler sadece korumalar oldu. Sarayın 
içine girdiklerinde, daha ilk adımda onları yüzyıllar öncesinden ya
pılmış olan muhteşem duvar resimleri ve tablolar karşıladı. İsimsiz 
sanatçılar tarafından yapılmıştı duvar resimleri ve pagan döneminin 
ayinleri resmedilmişti duvarlara.

Simgeler, tılsımlar, muskalar, bilinmeyen dillerde yazılmış yazı
lar duvardaki resimlerin içindeki figürlerin üzerine yazılmıştı, içleri
ne işlenmişti. Dans eden maskeli kadınlar, yarı çıplak sevişen ka
dınlar ve erkekler, kara ormanlar, ormandaki ağaçların ve dalların 
arasına ustaca gizlenmiş olan yaratık resimleri, dalların arasında giz
lenmiş yaprakların üzerine işlenmiş tılsımlar... Hepsi birbirinden 
dehşetli resimlerdi. Büyücülerin kafalarının giyotinlerde vurulması, 
yakılan cadılar, kılıçla kafaları vurulan Tapmak Şövalyeleri gibi belli 
bir kompozisyona sahip olan resimler de dikkati çekiyordu duvar
larda. Lucifer’in ve Bapfhomet’in çeşitli stillerdeki figürleri de birçok 
resmin detayları arasına girmişti. Resmin birinde bir Bapfhomet 
heykeli bir kadınla sevişmekte, resmin birinde bir Lucifer kadını, 
çok sayıda erkek şeytanla sevişmekteydi. Bu adamlar için seks ve sa
pıklık normal bir ayin şekli gibiydi. Sepp Van Montan salonlardan
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geçerken, merdivenlerden yürürken gördüğü resimlerden tiksinmiş- 
ti. Müşterileri bile olsa bu adamların alışkanlıklarından nefret edi
yordu. Ailesi onu gerçek bir Katolik gibi yetiştirmeye çalışmıştı. Da
nimarka’nın küçük bir köyünde doğmuştu Sepp Van Montan, çev
redeki ailelerin çoğu Protestan olmasına rağmen, nedense kendi ai
lesi koyu bir Katolik aileydi. Daha çocukken kilisenin korosunda 
dini şarkılar okurdu, ailesi onun papaz olmasını istiyordu. Bu amaç
la onu manastırlardan birine göndermişlerdi, oradan da Katolik ila
hiyatı okumak için Vatikan’a, Roma’ya gitmişti. Daha on sekiz ya
şındayken içindeki gerçek kişiliği, özünü keşfetmişti; o bir papaz 
olamayacak kadar karmaşık düşüncelere sahipti. Onun bu yönünü 
keşfettiklerinde, o zaten iki kişinin katili olmuştu bile, eşcinseller
den nefret ederdi ve İtalya eşcinselden geçilmiyordu o yıllarda. Başı
na bela olan ve sarkıntılık yapan bir eşcinselin kemiklerini kırarak 
ilk cinayetini işlemişti. İkinci cinayeti ise bir papazın öldürülmesi 
olmuştu, bir kiralık katil olarak bu işi almıştı.

Karanlık dünyayı, yer altını, cinayetleri, macerayı, kumpasları 
ve gücü seviyordu Sepp Van Montan, onu tanıyan herkes onun için 
gerçek bir psikopat diyordu. Gerçekte ise o bir psikopat değildi. Sa
dece çevresinde dehşetengiz bir etki bırakmak ve dostunu, düşma
nını korkutmak için bir psikopat gibi davranıyordu. Bunda da çok 
başarılı olmuş, adını duyan herkes korkuyla titremişti her zaman. 
Şimdi sarayın içinde onu bekleyen Kara Kardinallerin de onu bek
lerken korku içinde titrediklerini biliyordu. Çünkü o nedensiz bir 
şekilde, durduk yerde acımadan bir bebeği bile öldürürdü.

Sepp Van Montan, toplantının yapılacağı salona girdiğinde Ka
ra Kardinallerin, uzun masanın kenarlarına dizilmiş antika görü
m lü  âlM 5011 d tltct lüks, kenarlan altın varak kaplamalı koltuk
larda oturarak, kendisini beklediğini gördü. Kardinaller onun girişi 
ile birlikte ayağa kalkmıştı, her biri yüzlerini kapatan, kara maskele
rin arkasından ona bakıyordu. Kardinallerin bakışları korku ve en-
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dişeyle doluydu, hemen hepsi keyifleri bozulduğu için de kızgındı
lar. Bir kez daha bu adamla karşı karşıya kalmaları hiçbirinin hoşu
na gitmemişti. Sepp Van Montan hiçbiı şty demeden masanın.
ucundaki, kendisi için ayrılmış olan koltuğa oturdu ve eliyle, Kara 
Kardinaller’in oturması için işaret etti. Kardinaller yavaşça koltukla
rına otururken, heyecan içinde bu psikopatın yine neler söyleyece
ğini merak ediyordu.

Sepp Van Montan zamana değer veren bir insandı; yapılacak 
çok işi ve her zaman çok az zamanı vardı, bekletmeden konuşmaya 
başladı, konuşması alaycı ifadelerle doluydu.

“Keyfinizi ve rahatınızı bozduğum için üzgünüm beyler, ama iş
verenim artık bazı şeylerin zamanının gediğini düşünmektedir. Ki
tapta yazılanların artık uygulamaya geçmesi gerekiyor. Kitap ve kita
bın anahtarlarının eksik parçalarını yakında sizlere ulaştıracağım. 
Sizlerin de tılsımlar ile kelimeleri bir araya getirecek çalışmalara baş
lamanız gerekiyor. Hiç beklemeden, hemen bugün gitmeniz gereken 
yere, İstanbul’a gidecek ve çalışmalara başlayacaksınız. Büyük günün 
fazla uzakta olmadığını bilin, hep beklediğiniz o büyük gün geldi iş
te. Bu andan sonra hepiniz sadece benim talimatlarım ile hareket 
edeceksiniz. Burada Ekselans Hazretleri’nin iradesi ile ve onun adına 
bulunduğumu unutmayın. En ufak bir zayıflık gösteren ya da itaat 
etmeyenlere neler yaptığımı hepiniz bilirsiniz. Keyfiniz ve rahatınız 
bozulacak ama bunun büyük kehanetin gerçekleşmesi için olduğu
nu bilin. Emirler her birinize bildiğiniz yöntemlerle ulaştırılacak, her 
biriniz üzerine düşen görevi biliyorsunuz. Sorusu olan var mı?”

Sepp Van Montan, “Sorusu olan var mı?” diye sormuştu, ama, 
hiçbirinin soru sormaya cesaret edeceğine inanmıyordu. Birçoğu 
başlarını eğmiş onunla göz göze bile gelmemeye çalışıyordu, kader
lerine razı olmuşlar, sadece bu katilin dikkatini kendi üzerlerine 
çekmemeye çalışıyorlardı. Sepp Van Montan, Kara Kardinaller’in
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üzerinde bıraktığı etkiden memnun kaldı, bu alçak büyücülerden 
nefret ediyordu.

Büyücülerin kendi arkasından iş çevirmesinden, bazı gizli ilim
leri çok iyi bilmesinden hoşlanmıyordu, belki de Ekselans Hazretle- 
ri’nin emri olmasa, Kara Kardinaller, ondan kurtulmak için ne tür 
büyüler yapacaktı?

Ayağa kalktı, “Hepsi bu, artık yol hazırlıklarına başlayabilirsi
niz.” dedi ve sert adımlarla kapıya doğru yürüdü. Amacı Kara Kar
dinalleri baş başa bırakmak ve kendi aralarında iş bölümü yapmala
rını ve ayrıntıları konuşmalarını sağlamaktı.

Sepp Von Montan, teknesine binip sarayın iskelesinden ayrıl
dıktan sonra, Kara Kardinaller kendi aralarında sert bir tartışmaya 
girmişti ama birkaç saat içinde uzlaşmaya varmak zorunda kaldılar. 
Çünkü her biri gün doğarken İstanbul’da olmak zorundaydı. Özel 
uçaklarına haber verdiler; sabahın ilk ışıkları ile Kara Kardinaller 
Venedik’ten İstanbul’a doğru uçmaya başlamıştı bile. Beraberlerinde 
“Süleyman’ın Anahtarı” (Vasiyeti) kitabının İbranice aslını da götü
rüyorlardı.

Kara Kardinaller daha İstanbul’a ulaşmadan Sepp Van Montan 
o gece yarısı İstanbul’a gelmiş ve sabah erkenden harekete geçmişti, 
bir başka grup ile masaya oturmaya hazırlanıyordu. Sultanahmet 
semtinin “Four Seasons” otelinin suit odalarından birinde üç Türk 
iş adamı oturmuş birini bekliyordu. Bekledikleri Sepp Van Mon- 
tan’dan başkası değildi.

Sepp Van Montan, odadan içeri girdiğinde korumaları çoktan 
içeride güvenlik önlemlerini almıştı. Onun içeri girmesi bir bomba 
tesiri yaptı. İçerideki adamlar onun hakkında çok şey duymuştu ve 
duydukları hiç de hoş şeyler değildi. Ölümüne korktukları bir 
adamdı o ve bunu birçok kez kanıtlamıştı. Yeraltı dünyasında yürü
yen haklı şöhreti organizatöre özel bir saygınlık kazandırmıştı.
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Sırtlan bakışlarını bir güneş gözlüğünün arkasına gizlemişti 
Sepp Van Montan ve bakışlarının zaten ürkmüş olan adamları daha 
fazla korkutmasını istemiyordu. Şimdilik bu adamlara güvenmek 
zorundaydı ve organizasyon bu işin mutlaka zamanında bitirilmesi 
gerektiğini özellikle bildirmişti. Organizasyon ile bir anlaşmazlığa 
düşmesi onun için de ölümcül olabilirdi ve o yakın zamanda ölmeyi 
düşünmüyordu.

İstanbul’da o sıralarda kış mevsimi yaşanmasına rağmen tatlı 
bir hava vardı. Kendini bulutların gölgelerinden kurtarabilmiş ışık 
huzmeleri giderek soluklaşarak pencerelerden içeri sızıyor ve oda
larda hoş, insanı hayal dünyalarına götüren gölgelere neden oluyor
du. “Four Seasons” otelinin suit odasında ışık aynı etkiyi yapmış ve 
içerideki eşyaların üzerinde gölgelerle birlikte dans etmeye başla
mıştı ama içerideki adamların doğanın bu müthiş güzelliğini göre
cek halleri yoktu. Her biri kendi işine odaklanmıştı ve birbirlerini 
tartıyorlardı. Odadaki üç iş adamından biri Kortek inşaat şirketinin 
sahibi Ekrem Nalçalı idi ve yıllardır bu adamlarla iş yapıyordu. 
Dünya çapında birçok ihaleyi almayı bu adamlar sayesinde başar
mıştı. Özellikle Rusya Federasyonu’nda yaptığı büyük devlet binala
rı ihalelerinde çok yardım görmüştü, elbette her zaman onlara sadık 
kalmış ve aldıklarının karşılığını vermişti ve vermeye de devam ede
cekti. Çünkü bu adamların acımasız olduğunu “Uzan” operasyo
nunda daha iyi görmüştü. Kendilerine atılan büyük kazığı affetme- 
mişlerdi ve koca bir finans imparatorluğunu bozuk para gibi harca
mışlardı. Aynı şeyin kendi başına da gelmesini istemiyordu.

Sepp Van Montan, şerefine açılmış olan dünyanın en pahalı 
Petrus şarabını yudumlarken, diğer üç adam önlerindeki dosyaları 
açmış ve dikkatle okumaya başlamışlardı bile. Kendilerinden iste
nen şey çok zor bir şey değildi. Hatta basit bir işti ama neden bu ka
dar fazla önem verdiklerini anlamaya çalışıyorlardı. Dosyadaki ba
sitliğe rağmen, bu işin içinde büyük bir tezgah olduğunu anlayacak



1 5 . H z .  S Ü L E Y M A N ' I N  A N A H T A R I

kadar Bizans oyunlarını bilen kurt politikacı ve iktidar partisinin en 
önemli bakanlarından biri olmayı başarmış Cemal Kurtözü dosya
daki tuzakları ve organizasyonun gerçekte neyi amaçladığını anla
maya çalışıyordu. Çok kurnaz bir politikacıydı Cemal Kurtözü, kur
naz olmasının yanında dikkatli ve bir o kadar da akıllı bir adamdı, 
iktidarlar değişmesine rağmen, o değişmez olurdu. Her yeni gelen 
iktidar bir şekilde ona gereksinim duyar ve partisine davet ederdi. 
Elbette önemli bir bakanlık vererek... Toplum ve siyaset dünyası da 
onu partiler üstü bir şahsiyet olarak kabul etmekte ve ona saygı gös
termekteydi. Ama gerçekte onun her dönemin bakanı olmasını sağ
layan organizasyonun önerisinden başka bir şey değildi. O her za
man organizasyonun bir temsilcisi gibi bakanlar kurulundaki yerini 
alırdı ve bugüne kadar hiçbir iktidar, kendilerine çok önemli bir 
şahsiyet tarafından açılan bir telefonda konuşan adamın ricalarını 
reddetmemişti. Yoksa varlıklarını sürdüremezlerdi.

İktidarlar için bir çeşit diyet ödeme gibi bir şeydi onun bakan 
olması ve kabinede yer alması. Ama yine de, onu organizasyonun 
güvenilir bir adamı yapan onun güçlü kişiliğinden başka bir şey de
ğildi. Yoksa çoktan yerine bir başka siyasetçi bulur ve onu kendi 
adamları yaparlardı. Bir diğer özelliği ise basınla iyi geçinmesiydi. 
Medyada çok sayıda dostu vardı ve onu her zaman kayırırlardı. 
Hakkında medyada onun kadar olumlu haber yapılmış başka tek 
bir siyasetçi yoktu. Bugüne kadar onu vicdan azabına sokan tek bir 
olay vardı. Turgut Özal’m öldürülmesi olayına bulaşmış olmak. Ça
resiz kalmış ve kabul etmişti operasyonun bir parçası olmayı yoksa 
izi takip edilemeyen öldürücü zehrin Turgut Özal’a içirilmesi zor 
olacaktı.

Çok güvenildi Turgut Özal ona. Bu güvenini kullanmış ve oda
sına girdiğinde zehri istenen yere bırakmıştı. Hâlâ vicdanında bü
yük bir yaraydı bu olay ama her defasında çoluk çocuğunun güven
liği için bunu yaptığını düşünerek yüreğini soğutmaya çalışmıştı. A
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ma yine de bu adamlara güven olmazdı. Bir gün kendisini de harca
yabileceklerini düşünerek her zaman tedbirli olmaya ve geride iz bı
rakmadan iş yapmaya çalışırdı. Yoksa şimdiye kadar katıldığı ope
rasyonlar ortaya çıksaydı belki de yüz kez Yüce Divanlık olmuştu. 
Cemal Kurtözü dikkatli bir adamdı; dosyayı pür dikkat inceliyor ve 
nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Odadaki üçüncü önemli adam ise büyük bir bankanın genel 
müdüründen başkası değildi. Murat Kunara gerçek bir mavi kan 
üyesiydi. Bir asilzadeydi ve onun asil bir kandan geldiğini bilenlerin 
sayısı ise çok azdı. O bu özelliğini saklamayı her zaman gerekli gör
müştü. Sadece asiller arasında yapılan çok gizli toplantılarda soylu
luk unvanlarını takıyordu ve Avrupa soyluları arasında kendisine 
çok değer verilen bir adamdı. Usta bir finansçı olduğu için, birçok 
asil mavi kan, paralarını ona emanet ederdi. Bankanın genel müdür
lüğü görevi ise sadece paravan bir işti, gerçekte ise Türkiye’deki ma
li operasyonları organizasyon adma yönetiyordu. Son yaptığı ope
rasyonda ise son derece başarılı olmuş ve büyük övgüler almıştı. 
2000 ve 2001 Şubat mali krizleri çıkaran ve başarıyla yöneten o ol
muştu. Türkiye’nin derin bir mali krize girmesini sağlayarak organi
zasyon adma büyük bir başarı kazanmıştı. Türkiye’nin dönüştürül
mesi için bu operasyon kaçınılmaz olmuştu. Şimdi elinde, kendisi
ne organizasyon tarafından verilen Mortgage gibi çok önemli bir 
operasyonu yönetmek görevi varken, böyle basit bir işle neden uğ
raşması gerektiğini anlamaya çalışıyordu. Dosyaya göre kendisinden 
istenen iş, basit bir iş gibi görünüyordu.

Üç önemli adam dosyalan okumayı bitirdiğinde Sepp Van Mon
tan da bir şişe Petrus şarabım içip bitirmişti tek başına ama hiçbir 
sarhoşluk belirtisi göstermiyordu. Üç önemli adam gözlerini ona 
dikti ve bir açıklama yapmasını bekledi. Kendilerinden tam olarak 
ne istendiğini anlamaya çalışıyordu. Sepp Van Montan, onlan daha 
fazla merakta bırakma gereği duymadı ve açıklama yapmaya başladı.


