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ALTINER   <p><strong> </strong></p>  <p>Hat?rlarsan?z daha evvel Y�zba?? Atakan�?n bir
ba?ka maceras?n? ta??m??t?m sat?rlar?ma. Murat �vga�n?n �Beyaz Ses / Ley Hatlar?�
adl? roman?n kahraman?yd? Y�zba?? Atakan. Romanda Amerika'n?n Irak'taki gizli
operasyonlar?na y�elik �k gizli kodlar? bir ?ekilde �renen jeoloji m�hendisi �eyir ve bu gizli
kodlar? nas?l buldu?unu anlamaya �l??an Y�zba?? Atakan'?n hikayesi anlat?l?yordu.       <br
/> Kitapta metafizik ve fizik kar?? kar??yayd?� �telik metafizi?in askeri operasyonlarda da
kullan?ld???n? g�m�?, epey ?a??rm??t?k�<br /> <br /> Murat �vga bu kitaptan
sonra�Yan?k� adl? bir ba?ka kitap daha yazd?. O kitab? okumad?m. Konusunu,
kahraman?n? bilmiyorum. �Fakat son kitab? �Kay?p Kitap� Y�zba?? Atakan�?n bir ba?ka
maceras?n? anlat?yor. Kahraman?m?z bu kez Do?u�daki �t??malarda yaralanm??, k?za?a
al?nm?? bir y�zba?? emeklisi olarak �k?yor kar??m?za.<br /> <br /> Kay?p Kitap�ta okurlar
II. Abd�lhamit d�eminin karma??k g�nlerinde bir s?rr?n pe?ine d�?�yor. S?r, kitap i�nde
�d�?�m 1, d�?�m 2� ?eklinde b��mlere ayr?larak anlat?lm??. Ancak 5. d�?�mde s?rr?
�zmek m�mk�n oluyor. Roman?n kurgusu y�zy?l �cesinde ge�n �k�lerle, g�n�m�zdeki
olaylar?n birle?tirilmesiyle sa?lanm??.<br /> <br /> Gelelim kitab?n konusuna� Y�zba??
Atakan askerlik g�evinden tan?d??? Talat Albay�?n kendisine sa?lad??? bir i? olana??yla
?stanbul�a geri d��p yerle?mi? ve k?zak hayat? ya?amaya ba?lam??t?r. �l??t??? ofiste tek
ba??nad?r ve hi�ir ?ey sorgulamadan hayat?n? sakin bir ?ekilde ya?amaktad?r. Taa ki Talat
Albay taraf?ndan kendisine yard?mc? olmas? i�n verilmi? Kerem ad?ndaki gizli servis
eleman?yla tan???ncaya kadar. Y�zba?? Atakan sakin bir hayattan sonra, bir anda kendisini II.
Abd�lhamit zaman?nda kaybolan ve e?er kaybolmasayd? Vatikan�a teslim edilecek olan bir
kitab?n pe?inde buluyor.<br /> <br /> Romana ad?n? veren kay?p kitap, yani Barnabas ?ncili,
sonunda Y�zba?? Atakan taraf?ndan bulunuyor ve Opus Dei �g�t�n�n �emli
elemanlar?ndan Alman Gerald Kroffman�a teslim ediliyor. Kroffman da, y?llard?r pe?inde
olduklar? bu kitab? yak?yor ve s?r ortadan kalk?yor. <br /> <br /> Kay?p Kitap, ilgin�bir konuya
de?iniyor ama, bir�k anlamda �k eksik kalm??. �Beyaz Ses / Ley Hatlar?�ndaki s�r�kleyici
tempo bu kitapta yok. Kopuk ve y�zeysel bir anlat?m var. Detaylardan ka�lm??. Konu
hakk?nda bilgi sahibi olanlar? tatmin etmez ama, Barnabas ?ncili ve Opus Dei hakk?nda bilgi
sahibi olmayanlar i�n ilgin�bir roman oldu?unu s�leyebilirim.<br /> <br /> Barnabas incili
enteresan bir konu. ?sa�n?n havarilerinden biri oldu?u s�lenen ve �Barnabas� olarak
tan?nan Joseph�in (Yusuf) yazd??? bu ?ncil bug�n kabul edilmi? d�t incilin s�lediklerinden
farkl? ?eyler s�ledi?i i�n H?ristiyan d�nyas?n?n yok sayd??? bir kitap olarak kabul ediliyor.<br
/> <br /> Barnabas ?ncili 325 y?l?nda yap?lan ?znik Kons�l��ne kadar kabul g�en bir
?ncil�di. ?znik Kons�l��nden sonra yasaklanan y�zlerce kitab?n aras?nda yer ald?. Sadece
yasaklanmas? de?il, yok edilmesi de kararla?t?r?ld?. Tabii hi�ir zaman yok edilemedi. Bunun
�zerine H?ristiyan literat�r�nde Barnabas ?ncili'nin sahte ve uydurma oldu?uyla ilgili iddialar
yer ald?. Hatta bu ?ncili bir M�sl�man�?n yazd??? bile iddia edildi. <br /> <br /> Bu iddian?n
alt?nda yatan nedenler aras?nda, Barnabas ?ncilinde teslis inanc?n?n ret edili?i yat?yor
elbette. Barnabas ?ncili ?sa'n?n ilahl???n? kabul etmemi? ve ?sa peygamberden sonra gelecek
olan Mesih�in Hz. Muhammed oldu?unu s�lemi?tir. Halbuki Matta, Markos, Luka ve Yuhanna
taraf?ndan kaleme al?nan ve bug�n H?ristiyanlar taraf?ndan kabul edilmi? olan d�t ?ncil
bunlar? kabul etmemektedir. <br /> <br /> Bug�n 2000 sene �ceki haliyle g�n�m�ze gelen bir
?ncil�den s� edemeyiz. �nk� yok. Hz. ?sa�n?n dili Aramice�ydi. Do?al olarak ona gelen
kitap da Aramice�ydi. Bug�n d�nya �zerinde Aramice�yi kullanan �k az insan var.
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Suriye'deki birka�k� d???nda d�nyan?n ba?ka bir yerinde Aramice konu?uldu?unu
duymad?m. Aramice yok olan bir dil. Bu y�zden orijinal hali Aramice olan ?ncil, bir�k dile
terc�me edilmi?tir. Bug�n bilinen en eski ?ncillerin Yunanca oldu?u s�leniyor. D�nya
�zerinde ise en �k ?talyanca ?ncil bulunuyor. <br /> <br /> Barnabas ?ncilinin ?brani
alfabesiyle Aramice yaz?lm?? bir ?ncil oldu?u s�leniyor. Hatta bu ?ncilin bir n�shas?n?n da
1983 y?l?nda Hakkari'de bulundu?u hakk?nda haberler �kt? T�rk bas?n?nda. Bu konu
hakk?nda yaz?lm?? kitaplar bile var. �ne?in Aydo?an Vatanda?�?n �Apokrifal� adl? kitab?
bu konuyu i?liyor. <br /> <br /> Barnabas ?ncili kar???k bir konu. Murat �vga, kahraman?na bu
?ncili arat?rken II. Abd�lhamit�i, bug�nk� T�rk askerini, yabanc? gizli �g�tleri i?in i�ne
kar??t?r?yor. <br /> <br /> Aydo?an Vatanda? ise kitab?na Veli K��k�ten, Abdullah �tl?�ya
kadar kimleri sokmuyor ki... �ne?in ?srail eski Cumhurba?kan?�n?n torunu Viktoriya Rabin bu
incilin pe?indeyken �d�r�l�yor. <br /> <br /> Barnabas ?ncili�nin pe?inde bu kadar ki?i
varken Opus Dei adl? �g�t�n olmamas? beklenemezdi zaten. Murat �vga da Barnabas
?ncilinin pe?ine Katoliklerin gizli �g�t� Opus Dei elemanlar?n? d�?�r�yor. <br /> <br />
Opus Dei H?ristiyanlar?n en g��� �g�tlerinden biri. Ad? Latince ve �Tanr?n?n i?i�
anlam?na geliyor. 1928'de ?spanya�da Jose Maria Escriva adl? bir papaz taraf?ndan
kurulmu?. Opus Dei, Katolikli?e sadakat derecesinde ba?l? olanlar? bir araya getirmeyi
ama�ayan bir �g�t. �elerini meslek sahibi olanlardan se�eye �en g�teriyor ve her �lkede
bir sorumlusu bulunuyor. <br /> <br /> Opus Dei, Dan Brown�un �Da Vinci ?ifresi� adl?
kitab?yla tan?nan bir �g�t. Dan Brown, bu kitab?yla Katolikleri epeyce k?zd?rm??t?.
H?ristiyanl???n dayand??? temelleri alt �st etmi?ti bu kitap. <br /> <br /> Opus Dei, Dan
Brown�dan sonra ?imdi de Murat �vga�n?n �Kay?p Kitap�?nda yer al?yor. Barnabas
?nciliyle Opus Dei�in yollar?n?n kesi?mesi son derece etkileyici bir konu. <br /> <br /> Murat
�vga merakl? bir yazar. �ellikle tarihe �k merakl? biri. Romanlar?nda ilgin�konular? i?lemeye
�l???yor. Bu ilk roman?ndan beri b�le. ?lk roman? �Peymani T?ls?m� da Abd�lhamid
d�emine g��r�yordu okurlar?n?. Son roman? Kay?p Kitap�ta da Abd�lhamit d�emine
gidiyoruz. Abd�lhamit d�emi belli ki Murat �vga�n?n ilgisini �kiyor.<br /> <br /> Tarihe ve
tarihten g�n�m�ze yans?yan olaylara merakl?ysan?z Kay?p Kitap tam size g�e</p>  <p> <a
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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