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“Haz›r!.. Niflan al!..”
“Durun!” diye ba¤›rd› Sam. Daha iyi görebilmek

için gözlü¤ünü düzeltti. “‹talya’da olmal›y›z.” 
Fred ve Sam’le, s›rt›m›z› kumdan dik bir tepeye

vermifl duruyorduk. ‹talya’ya benziyor gibiydi. Ama
karfl›m›zda, tuhaf görünümlü bir bulufl vard› –Uçan
daire biçiminde, dondurma kamyonu büyüklü¤ün-
de, tahtadan bir fley.

Korkutucu olan, boyutu de¤ildi. Korkutucu olan,
içinden ç›kan namlulard›. Daha da korkutucu olansa,
genellikle “Haz›r! Niflan al!”› izleyen sözcü¤ü bilme-
mizdi. 

“fiansl›s›n ki, kendimizi dev bir klozetin içinde
bulmad›k,” dedi Fred. “Ama flimdi, üstümüze çevrilmifl
flu silahlar› ne yapaca¤›m›za kafa yorsan iyi edersin.”
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Tahtadan uçan-daire-tanka bakt›m. Fred hakl›yd›.
Namlular›n›n yar›s›, dosdo¤ru üstümüze çevriliydi.

“Selamlar, fley... oradakiler, her kimseniz,” dedim.
“Bizler, Leonardo da Vinci diye birini arayan bar›flse-
ver gezginleriz. Ad›n› hiç duydunuz mu?” 

Uzun k›z›l›ms› elbiseli, koyu renk k›sa sakall› bir
adam, bodur a¤aç öbe¤inin arkas›ndan ç›k›verdi.

“Leonardo da Vinci’yi kim soruyor?” dedi.
“Leonardo da Vinci’yi biz soruyoruz,” dedim. “Ya-

ni ben... Ad›m Joe. Bu Fred. Bu da Sam.”
Adam biraz daha yaklafl›p bizi tepeden t›rna¤a

süzdü. Yüzünde, bir yerlerden çok tan›d›k gelen, ya-
r›m bir gülümseme vard›. 

“Bu adam Thomas Crapper de¤ildir umar›m,” de-
di Fred.

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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“Leonardo da Vinci’yi ar›yoruz, çünkü bizim bir
Kitap’›m›z var,” dedim. “Ve içindeki çizimlerden biri,
Leonardo’nun kitab›ndaki bir çizimin ayn›s›.”

fiimdi adam flafl›rm›fl görünüyordu. “Siz benim
defterlerimi mi gördünüz?”

Sam durumu bir saniyede çözdü. “Defterleriniz
mi? Tabii ya. ‹talya’day›z. O sizsiniz. Bakt›¤›m›z resim-
deki beyaz saçl›, beyaz sakall› halinizden daha gençsi-
niz, o kadar.”

fiimdi adam iyice afallam›fl görünüyordu.
Sam yine de, soluksuz konuflmay› sürdürdü. “Bi-

liyordum. Biliyordum. Biliyordum. Leonardo da Vin-
ci. Bilim adam› Leonardo. Mucit Leonardo. Siz, Leo-
nardo’sunuz.”

“Evet,” dedi adam usulca. “Ben Leonardo da Vin-
ci’yim –Vinci’li Leonardo. Beni tan›yorsunuz. Ama
ben sizi tan›m›yorum. Casus olamayacak kadar genç
görünüyorsunuz.” Leonardo elini sallad›. Adamlar›n-
dan ikisi, ellerinde uzun bir iple, tahta tank icad›n ge-
risinden ç›k›p geldiler. Fred ve Sam’le, üçümüzü bir-
birimize ba¤lad›lar.

“Hep ayn› fley,” dedi Leonardo. “Birileri fikirle-
rimi çalmaya çal›fl›yor.”

“Yo, hay›r,” dedi Sam. “Biz sizin büyük hayran-
lar›n›z›z. Fikirlerinize bay›l›yoruz. Koca tataryay›n›z.

Da Vinci Bize Dâhi Dedi
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Savafl toplar›n›z. Denizalt›n›z...”
fiimdi Leonardo floke olmufl görünüyordu. “Bü-

tün bunlar› nereden biliyorsunuz?”
Sam konufltukça, bizi bin beter belaya bat›r›yor-

du. Daha fazla zarar vermeden, at›l›p araya girdim.
“Yok, o yaln›zca tahmin yürütüyor,” dedim. “Biz ca-
sus de¤iliz. Biz de mucidiz. Hem, buralara yak›n bir
yerden de de¤iliz. Bizler; Joe, Sam ve Fred... da Bro-
oklyn –Brooklyn’liyiz yani.” 

“Oray› bildi¤imi sanm›yorum,” dedi Leonardo.
“Hay›r, ben de sanmam,” dedim. “Asl›nda biz ora-

dan buraya, içinde tuhaf yaz›lar, çizimler ve resimler
olan, ince mavi bir Kitap’› aramak için geldik ve sonra
belki size, onun nas›l 
çal›flt›¤›yla ilgili birkaç 
soru sorabilirsek, hemen 
Brooklyn’e dönüp, sizi bir 
daha asla rahats›z etmeyiz, 
gerçekten. Buralarda 
öyle bir kitap 
gördünüz mü?” 

“Bir defter mi?” 
dedi Leonardo. “Mavi? 
‹çinde çizimler ve yaz›lar 
olan? Bunun gibi mi?”

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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Leonardo ince, mavi bir defter ç›kard›.
Kurtulmufltuk.
A¤açlarda kufllar c›v›ldad›. Derenin suyu mutlu-

lukla fl›r›ldad›. Güzel bir sabaht›.
“Yani Kitap sizde. Kitap’›n mucidi sizsiniz,” de-

di Sam. “‹nan›lmaz bir fley bu. ‹lk defa istedi¤imiz bir
yere zaman yolculu¤u yapmay› baflard›k... ve Kitap’›
fl›p diye bulduk!”

Fred bile etkilenmiflti. “Vay be!” dedi. “Eve do¤-
ru zamanda yola ç›kmadan önce belirtmek isterim ki,
Bay Leonardo, çok s›k› fleyler çiziyorsunuz.” 

“Kesinlikle,” dedim. “Çizimlerinizin hepsine ba-
y›ld›k. Hatta, o tuhaf görünümlü insan desenlerine
bile. Biraz acayipler... ama iyiler.” 

“Leonardo da Vinci,” dedi Sam. “Vay can›na!”
Leonardo, gözlerini üstümüze dikmifl bak›yordu.

Yolunda olmayan bir fley vard›. 
“Adamlar›n›z› ça¤›r›p bizi çözdürebilirseniz,” de-

dim, “size Kitap’la ilgili flipflak birkaç soru soraca¤›z.
Nas›l çal›flt›¤›n› falan. Sonra tahta tank fleyinizi dene-
meye devam edebilirsiniz.”

“Bugüne kadar benim defterlerimi kimse görme-
di,” dedi Leonardo. Küçük mavi kitab› tekrar uzun
giysisine soktu. “E¤er sizler gördüyseniz, casussunuz
demektir. Ve casuslar için bir tek çözüm vard›r.” Ge-

Da Vinci Bize Dâhi Dedi

13

ZG3K DAVINCI DAHI 3 GIRIS  1/25/13  12:23 PM  Page 13



riye çekilip, tahta tank›na el sallad›. Tank kendi ekse-
ninde döndü; flimdi daha çok namlu üstümüze do¤-
rultulmufltu. 

“Hay›r, olamaz,” dedi Sam. “Koca bir klozette üs-
tümüze sifon çekilmesinden beter bir durum bu. Bir
fleyler yap, Joe.” 

Fred ipten kurtulmaya çal›fl›yordu. “Bir numa-
rayla onlar› oyala.” 

Bir sihir numaras› düflünmeye çal›flt›m. Herhan-
gi bir numara.

“Haz›r!..” dedi Leonardo.
Tek düflünebildi¤im, büyük Leonardo da Vin-

ci’yle tan›flm›fl oldu¤umuzdu.
“Niflan al!..” dedi Leonardo.
Tek düflünebildi¤im, büyük Leonardo da Vinci’

nin bir buluflu taraf›ndan az sonra havaya uçacak ol-
du¤umuzdu.

“A–”

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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Durun bir dakika. Sonumuzun böyle gelmesine göz
yumamam. Hikâye bafllayal› henüz alt› sayfa olmufl-
ken, Zamanda Gezinen Üç Kafadar’›n sonu gelsin, öy-
le mi? Hem de hiçbir aç›klama yapmadan? Olmaz.

En az›ndan, Brooklyn’li üç s›radan gencin ken-
dilerini nas›l 1500’lü y›llar›n bir yerinde, ‹talya’n›n
bir köflesinde, Leonardo da Vinci’nin karfl›s›nda bul-
duklar›n› aç›klamal›y›m.

Hepsi bulufllar yüzünden oldu.
fiey, asl›nda hepsi tek bir bulufl yüzünden oldu.
Size bu buluflun bir roket ya da bir tür makine fa-

lan olmad›¤›n› söyledi¤imde, eminim inanmayacaks›-
n›z. Ancak, bu bulufl... Kitap ad›nda bir kitap.

Pek de bulufl gibi görünmedi¤inin fark›nday›m.
Ama bu Kitap, baflka hiçbir kitaba benzemez. Zaman-

15

2

ZG3K DAVINCI DAHI 3 GIRIS  1/25/13  12:23 PM  Page 15


