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“Asıl düşmanlarımız koyun postuna bürünmüşken 
bizler peşimizde kurtlar olduğunu hayal ediyoruz.”

Malcolm Lowyr, Yanardağın Altında
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Önsöz

Kadın bıçağı kurbanına saplıyor.
Geçmiş tecrübelerine dayanarak bunun çok 

özel bir an olduğunu biliyor. Bıçağın soğuk kab-
zasını kavrayan eli kurbanın etine temas ede-
ne kadar bıçağı onun gırtlağına sokuyor. Et ete 
karşı. Önce ceket, sonra pamuklu gömlek ya da 
tişört ve nihayet et. Sıcak kan, elini ve kabzayı 
örtüyor (diğer eliyle de çığlık atmaması için ağzı-
nı kapatmıştı). Ve o an sona eriyor. Bir buluşma. 
Dokunma. Kan kaplı beden sıcak. İçerisi kayna-
yıp içindekiler dışındakiler haline geliyor. Kay-
nama. Çok geçmeden her şey sona eriyor.

Ama hâlâ aç olduğunu fark ediyor. Bu yaptı-
ğı doğru değil, alışıldık bir şey de değil, ama aç 
işte. Kıyafetlerinden bazılarını çıkarıyor; aslında 
çoğunu, hatta gerekenden fazlasını. Yapması ge-
rekeni yapıyor, bıçak tekrar titriyor. Gözleri sıkı 
sıkıya kapalı. Bu kısmı hoşuna gitmiyor. Bu kıs-
mı geçmişte de hiç hoşuna gitmemişti. Özellikle 
de o zaman.

Nihayet dişlerini çıkarıp beyaz karna geçi-
riyor ve birbirlerine değene kadar ısırdıktan 
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sonra her zamanki gibi aynı dört kelimeyi fı-
sıldıyor.

“Bu sadece bir oyun.”

*  *  *

George Flight’ın telefonu çaldığında akşam 
olmuştu. Pazar akşamıydı. Pazar günü dinlen-
me, bira, televizyon karşısında uzatılan bacaklar 
ve kucaktan düşen gazetelerden ibaret olmalıydı. 
Ama bugün içinde tuhaf bir his vardı. Barda öğle 
yemeği sırasında hissetmişti, sanki karnında kıv-
ranan kurtlar var gibiydi. Minik, kör, beyaz, aç 
ve tatmin etmeyi ummadığı kurtlar. O da onlar 
da ne olduklarını biliyordu. Ardından bar mü-
sabakasında üçüncü ödülü kazandı: Bir metre 
boyunda, turuncu ve beyaz oyuncak ayı. Bunun 
üzerine kurtlar dahi ona güldü ve gününün kötü 
biteceğini anladı. 

Halihazırda çalan telefonu da en az son emir-
ler kadar ısrarcıydı. Sabaha kadar bekleyemeye-
cek, kötü bir haberi vermek için çalıyordu. Ha-
liyle ne olduğunu biliyordu. Son birkaç haftadır 
zaten bunu beklemiyor muydu? Yine de ahizeyi 
kaldırmakta isteksizdi. Nihayet açtı.

“Ben Flight.”
“Bir tane daha oldu efendim. Kurtadam. Bir 

kez daha yaptı.”
Flight sessiz televizyona baktı. Dünkü ragbi 

maçının özetleri veriliyordu. Koca koca adamlar 
sanki hayatları ona bağlıymış gibi tuhaf şekilli 
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bir topun peşinde koşuyordu. Sonuçta bu sade-
ce bir oyundu. Televizyonun yanındaysa sırıtan 
ödülü, oyuncak ayı durmaktaydı. Oyuncak ayıy-
la ne işi olurdu ki?

“Peki,” dedi, “nerede olmuş…”

*  *  *

“Sonuçta, bu sadece bir oyun.”
Rebus masanın karşısında oturan İngiliz’e ba-

kıp gülümsedi. Ardından pencereden dışarı ba-
kıp bir kez daha karanlık manzarayla ilgileniyor-
muş gibi yaptı. İngiliz’in belki bir kez söylediği 
şeyi o defalarca söylemişti. Ve seyahati sırasında 
pek başka bir şey de söylememişti. Ayrıca Re-
bus’a ayaklarını koyabileceği fazla bir yer bırak-
mazken masanın üzerindeki boş bira kutuları da 
Rebus’un alanını işgal edip itinayla dizdiği gaze-
te ve dergi destesine dayanmıştı.

Vagonun öbür ucundaki kondüktör, “Biletler 
lütfen!” diye bağırdı.

Rebus iç çekerek, Edinburgh’dan yola çıktı-
ğından beri üçüncü kez biletini aramaya koyul-
du. Asla ilk baktığı yerden çıkmazdı. Berwick’te 
gömlek cebinde olduğunu düşünmüş ama Har-
ris marka ceketinin üst cebinden çıkmıştı. Dur-
ham’da da ceketinde aramış ama bu sefer de 
masadaki derginin altında bulmuştu. Şimdiyse, 
Peterborough’dan çıktıktan on dakika sonra, 
pantolonunun arka cebine girmişti. Bileti alıp 
kondüktörün gelmesini bekledi. 
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İngiliz’in bileti hep aynı yerdeydi: Bira kutu-

sunun altında ve yarısı dışarıda. Rebus her keli-

mesini ezberlemiş olsa da Pazar gazetelerinden 

birinin arka sayfasına tekrar baktı. Sırf cinslik 

olsun diye onu yığının en üstünde tutmuştu, 

çünkü ilk sayfada “İSKOÇLAR YİHHU” yazılı 

başlığın altında dün Murrayfield’daki kupa maçı-

nı anlatıyordu. Ne maçtı ama! Kalbi zayıf olanla-

ra göre bir gün olmadığı kesindi. İskoçlar on üçe 

on kazanmıştı ve Rebus pazar gecesi geç saatte 

kalkan ve hüsrana uğramış İngiliz ragbi taraftar-

larıyla tıka basa dolu bir trende Londra’ya doğru 

gidiyordu.

Rebus, Londra’ya hiç ısınamamıştı. Ona kalsa 

gitmezdi ama bu keyfi bir ziyaret değildi. Vazi-

fe icabı gidiyordu ve Lothian ve Borders Polisi-

ni temsil ettiğinden hareketlerine dikkat etmek 

zorundaydı. Ya da amirinin tabiriyle, işin içine 

etmemesi gerekiyordu.

Elinden geleni yapacaktı. Gerçi yapabileceği 

pek bir şey olduğunu da zannetmiyordu. Ama 

yapabilirse yapardı. Ve bunun için temiz gömlek 

ve ceket giyip kravat takması ve ayakkabılarını 

cilalaması gerekiyorsa varsın olsundu.

“Biletler lütfen.”

Rebus biletini uzattı. İleriden, yemek vagonuy-

la birinci ve ikinci mevki arasında bir yerlerden, 

birileri Blake’in Jerusalem’inden alıntı yaptı.

Önündeki kutulara, “Sadece bir oyun,” dedi. 

“Sadece bir oyun.”
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*  *  *

Tren, King’s Cross’a beş dakika geç vardı. Saat 
on biri çeyrek geçiyordu. Rebus’un acelesi yok-
tu. Metropolitan Polisi sağ olsun ona Londra’nın 
merkezinde bir otel odası tutmuştu. Üzerinde 
yine Londra’dan gönderilen daktiloda yazılmış 
notlar ve ceket cebinde de yol tarifleri vardı. Po-
lis teşkilatının iyi niyetinin de bir hududu oldu-
ğunu düşünerek yanında fazla eşya getirmemiş-
ti. En fazla iki üç gün süreceğini düşünüyordu, 
o zamana kadar onlar bile soruşturmada onun 
hiçbir faydası olmayacağını idrak edebilirdi. So-
nuç: Küçük bir valiz, bir spor çanta ve bir evrak 
çantası. Valizde iki takım, yedek bir çift ayakka-
bı, birkaç çift çorap ve iç çamaşırı ve iki gömlek 
(onlara uygun kravatlarla birlikte) bulunuyordu. 
Spor çantanın içinde küçük bir el çantası, havlu, 
iki roman (biri kısmen okunmuş), bir çalar saat, 
flaşı ve filmi bulunan bir otuz beş milimetrelik 
kamera, bir tişört, bir şemsiye, güneş gözlüğü, 
transistörlü radyo, günlük, İncil, doksan yedi 
tane paracetamol tablet içeren bir ilaç şişesi ve 
üzerine sarılı bir tişörtle korunmuş bir Islay malt 
viski şişesi vardı.

Diğer bir tabirle temel ihtiyaç maddeleri. Ev-
rak çantasıysa not defteri, kalem, kayıt cihazı, 
boş ve kayıtlı kasetler, Metropolitan Polisine ait 
belgelerin fotokopilerini içeren kalın bir zarf, 
ona sekiz inç renkli resimleri tutan bir klasörle 
gazete kupürlerini ihtiva ediyordu. Dosyanın ilk 
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sayfasındaki etiketin üzerinde tek bir kelime ya-
zılıydı: KURTADAM.

Rebus’un acelesi yoktu. Gece, daha doğru-
su geceden geriye kalanlar– onundu. Pazartesi 
sabahı onda katılacağı bir toplantı olsa da baş-
kentteki ilk gecesinde dilediğini yapabilirdi. Ama 
geceyi otel odamda geçirsem daha iyi olur diye 
düşündü. Tüm yolcular inene kadar bekledikten 
sonra spor ve evrak çantasını raftan alıp diğer 
rafta valizinin beklediği vagonun kapısına yö-
neldi. Çantalar yüzünden zorlanarak geçtiği ka-
pıdan indiği platformun üzerinde biraz durup 
hava aldı. Kokusu diğer tren istasyonlarından 
farklıydı. Edinburgh’daki Waverley İstasyonu 
gibi olmadığı kesindi. Hava kötü kokmasa da 
yıpranmış ve bitkindi. Rebus birden yorulduğu-
nu hissetti. Burnuna hem güzel hem de uyarıcı 
olan bir şeyin kokusu geldi ama ona neyi hatır-
lattığını kestiremedi. 

Meydanda, doğruca metroya gitmek yerine 
bir kitap tezgâhına yöneldi. Oradan bir Lon-
dra rehberi alıp çantasına koydu. Ertesi günün 
gazeteleri geliyor olsa da umursamadı. Bugün 
pazartesi değil, pazardı. Pazar, Tanrı’nın günüy-
dü ki belki de yanına İncil almasının nedeni de 
buydu. Haftalar, belki de aylardır, daha doğrusu 
Palmerston Place’teki katedrale gittiğinden beri 
kiliseye gitmemişti. Aydınlık ve ferah bir mekân 
olmasına rağmen evine çok uzak olduğundan 
düzenli gidebileceği bir yer değildi. Ayrıca ku-
rumsal dinin mekânıydı ve kurumsal dine karşı 
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beslediği güvensizliği henüz unutmuş değildi. 
Son zamanlarda her zamankinden daha temkin-
liydi. Ayrıca karnı da açtı. Belki de otelde bir şey-
ler atıştırabilirdi…

Heyecanlı bir tartışmaya tutuşmuş iki kadı-
nın yanından geçti. 

“Yirmi dakika önce radyoda duydum.”
“Bir tane daha mı?”
“Öyle dediler.”
Kadın irkildi. “Düşünmeye bile tahammül 

edemiyorum. O olduğu kesin miymiş?”
“Kesin olmasa da anlaması çok zor değil.”
Haksız da sayılmazdı. Rebus kendini yeni bir 

facianın içinde bulmuştu. Bu dördüncüydü. Üç 
ayda dört kişi öldürülmüştü. Kurtadam adında-
ki bu katil epey çalışkan biriydi. Ona Kurtadam 
adını verip sonra da Rebus’un amiriyle temasa 
geçerek ondan bu işle ilgilenecek birini istemiş-
lerdi. Rebus’un amiri Emniyet Müdürü Watson 
da bu görevi ona vermişti.

Amiri, “Yanına gümüş kurşun da alsan iyi 
olur John,” demişti. “Galiba onların tek umudu 
sensin.” Sonra da, tıpkı Rebus gibi o da bu dava-
da elinden pek bir şey gelmeyeceğini bildiğinden 
gülmüştü. Rebus ise amirinin önünde oturup alt 
dudağını çiğnemekle yetinmişti. Elinden geleni 
yapacaktı. Elinden gelen her şeyi yapacaktı. Ta 
ki onlar bir şey yapamayacağını anlayıp onu geri 
gönderene kadar.

Ayrıca biraz ara vermek de fena olmazdı. Wat-
son da ondan kurtulduğuna sevinmişe benziyordu.
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“Hiç değilse bir süre birbirimizin yüzünü gör-
meyiz.”

Aberdeenli olan emniyet müdürü, Edin-
burgh’daki tüm polislerin manasını bildiği, Çiftçi 
Watson lakabıyla tanınırdı. Fakat günün birinde 
içkiyi fazla kaçıran Rebus hatayla bu ismi Wat-
son’ın yüzüne söyleyince, evrak işi, eğitim kursu, 
gözetleme gibi ne kadar istenmeyen iş varsa üze-
rine yıkılmıştı.

Eğitim kursları! Hiç değilse Watson’ın espri 
anlayışı vardı. En sonuncusunun adı “Kıdemli 
Memurlar için Yönetim” olup felâketle sonuçlan-
mıştı:  psikolojiye ve acemi memurlara nasıl dav-
ranılması gerektiğine dair bir kurs. Onları dahil 
etme, motive etme ve onlarla bağlantı kurmanın 
yolları. Rebus karakoluna döndükten sonra bir 
gün boyunca dahil etme, motive etme ve bağ kur-
mayı denemiş ve günün sonunda bir dedektif 
memur gülerek Rebus’un sırtına vurmuştu.

“Bugün epey ter döktün John, ama hoşuma 
gitti.”

“Elini sırtımdan çek,” diye terslemişti Rebus. 
“Ve bana John deme.”

Memurun ağzı açık kalmıştı. “Ama dedin 
ki…” diye başlasa da cümlesini bitirememişti. 
Kısa süren tatil bitmişti. Rebus idareci olmayı 
denemiş ama nefret etmişti. 

Metroya inen merdivenlerin yarısında durup 
valiz ve evrak çantasını yere koyduktan sonra 
spor çantasını açıp transistörlü radyoyu buldu. 
Radyoyu açıp bir eliyle kulağına dayarken diğe-
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riyle de kanal aradı. Sonunda haberleri buldu 
ve yanından gelip geçen yolculardan bazılarının 
meraklı bakışlarına aldırmadan dinledi. Niha-
yet istediği şeyi duyunca radyoyu kapatıp tekrar 
spor çantasına koydu. Ardından evrak çantasını 
açıp Londra rehberini çıkardı. Arka sayfaların-
daki sokak isimlerine bakarken Londra’nın ne 
kadar büyük ve kalabalık olduğunu hatırladı. On 
milyon gibi bir şeydi galiba. Neredeyse İskoçya 
nüfusunun iki katı olması kabul edilebilir bir şey 
değildi. On milyon insan.

Rebus aradığı ismi bulduktan sonra, “On mil-
yon bir,” diye mırıldandı.


