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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
1
Korten Rica Ediyor

B

aþlangýçta ona gýpta ederdim. O zamanlar Berlin’de
ki Friedrich Wilhelm Lisesi’nde okuyorduk. Ben
babamýn elbiselerini giyerdim, hiç arkadaþým yoktu ve
barfikste kendimi kaldýrmayý bile baþaramýyordum. O
ise beden dersi de dahil olmak üzere sýnýf birincisiydi;
her doðum gününe davet edilir ve öðretmenler ona ‘siz’
diye hitap ettiklerinde gerçekten de bunu kastetmiþ
olurlardý. Bazen babasýnýn þoförü onu Mercedes marka
arabalarýyla almaya gelirdi. Benim babamsa Alman
Demiryollarý’nda çalýþýyordu ve 1934’te Karlsruhe’den
Berlin’e atanmýþtý.
Korten’in baþarýsýzlýða tahammülü yoktu. Bana atla
ma beygirinden atlamayý ve halkada dönmeyi öðretti.
Ona hayrandým. Bana kýzlarla nasýl iliþki kurulacaðýný
da gösteren oydu. Ben alt katýmýzda oturan ve Friedrich
Wilhelm’in tam karþýsýndaki ‘kýz lisesi’ne giden fýstýk
gibi bir yeniyetmenin peþinde aptalca dolanýp uzaktan
keserken, Korten onu sinemada öpüyordu bile.
Korten’le arkadaþ olduk, birlikte okuduk, o kamu
maliyesi, bense hukuk. Artýk Wannsee’deki villalarýna
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rahatça girip çýkýyordum. Kýz kardeþi Klara ile evlendi
ðimde nikâh þahidim yine oydu. Bugün hâlâ büromda
duran heybetli, masif ceviz, oymalý, pirinç topuzlu çalýþma masasýný da bana o armaðan etmiþti.
Bugün artýk o ma
sa
da na
di
ren çalýþýyo
rum. Ýþim
gereði sürekli hareket halindeyim; akþamlarý kýsa bir
süre için büroma uðradýðýmda ise çalýþma masamýn üze
rine yýðýlmýþ, beni bekleyen evraklar olmuyor. Bekleyen
sadece telesekreterim ve o da gelen mesajlarý bana
küçük ekranýnda gösteriyor. Sonra boþ masanýn karþýsýnda oturuyor, elimdeki kurþunkalemle oynayarak hangi
iþe el atýp hangisine el sürmemem gerektiðine karar ver
meye çalýþýyorum. Genelde elimi bilerek ateþe sokmak
tan hoþlanmam. Ama benim gibi uzunca bir süre bak
mazsanýz, bir çekmeceyi karýþtýrýrken elinizi sýkýþtýrabi
lirsiniz.
Savaþ benim için yalnýzca beþ hafta sürdü. Yaralan
dýðým için ülkeye geri gönderildim. Üç ay sonra ise biraz
olsun toparlanýp hâkimlik stajýna baþlamýþtým bile. 1942’
de Korten Ludwigshafen’daki Ren Kimya Tesisleri’nde,
bense Heidelberg’de savcý olarak göreve baþladýðýmýzda
henüz oturacak evimiz bile olmadýðý için, birkaç hafta
boyunca ayný otel odasýný paylaþmýþtýk. 1945’te savcýlýk
göre
vim
den ayrýldým; Kor
ten ba
na özel sektörden al
dýðým ilk vakalarda yardýmcý oldu. Daha sonra onun yük
seliþi baþladý, fazla vakti yoktu ve Klara’nýn ölümüyle
birlikte Noel ve doðum günlerindeki görüþmelerimiz de
kesildi. Farklý çevrelere girip çýkýyorduk; onun hakkýnda
duyduðumdan çok daha fazlasýný gazetelerde okuyor
dum. Bazen konser ya da tiyatroda karþýlaþýp sohbet edi
yorduk. Ee, ne de olsa biz eski arkadaþtýk.
Sonra bir gün... O sabahý çok iyi anýmsýyorum. Dün
yalarýn benim olduðu bir sabahtý. Romatizmamýn beni
rahat býraktýðý günlerden biriydi; baþým aðrýmýyordu ve
lacivert yeni takým elbisemle olduðumdan genç görünü
yor
dum – ya da ben öyle sanýyor
dum. Rüzgâr bi
le o
sabah kimya tesislerinin alýþýldýk kötü kokularýný Mann
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heim’a deðil Pfalz yönüne taþýyordu. Köþedeki pasta fýrý
nýnýn çikolatalý kurabiyeleri mis gibi kokuyordu; güneþte
kaldýrýmýn üstündeki masalarda oturup kahvaltý etmiþ
tim. Moll Caddesi’nden genç bir kadýn yaklaþtý; kadýn
yaklaþtýkça bana daha da güzel ve çekici görünüyordu.
Fincanýmý vitrin pervazýnýn içine býrakarak peþinden
yürümeye baþladým. Birkaç adým sonra Augusta
Meydaný’ndaki büromun önündeydim.
Büromla gurur duyuyordum. Eskiden tütün satýlan
dükkânýn vitrin ve kapý camlarýný kalýn buzlu camlarla
deðiþtirmiþ, üzerine altýn rengi eðik harflerle adýmý yaz
dýrmýþtým:
Gerhard Selb
Özel Soruþturmalar
Telesekreterime iki mesaj býrakýlmýþtý. Goedecke’
nin genel müdürü bir bilgiye ihtiyaç duyuyordu. Onlar
için þube müdürlerinden birinin yaptýðý bir sahtekârlýðý
ortaya çýkarmýþtým; ayrýntýlarý öðrenmek ve iþten çýkar
dýðý elemaný için iþ mahkemesine sunabileceði belgeler
istiyordu. Diðer mesaj ise Ren Kimya Tesisleri’nden
Bayan Schlemihl’dendi. Hemen onlarý aramamý rica edi
yordu.
“Günaydýn Ba
yan Schle
mihl. Ben Selb. Be
nim
le
görüþmek istemiþsiniz?”
“Günaydýn, Sayýn Doktor! Genel Müdürümüz Kor
ten sizi görmek istiyor.” Bayan Schlemihl dýþýnda kimse
bana ‘Doktor’ diye hitap etmezdi. Savcýlýktan ayrýldýðým
dan bu yana bu unvaný kullanmýyordum; doktoralý bir
özel dedektif, kulaða gerçekten komik geliyordu bu. Çok
iyi bir sek
re
ter olan Ba
yan Schle
mihl’le 50’li yýllarýn
baþýnda Korten beni ilk tanýþtýrdýðýnda böyle hitap etmiþ
ve o da bunun asla unutmamýþtý.
“Konu neydi?”
“Bunu kendisi size bugün öðle yemeðinde gazinoda
açýklamak istiyor. 12.30 sizce de uygun mu?”
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2
Mavi Salon’da
Mannheim ve Ludwigshafen’da Ren Kimya Tesisle
ri’nin gözetiminde yaþadýðýmýzý söyleyebilirim. Baden
Anilin ve Soda Fabrikasý’nýn1 kuruluþundan yedi yýl
sonra, 1872’de kimya profesörü Demel ve mali danýþman
Ent
zen ta
rafýndan ku
ru
lan bu te
sis, o yýldan bu ya
na
büyüyor da büyüyor. Bugün artýk Ludwigshafen’ýn yak
laþýk üçte birini kaplayan tesiste yaklaþýk yüz bin kiþi
çalýþýyor. Tesisin günlük üretim planý rüzgârýn da yardýmýyla klor mu, kükürt mü, yoksa amonyak mý soluya
caðýmýzý belirliyor.
Gazino, üretim tesisinin hemen dýþýndaki sosyal tesi
sin adýydý. Bu
rasý ol
duk
ça iyi bi
li
nen bir yer
di. Or
ta
yönetim kademesinde çalýþan personel için ayrýlmýþ
büyük bir lokantanýn dýþýnda üst düzey yöneticilere tah
sis edilmiþ, Demel ve Entzen’e ilk baþarýlarýný saðlayan
kimyasal sentezlerin renklerine boyanmýþ birçok salon
dan oluþan özel bir bölüm daha vardý. Ve bir de bar!
Saat birde hâlâ barýn baþýna dikilmiþ duruyordum.
Ýçeri girdiðim anda genel müdürlerinin biraz gecikeceði
konusunda bilgilendirilmiþtim. Ýkinci kokteylimi ýsmar
ladým.
“Kampari, greyfrut suyu ve þampanya, eþit ölçülerde
karýþtýrýlacak!” O gün barda görevli olan kýzýl saçlý çilli
kýz yeni bir þey öðrenmenin sevincini saklamadý.
“Bunu mükemmel hazýrlýyorsunuz,” dedim. Beni
1 Baden Anilin ve Soda Fabrikasý: Kimyasal ve plastik maddeler üreten Federal Alman
þirketi. Bütün dünyada olduðu gibi Türkiye’de de BASF kýsaltmasýyla tanýnýr. (Yay.)
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acýyan gözlerle süzdü. “Burada genel müdürümüzü mü
bekliyorsunuz?” diye sordu.
Çok daha kötü koþullarda da beklemiþtim; arabalar
da, apartman giriþlerinde, koridorlarda, otel antreleri ve
istasyonlarda. Burada ise altýn yaldýzlý kartonpiyerlerle
süslenmiþ bir salonda, yaðlýboya portrelerin asýlý olduðu
bir galerideydim. Günün birinde buraya Korten’in de
portresinin asýlacaðý kesindi.
“Sevgili Selb!” diyerek yaklaþtý eski dostum. Kýsa
boylu, ince yapýlý, mavi uyanýk bakýþlý gözleriyle dostu
mun dik kesimli, fönlenmiþ ak saçlarý ve fazla spor yap
maktan kahverengi meþine dönen teni dikkat çekiyordu.
Bu haliyle Richard von Weizsaecker, Yul Brynner ve Her
bert von Karajan ile ekip olsa, swing ritminde Badenweiler Marþý’ndan1 dünya çapýnda bir hit ya
rat
ma
larý
iþten bile deðildi.
“Geciktiðim için çok özür dilerim. Ýçki ve sigara sana
hâlâ dokunmuyor mu?” Yan gözle Sweet Afton paketime
baktý. “Bana bir Apollinaris soda lütfen! Evet, anlat ba
kalým, nasýlsýn?”
“Ýyiyim. Artýk iþleri biraz aðýrdan alýyorum, altmýþ
sekiz yaþýnda biri olarak sanýrým öyle de yapmam gereki
yor, her gelen iþi kabul etmiyorum. Birkaç haftaya kadar
da Ege’de yelken açacaðým. Ya sen, hâlâ buranýn dizgin
lerini býrakmak niyetinde deðil misin?”
“Çok isterdim. Ama yerime bir baþkasý geçene kadar
bir-iki yýl daha beklemem gerekecek. Çok zor bir dönem
den geçiyoruz.”
“Ne dersin, benimkileri elden çýkarsam mý?” Baden
Memur Bankasý’ndaki kasamda duran Ren Kimya Tesis
leri’ne ait on adet hisse senedini kastediyordum.
“Hayýr, hayýr sevgili Selb, öyle bir þey deðil,” dedi
gülerek. “Bu zor dönemler bizim açýmýzdan geliþmemizi
1 Badenweiler Marþý: Hitler’in en sevdiði Nazi marþý; sadece Hitler için yapýlan karþýla
ma törenlerinde veya Hitler’in yakýnlarda bulunduðu zamanlarda çalýnabilirdi. II.
Dünya Savaþý’ndan sonra çalýnmasý uzun süre boyunca yasak kaldý. (Yay.)
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saðlayacak bir nimet! Ama yine de bizi endiþelendiren
bazý sorunlar var; bazýsý kýsa, bazýsý uzun vadede ortaya
çýkacak sorunlar. Ýþte böyle bir kýsa vadeli sorun nede
niyle seni bugün görmek istedim. Seni bu konuda daha
sonra da Firner ile görüþtürmek istiyorum. Onu anýmsý
yorsun, deðil mi?”
Hem de çok iyi anýmsýyordum. Birkaç yýl önce tesis
ler müdürü olmuþ, ancak benim için hep Korten’in hýrslý
asistaný olarak kalmýþtý. “Hâlâ Harvard Ýþletme Fakültesi
kravatýný mý takýyor?”
Korten yanýt vermedi. Firmaya özel bir kravat geliþ
tirmeyi mi düþünüyordu acaba; öylesine derin düþünce
lere dalmýþtý ki. “Haydi, Mavi Salon’a geçelim, orasý
bizim için hazýrlandý.”
Mavi Salon Ren Kimya Tesisleri’nin konuklarýna
sunulan en iyi yerdi. Van de Velde stilinde modern bir
masa ve sandalyeleriyle art nouveau1 tarzýnda döþenmiþ
bir odaydý burasý, ayrýca Mackintosh bir lamba ile duvar
da da, bir sanayi bölgesinin Kokoschka imzalý büyük bir
posteri vardý. Masa iki kiþilik hazýrlanmýþtý. Masaya otur
mamýzýn hemen ardýndan garson salatalarýmýzý getirdi.
“Ben Apollinaris sodaya devam edebilirim. Senin
içinse Château de Sannes þarap ýsmarladým; hoþuna
gider, deðil mi? Salatadan sonrasý içinse mantarlý bonfi
le.”
En sevdiðim yemek! Korten’in bunu düþünmüþ
olmasý çok hoþtu. Et yumuþacýktý; sosta un çok az kulla
nýlmýþ, buna karþýlýk bolca krema katýlmýþtý. Korten için
yemeðin tamamý salatadan ibaretti. Ben yemeðimi yer
ken Korten konuya girdi:
“Bilgisayarlarla aram pek iyi deðildir. Üniversiteler
den yeni mezun olup gelen ve bu kehanet kutusundan
onay almadan sorumluluk yüklenip karar alamayan
1 Art nouveau (Fr.): Yeni sanat; 1890-1910 arasýnda bütün Batý Avrupa ile ABD’de süsle
me sanatlarý ve mimarlýkta görülen yenileþme hareketlerine verilen genel ad. Üslup
olarak art nouveau ince, uzun çizgilerin egemen olduðu bezeme aðýrlýklý bir sanat
anlayýþý sergiler. (Yay.)
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günümüz gençlerine bakýnca, ister istemez sihirbazýn
çýraðýnýn baladý aklýma geliyor. Dolayýsýyla bilgisayar sis
teminde sorun olduðunu öðrendiðimde, içten içe sevin
diðimi bile söyleyebilirim. Dünyanýn en iyi yönetim ve
biliþim iþletim sistemlerinden birine sahibiz. Örneðin,
bence bunun hiçbir anlamý yok ama isteyen biri þu anda
herhangi bir terminalden Mavi Salon’da salata ve bonfile
yediðimizi ya da tenis kortunda kimin kiminle maçý
olduðunu öðrenebilir, holdingimize baðlý kuruluþlardaki
kiþilerin evlilikleri ya da bozulmuþ aile iliþkileri hakkýnda bilgi alabilir, hatta gazinonun önündeki tarhlarda
ki çiçeklerin hangi aralýklarla bakým gördüklerini bile
izleyebilir. Tabii ücretler, muhasebe, idari iþler ve bunun
gibi önceleri dosyalarda saklanan tüm bilgiler de artýk
bilgisayarda kayýtlý.”
“Peki, ama bu konuda ben ne yapabilirim ki?”
“Bi
raz sabýrlý ol, sev
gi
li Selb! Bi
ze dünyanýn en
güvenli sistemlerinden birini kurma sözü verilmiþti.
Yani parolalar, güvenlik kodlarý, dosya kilitleri, özel uyarý
sistemleri ve ne bileyim iþte, daha bir sürü güvenlik
programý. Böylece hiç kimsenin sistemimize izin verildi
ðinden daha fazla girmesine fýrsat verilmemiþ olacaktý.
Ama korktuðumuz þey baþýmýza geldi.”
“Ama sevgili Korten...” Okul zamanlarýndan kalma
bir alýþkanlýkla en yakýn arkadaþ olduðumuz dönemler
de bile birbirimize soyadlarýmýzla hitap etmeye alýþmýþ
týk. Ancak bana ‘Sevgili Selb!’ denmesi beni kýzdýrýyordu
ve o da bu
nu çok iyi bi
li
yor
du. “Sev
gi
li Kor
ten, da
ha
küçük bir çocukken abaküsün bile beni zorladýðýný bili
yorsun. Þimdi benden bir de güvenlik anahtarlarý, paro
lalar ve bilgi güvenlik sistemleriyle baþa çýkmamý mý
bekliyorsun?”
“Hayýr, bilgisayar tekniði açýsýndan yapýlmasý gere
kenler zaten halledildi. Firner’i yanlýþ anlamadýysam,
elinde sistemimizdeki bu karmaþaya yol açmýþ olabile
cek kiþilerden oluþturulmuþ koca bir liste var; ancak söz
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konusu olan, bunlarýn arasýndan gerçek suçlunun hangi
si olduðunu ortaya çýkarmak. Senden beklenen de bu!
Soruþturma yapman, gözlemde bulunman, adým adým
takip etmen ve doðru sorularý sorman – yani her zamanki
þeyler.”
Konuyla ilgili daha fazla soru sorup daha fazla bilgi
almak istediysem de Korten buna fýrsat vermedi.
“Daha fazlasýný ben de bilmiyorum, ayrýntýlarý sana
Firner açýklayacak. Öðle yemeðimizi bu can sýkýcý konuy
la boþa geçirmek istemiyorum – zaten Klara öldüðünden
bu yana birbirimizle sohbet etmek için o kadar az zaman
bulabildik ki.”
Böylece eski günlerimizi andýk. “Hatýrlar mýsýn?”
Eski günleri anmaktan hiç hoþlanmam, ben kendi adýma
eski günleri toplayýp geçmiþin karanlýðýna gömmüþtüm.
Aslýnda Korten geçmiþte katlanmak zorunda kaldýðýmýz
zorluklardan, kaybettiklerimizden ve yaptýðýmýz feda
kârlýklardan bahsetmeye baþlayýnca, onu bu konuda
uyarmam gerekirdi. Ne yazýk ki bu çok geç aklýma geldi.
Yakýn zamanlara iliþkin olarak konuþacak çok az
þeyimiz vardý. Oðlunun Federal Meclis’te milletvekili
ol
ma
sý be
ni hiç þaþýrtmadý – da
ha çok küçükken ne
kadar zeki ve akýllý olduðu anlaþýlýyordu zaten. Korten
ise onu küçümsüyor gibiydi; daha çok torunlarýyla gurur
duyuyordu. Marion, Alman hükümetinden karþýlýksýz
eðitim bursu kazanmýþtý. Ulrich ise asal sayý çiftlerine
iliþkin yaptýðý bir araþtýrmayla ‘Gençlik Araþtýrýyor’ ödülüne layýk görülmüþtü. Ben de ona kedim Turbo’dan söz
edebilirdim ama bunu yapmadým.
Kahvemi içtim. Korten masayý toplattý. Gazinonun
müdürü bizi kapýya kadar uðurladý. Doðruca tesise git
tik.
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3
Madalya Töreni Gibi Bir Þey
Gideceðimiz yer yalnýzca birkaç adým uzaklýktaydý.
Gazino yirmi katlý zevksiz, kiþiliksiz yapýsýyla þehrin
genel siluetine uyum saðlamayan ana yönetim binasýnýn
gölgesinde, 1 numaralý giriþ kapýsýnýn tam karþýsýndaydý.
Yöneticilere özgü asansör yalnýzca 15. ve 20. katlar
arasýnda çalýþýyordu. Genel müdürün odasý 20. kattaydý.
Asansörle çýkarken kulaklarýmýn týkandýðýný hissettim.
Korten beni odasýnýn giriþinde Firner’e haber verilmek
üzere Bayan Schlemihl’e býraktý. Elimi iki eli arasýna alýp
her zamanki ‘sevgili Selb’ sözcükleri yerine ‘eski dos
tum’ dedikten sonra kayboldu. Bayan Schlemihl tam elli
yýldýr Korten’in sekreterliðini yapýyordu. Onun baþarýsý
nýn bedelini kendi yaþamadýðý yaþamýyla ödemiþti;
bakýmlý olmasýna raðmen artýk yýprandýðý anlaþýlýyor,
boynunda hiçbir zaman takmadýðý altýn zincire asýlý bir
gözlük taþýyordu. Pasta yiyordu ve gerçekten çok meþ
guldü. Pencerenin kenarýnda durup kuleler, bacalar ve
fabrika binalarýndan oluþan bir karmaþanýn üzerinden
þehrin ticaret limanýna ve sisli puslu Mannheim’a baktým. Sanayi bölgelerinden hoþlanýyordum; ormanlýk alan
tutkusuyla sanayi romantizmi arasýnda seçim yapmak
zorunda kalmak istemezdim doðrusu.
Bayan Schlemihl’in sesiyle düþüncelerimden sýyrýl
dým: “Sayýn Doktor, size Bayan Buchendorff’u tanýþtýra
bilir miyim? Kendisi müdürümüz Bay Firner’in sekre
teryasýný yönetiyor.”
Ar
kamý döndüðümde karþýmda uzun boy
lu, in
ce,
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otuz yaþlarýnda bir kadýn gördüm. Koyu kumral saçlarýný
bilinçli bir þekilde tepesinde toplamýþ, böylece çýkýk
elmacýkkemikleri ve dolgun dudaklarýyla çok genç görü
nümlü yüzüne deneyimli ve olgun bir iþkadýný ifadesi
kazandýrmýþtý. Ýpek bluzunun en üstteki düðmesi kop
muþtu, ikinci düðmeyi ise kendisi iliklememiþti. Bayan
Schlemihl tasvip etmeyen bakýþlarla baktý.
“Ýyi günler, Sayýn Doktor!” Bayan Buchendorff elini
uzatarak yeþil gözlerini doðrudan gözlerime dikti. Bakýþ
larýndan hoþlanmýþtým. Doðrudan gözlerimin içine bakan
kadýnlarý güzel bulurdum. Yerine getirilmemiþ, hatta hiç
verilmemiþ olsa da, bu bakýþlarda bir vaat gizliydi.
“Sizi müdürümüz Bay Firner’e götürebilir miyim?”
Hoþ bir cilveyle kýrýtarak önüme geçip kapýdan çýktý. Dar
eteklerin yeniden moda olmasý çok hoþtu. Firner’in büro
su 19. kattaydý. Asansörlerin önüne gelince, “Merdiven
lerden insek daha iyi olacak,” dedim.
“Kafamda canlandýrdýðým özel dedektif modeline
hiç uymuyorsunuz.”
Bu ifadeyi daha önce de duymuþtum. Ýnsanlarýn özel
dedektif deyince ne düþündüklerini artýk öðrenmiþtim.
Yalnýzca daha genç olmak da yeterli deðildi. “Beni bir de
üzerimde yaðmurlukla görmelisiniz!”
“Bunu olumlu anlamda söylediðimden emin olabilir
siniz. Trençkotlu olan sizden önceki, birazdan Firner’in
size vereceði dosyayla ne yapacaðýný bilemeyip çuvalla
dý.”
“Firner!” demiþti. Aralarýnda özel bir iliþki mi vardý?
“Öyleyse meseleyi biliyorsunuz?”
“Hatta þüphelilerden biri olduðumu bile söyleyebili
rim. Son çeyrek yýlda bilgisayar her ay maaþýmý beþ yüz
mark kadar fazla hesapladý. Ayrýca masamdaki terminal
den ana sisteme direkt giriþim var.”
“Peki, bu parayý geri ödemeniz gerekti mi?”
“Hayýr. Bu durumda olan tek kiþi ben deðilim ki. 57
kiþiye daha fazla ödeme yapýlmýþ; firma bu paralarý geri
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isteyip istememe konusunu düþünüyor.”
Odasýna girince diyafonun düðmesine basarak
konuþtu:
“Bay Selb buradalar, sayýn müdürüm.”
Firner kilo almýþtý. Artýk Yves Saint Laurent marka
kravat takýyordu. Yürüyüþü ve hareketleri hâlâ çevik, el
sýkýþý da eskisinden güçlü deðildi. Masasýnýn üzerinde
kalýn bir klasör duruyordu.
“Hoþ geldiniz, Bay Selb. Bu iþi kabul etmenize sevin
dim. Sizin için tüm ayrýntýlarý içeren bir dosya hazýrla
ma
nýn en iyi
si ola
caðýný düþündük. Bu ara
da bu
nun
planlanmýþ, kasýtlý bir sabotaj eylemi olduðundan emi
niz. Gerçi maddi zararlarýmýzý þu an için kontrol altýna
almayý baþardýk. Ancak sürekli olarak yeni bir sürprize
karþý uyanýk olmak durumundayýz ve artýk aldýðýmýz
hiçbir bilgiye tam anlamýyla güvenemiyoruz.”
Onu merakla süzdüm.
“Meseleyi daha yakýndan anlamanýzý saðlamak için
bir örnek vereyim. Örneðin Rhesus maymunlarý1 konu
sundan bahsetmem doðru olacak. Tüm dýþ sipariþlerimiz
bilgi-iþlem bölümümüzce belirli bir format dahilinde
hazýrlanýr ve eðer acil deðilse, sistemde saklanýr; ancak
önceden belirlenen asgari stok miktarýna ulaþýldýðýnda
otomatik olarak gönderilir. Hindistan’a verdiðimiz sipa
riþler konusunda da bu yöntemle çalýþýyoruz. Araþtýrma
bölümümüz altý aylýk bir dönemde yaklaþýk yüz civarýnda,
Hindistan Ticaret Bakanlýðý’nýn ihracat lisansýný taþýyan
kobay Rhesus maymununa ihtiyaç duyar. Ancak Hindis
tan’a iki hafta önce yüz yerine tam yüz bin adet maymun
istenen bir sipariþ geçilmiþ. Neyse ki Hintliler bunu aca
yip bulup tetkik etme gereði duydular.”
Tesisin her tarafýna yayýlmýþ yüz bin kadar maymu
nu düþünerek gülümsedim. Firner’in gülümsemesi ise
sýkýntýsýnýn ifadesiydi.
1 Rhesus maymunu: Kandaki Rhesus (Rh) faktörünün bulunmasýnda denek olarak kul
lanýlmasýndan dolayý bu adla da anýlan al yanaklý þebek. (Yay.)
Selb’in Yargýsý
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