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"Ömer bey, sizi önce
likle Dr.Zivago'dan tanıyo 
ruz. David Lean'in yönet
menliği altında çevirdiği
niz filmden. Türkiye'de Mı
sır sineması konusunda 
bildiğimiz diğer isim Yusuf 
Şahin. "Adieu Bonapart" 
ve diğerleri. Yusuf Şahin'-
le siz hiç çalıştınız mı?" 

"Beni o keşfetti. İlk filmle
rim Yusuf Şahinledir. 21 ya
şındayken. Size bir sır vere
yim, 1953 yılında." • 

"Yazmayalım mı?" 
"Yazmayın! (Gülüyor.) 

Ben Şahin'le başladım sine
maya, onunla bir iki üç film 
yaptım." 

"Sonra mı Hollywo
od?" 

"Hayır, sonra başka Mısır 
filmlerinde oynadım, sekiz ya 
da dokuz film. Daha sonra ilk 
uluslararası filmim olan 'Law
rence of Arabia'yı yaptım." 

"Uluslararası platforma 
nasıl atladınız? Kim yar
dımcı oldu?" 

"Davit Lean. David Lean 
'Lawrence of Arabia'yı çeki
yordu. Arap yüzlü bir Arap 
arıyordu. Benim fotoğrafları
mı gördü. Ben de o zaman 
Mısırlı bir film yıldızıydım, söy
lediğim gibi. Fotoğrafımı gö
rünce, işte bu, dedi. Eğer İn
gilizce konuşmasını biliyorsa, 
bu rolü oynayabilir, dedi." 

"Halen, birlikte çalıştı
ğınız Mısırlı film şirketleri 
var mı?" 

"Hayır, çünkü uzun za
mandır çalışmıyoyrum, Mısır 
sinemasında. Yeni şirketleri 
de tanımıyorum." 

"Bir an için Hollywo-
od'a dönersek, Davit Lean 
gibi yönetmenlerin artık 
yetişmediklerini söyleye
bilir miyiz?" 

"Hayır, ama, eskisi gibi 
çok çalışmıyorlar. Davit Lean 
zaten yedi-sekiz yıl arayla film 
yapar. Ancak, şimdi sinema 
seyircileri farklı. Daha genç 
insanlar. Fantazileri, bilim
kurguları, macera filmlerini fi
lân seviyorlar. Eskisi fibi film
ler yapmıyorlar artık. Ya sos
yolojik sorunların üzerinde 
yoğunlaşan filmler yapıyorlar, 
ya da genç insanları eğlendi-
rebilecek filmler yapıyorlar. 
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B\r Mısırlı Yahudi: 

Ömer Şerif 
"Ben Atatürk'ü oynamak istedim. Ama mümkün değ/7. Filmi Türkiye'de yapmak istedim. Ata
türk'ün büyük hayranlarındanım. Biyografilerinin film yapmak haklarını satın aldım. Bir sürü 
hazırlık yaptım. Senaryo yazdım. 'Grey Wolf'u okudum. Fakat Türk hükümeti Atatürk'ün hiçbir 
kusuru olmasın istiyor. Ne var ki, eğer bir insan mükemmelse, o zaman ilginç bir karakter de
ğildir. Atatürk çok büyük bir adamdı. Filmi yapmak istememin nedeni çok büyük bir adam ol
ması. Ama, hiç bir kusurunu göstermezsem, o zaman insan değil demektir. İnsan değilse, o 
zaman inandırıcı olmaz. Seyirci inanmaz. Örneğin, özel hayatına ilişkin hiçbir şeyi göstermemi 
istemediler. İçki yok, ama içki içerdi bunu da herkes bilir. Kadınları severdi. Ama gösterilmesi
ni istemiyorlar. Bu durumda nasıl film yapabilirim ki? Türkiye dışında da yapmak istemedim. 
Türk hükümetinin onayı ile yapmak istedim. Ama dediler ki, şöyle gösteremezsin, böyle göste
remezsin, o zaman film nerede? Hep kahraman, kahraman olunmaz ki! Atatürk gibi bir insa
nın ilginç tarafı, yaşadığı hayat. Onun temposunu ben sürdürseydim, yataktan kalkamazdım. 
Ama, o hemen hiç uyumazdı. Müthiş bir enerjisi, hayatiyeti vardı. Bu olağanüstü enerjiyi gös
termek gerekir. Eğer bir evliya gösterecekseniz olmaz." 

yaşlıydı. Şimdi artık yaştı in
sanlar evlprinrie oturup TV 
seyretmeyi tercih ediyorîar. 
Gençler, evde büyükleriyle 
oturmayı sevmiyorlar. Onlar 
da kız arkadaşlarını alıp sine
maya gidiyorlar." 

"Öte yandan, TV filmle
ri de pek doyurucu değil, 
değil mi?" 

"Hayır. Yine de büyük 
prodüksiyonlar yapılıyor. Bir 
iki tanesinde ben de rol al
dım. Deli Petro. Bir başka film 
de Sultan Abdülhamid hak
kındaydı. Sultan Abdülhamid 
ve Jön Türklerin ihtilâli. Ama 
romantik bir filmdi, siyasi bir 
film değil. Henüz piyasaya 
çıkmadı, ama ABC televizyo
nunda gösterilmeye başladı. 
Ben Sultan Abdülhamid'i oy
nadım. Hattâ bir sahnede 
Türkçe konuştum. Fonetik 
olarak öğrendim." 

"Ne söylediğinizi hatır
lıyor musunuz?" 

"Hayır. Dediğim gibi fone
tik olarak öğrendim." 

"Ömer Bey, Ortadoğu'
yu arka plân alan TV seyir
cilerinin arttığını söyleye-

"Biemiyorum, gerçekten 
bilemiyorum. Yapımcı deği
lim. Benden çalışmamı isti
yorlar, eğer verdikleri parayı 
beğenirsem çalışıyorum. Ar
tık yaşlandım, eskisi gibi işin 
içinde-değilim." 

"Kendi kendinizi emek
li mi ettiniz?" 

"Emeklilik değil, çalışıyo

rum. Elimden geleni yapıyo
rum. Londra'da tiyatro yapı
yorum. Sevdiğim iş de bu za
ten. Keyif için tiyatroda, pa
ra için televizyonda çalışıyo
rum. Ama biraz da Mısır hak
kında konuşalım." 

"Elbette. Ancak, bana 
Ömer Şerif Mısır'a misafir 
geiir, burada oturmaz de
mişlerdi. Sizi zorlamak is
temedim." 

"Ben Mısır'ı çok severim. 
Doğru, Paris'te oturuyorum. 
Misafir gelirim, otelde kalı
rım." 

"Eviniz yok mu?" 
"Hayır. Ben yurt dışında 

çalışıyorum, yurt dışında otu
ruyorum." 

"Aileniz?" 
"Bir tek annem var, o da 

Madrid'te. Kız kardeşimle bir-
likte. Kız kardeşim bir İspan
yol'la evli." 

"Mısır'a ne kadar yakın
sınız? Siyasi olarak, sos
yal olarak?" 

"Çok yakınım. Bütün ar
kadaşlarım burada." 

"Ününüzü Mısır için bir-
şeyler yapmak üzere kul
lanmayı düşünür müsü-

nüz?" 
"Evet. Ama, hiç bir şey 

yapmadan da yapıyorum za
ten. Çünkü, ben Mısır'ın bir 
elçisi gibiyim. Herkes Mısırlı 
olduğumu biliyor. Bu zaten 
bir iştir." 

"Ya Mısır sineması? Mı
sır sinemasını ilerletmek 
için yapabileceğiniz birşey 
yok mu?" 

"Mısır sineması iyi değil. 
Bence sorunları her şeyi ka-
rikatürize etmelerinde. Kah
ramanların iç dünyalarına gir
mektense, kaba hatları ile bı
rakıyorlar, karikatürlerini çizi
yorlar. Ne demek istediğimi 
anlıyor musunuz?" 

"Karton karakterler de
mek istiyorsunuz." 

"Evet, yüzeysel." 
"Batı taklitçiliğinden ol

masın?" 
"Bilmiyorum. Hiç bir fikrim 

yok. Nasıl bir tahminde bulu
nabilirim ki?" 

"Sinemanın içindesi
niz. Üstelik Mısırlısınız. 
Üzerinde düşünmüş olma
nız gerekmez mi?" 

"Nasıl bilebilirim? Bakıyo
rum, gözlemliyorum. Biraz 
yüzeysel olduğunu görüyo
rum. Hepsi bu. Neden yü
zeysel olduğunu bilmiyorum. 
Yüzeysel işte." 

"Beğendiğiniz yönet
men yok mu?" 

"Yusuf Şahin iyidir. Yakın

da kaybettiğimiz Abdülselâm 
çok iyiydi..." 

"Oyuncular?" 
"Tanımıyorum. Hepsi 

genç... Yaşlıları tanırım..." 
"Bölgeden uzaklaşmış 

gibisiniz. Hatırladığım ka
darıyla bîr zamanlar bir 
Atatürk filminde oynaya
cağınız rivayeti vardı." 

"Ben Atatürk'ü oynamak 
istedim. Ama mümkün değil. 
Filmi Türkiye'de yapmak iste
dim. Atatürk'ün büyük hay
ranlarındanım. Biyografileri
nin film yapmak haklarını sa
tın aldım. Bir sürü hazırlık 
yaptım. Senaryo yazdım. 
'Grey Wolf'u okudum. Fakat 
Türk hükümeti Atatürk'ün 
hiçbir kusuru olmasın istiyor. 
Ne var ki, eğer bir insan mü
kemmelse, o zaman ilginç bir 
karakter değildir. Atatürk çok 
büyük bir adamdı. Filmi yap
mak istememin nedeni çok 
büyük bir adam olması. 
Ama, hiç bir kusurunu gös
termezsem, o zaman insan 
değil demektir. İnsan değilse, 
o zaman inandırıcı olmaz. Se
yirci inanmaz. Örneğin, özel 
hayatına ilişkin hiçbir şeyi 
göstermemi istemediler, İçki 
yok, ama içki içerdi bunu da 
herkes bilir. Kadınları sever
di. Ama gösterilmesini istemi
yorlar. Bu durumda nasıl film 
yapabilirim ki? Türkiye dışın
da da yapmak istemedim. 
Türk hükümetinin onayı ile 
yapmak istedim. Ama dedi
ler ki, şöyle gösteremezsin, 
böyle gösteremezsin, o za
man film nerede? Hep kah
raman, kahraman olunmaz 
ki! Atatürk gibi bir insanın il
ginç tarafı, yaşadığı hayat. 
Onun temposunu ben sür
dürseydim, yataktan kalka
mazdım. Ama, o hemen hiç 
uyumazdı. Müthiş bir enerji
si, hayatiyeti vardı. Bu olağa
nüstü enerjiyi göstermek ge
rekir. Eğer bir evliya göstere
cekseniz olmaz." 

"Yol filmini gördünüz 
mü?" 

"Gördüm, çok iyi bir film." 
"Nası l yorumladınız 

'Yol'u?" 
"Bi lmem, insanlar sol-

kanat olan, herhangi birşeye, 
para kazanamayacağını dü
şündükleri filmlere, sol-kanat 
entelektüellerinin yaptıkları 
filmlere, hapishanede olanla
rın yaptıkları filmlere ödül ve
riyorlar." 

"Ama çok iyiydi, diyor
sunuz." 

"Evet, çok iyiydi." 

Bitti. 

Ambrosiano skandali ve P-2 mason 
locası olayı yeniden gündemde... 

Papanın bankeri başpiskopos Marcinkus tutuklanacak mı? 
gerekiyor.. 

İtalyan L'Ekspresso dergisinin 
kapak yaptığı banker Roberto 
Calvi 'nin Londra 'daki köprü 
ayağına asılı olarak bulunan 
cesedinin polis tarafından çekilen 
olay fotoğrafı. Cesedin yanında 
görülen tuğlalar, P-2 mason 
locasının işareti. 

Geçt iğ imiz günlerde ajanslar
dan şöyle bir haber geçi ldi : 

Vatikan'da görevl i başpiskopos 
Marcinkus hakkında İtalyan ma
kamlar ı tutuklama karar ı çıkart
tı lar. H a k k ı n d a tutuklama kara
rı alınan başpiskopos Marcinkus 
5 y ı l önce 1,3 milyar dolarla ba
tan Ambrosiano Bankası ile ilgili 
olarak patlak veren büyük skan
dal dolayısıyla suçlanıyordu. V a 
tikan tutuklama kararına derhal 
cevap verdi: Va t i kan ' ın çeşitli 
kuruluşlarına kar ış ı lmayacağım 
öngören L a t r a n A n l a ş m a s ı ' n ı n 
11. maddesi gereğince Marc in-
kus'un İ ta lya 'ya geri vepterek 
mahkeme huzuruna çıkması söz 
konusu o lamazdı . 

Vatikan, tutuklama kararının 
önceden resmi bir gir işimde 
bulunulmamızın basına yansı
t ı l m a s ı n ı da eleşt ir iyor, olayla 
ilgili yeni bir gel işmenin bulun
madığını, buna rağmen 5 y ı l son
ra tutuklama kararının al ınma
sını anlayamadığını ileri sürü
yordu. Bu arada bazı çevreler 
Abrasiano Skandal ı 'n ın yeniden 
canlandırılmasında İ ta lya 'da bu
günlerde sürdürülen iktidar kav
k ı n ı n rolü olduğunu belirtiyor-
ar. Öy le ya da böyle Ambrosi 

ano Skandali ve P-2 Mason lo
cası olayı yeniden gündeme ge
tirildi. Olayı daha iyi anlayabil
me ve gerekli çerçeveye oturta
bilmek için biraz gerilere gitmek 

Vatikan ve Para 
L o n d r a ' d a k i B lackf r ia rs 

Köprüsü'nün bir ayağında asılı 
bulunan ölü adamın ceplerinde, 
beş ağır tuğla vard ı . . Bu adam 
İtalyan banker C a l v i idi. 18 Ha
ziran 1982 tarihinde ölen İtalyan 
banker Roberto Calvi 'nin 'neye 
kurban gitt iği ' bugüne kadar ke
sin olarak anlaşılamadı. 

İngi l iz Pol is Örgütü Scottland 
Yard'a göre bu olayda cinayet 
sözkonusu olabilir. Dedektifler, 
cesedin üzerinde bulunan tuğla
l a r ın , Calvi 'nin de üye olduğu 
yasadışı P-2 locasının işareti ol
duğuna dikkat çekmişlerdi.-1983 
yıl ında -bir Londra mahkemesi 
ise olayla ilgili kesin bir kararı 
vermemeyi yeğledi; olay bir in
tihar da olabilirdi... 

Öte yandan Calvi 'nin ailesi 
ise olayın intihar olmadığını sa
vunuyordu. Bankerin karısı , 
Clara Canetti, gözyaşları içinde 
kocasının şu sözlerim hatırlıyor
du: "Bana bir şey olursa. Papa 
istifa etmek zorunda ka l ı r . " Ka
dına göre Calvi 'nin kötü duru
mundan, papazlar sorumluydu. 

İtalyan bankerin ölümünden 
yedi yı l sonra, Clara'nın 'garip 
imalar ı ' anlam kazanmaya baş
ladı. İk i İtalyan yargıç, Anto

nio Pizzi ve Renato Brichetti ge
çen hafta, Papa'mn baş bankeri 
MonsenyÖr Marcinkus için tu
tuklama emri çıkardılar. Hatta 
yalnız Marcinkus değil; iki Va
tikan bankacı da 'tutuklanmaya 
aday' oluyordu. 

Marcinkus, Papa'mn baş 
bankerine yaraşır şekilde, birinci 
sınıf dm adamı: Kendisi başpis
kopos. Bu ünvan, olayı sansas
yon haline getiriyor: italyan ta
rihinde ilk kez 'dünyacılar' bu 
derece yüksek dereceye sahip bir 

Papa yardımcısına 'devlet zoru' 
uyguluyorlar. Katolik Kilise 
için, bugüne dek düşünülmesi bi
le saçma bir onur kırıcıl ık bu. 
Olay aynı zamanda büyük bir 
skandalin son noktası da. 

Her şey esrarlı banka mua
meleleri, hileli iflas ve büyük ih
timalle cinayetler etrafında dönü
yor: akıl almaz bir öykü. Öykü
nün kahramanları ise. yüzyıllar
dır insanlığın yararına çalıştıkları 
iddia edilen bir "makamın' 
adamları. Baz ı iddialara göre 
bu 'adamlar' , bütün dünyayı 
kilisenin, dolayısıyla kendileri
nin mal ı gibi görüyorlar . 

Haklarında tutuklama emri 
çıkan üç din adamı, Calvi 'nin 
bahsettiği kişiler. Calvi onları , 
yöneticisi olduğu, İtalya^nın en 
büyük özel bankasının iflâsından 
sorumlu tutuyordu. Şimdi Mai -
landlı yargıçlar, ciddi bir şekil-

• Bankanın başkanı 
Roberto Calvi, 18 
Haziran 1982 tarihin
de Londra 'daki Blac
kfriars Köprüsü'nün 
bir ayağında asılı 
olarak bulunmuştu. 
Ceplerinde beş ağır 
tuğla vardı. Bu tuğla
lar, Calvi'nin üye ol
duğu yasa dışı P-2 
mason locasının işa
retiydi. 

de bu iddia üzerine eğiliyorlar. 
Başpiskopos Marcinkus için çı
kan tutuklama emri. onun. Va
tikan Devlet Bankası Başkanı 
olarak Banco Ambrosiano'nun 

"batınlışında' rol oynadığına dair 
şüphelerin bir sonucu. Bilindiği 
gibi, birçok karanlık işe bulaşan 
banka, 1,5 milyar dolarlık borç
la iflas etmişti. 

Marcinkus'un da görev aldı
ğı bankanın, silâh ticaretinden 

uyuşturucuya kadar sayısız 'pis 
iş'e karıştığı ortaya çıkınca. Pa
pa II. John Paul Vatikan banka
sının hiçbir suça karışmadığını, 
aksine karanlık işlerin kurbanı 
olduğunu "açıkladı". 

Calvi 'nin 250 kadar uluslara
rası bankadan borç olarak aldığı 
1.5 milyar doların akibeti hâlâ 
bilinmiyor. Kesin olan bir şey 
var: o da paranın Karaibler'de 
"kaybolduğu". Bunun, P-2 loja-
sının büyük üstadı Licio Gel l i ' -
nin İsviçre de yattığı cezaevin
den her nasılsa firar edip. Güney 
Amerika'da izini kaybetmesi ile 
aynı zamana rastlaması oldukça, 
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Popa 2. Jean Paul ve bankeri başpiskopos Marcinkus (Siyah cüppeli) skandalin tekrar gündeme gel
mesinden rahatsız. 

ilginç. 
Birçok Güney Amerikalı dik

tatörün samimi arkadaşı olan Ro
berto Calvi 'nin. kendi bankasın
dan hisse satın almak ve Güney 
Amerika devletleri için silah te
min etmek üzere borçlandığı gö
rüşü yaygın. Roma'da. Falkland 
Savası sırasında Arjantin'in kul
landığı silahların Calv i tarafın
dan finanse edildiğine kesin göz
le bakılıyor. 

Calvi 'n in "yoldaşı" Marcin-
kns'un kariyeri. Başpiskopos G i 
ovanni Battista Montini 'nin pa
pa olmasıyla başladı. Yeni papa
nın bir tercümana, gezi planla-
yıcısına. güçlü bir koruma gö
revlisine ve son olarak da Vati
kan Bankası için sen i hit başka
na ihtiyacı vardı. Biiıiin alanlar
da bir numaralı ada\. Vatikan'
daki Amerikal ı Marcinkus ' tu . 
Zaten kendisi, saygı değer bir 
ruhani imajını çağrıştırmıyor 
pek: Fıkra aniatmaklan hoşlanır, 
eski İskoç v iskisini çok sever. 
Havanna purosu içer ve golf 
oynar. 

Marcinkus ağır bir yükü dev 
ralmıştı. Kilisenin işleri eskisi 
kadar iyi gitmiyordu. Herşeyden 
önce "Kutsal Makam'ın ekono
mi imparatorluğu, dozu sürekli 
artan bir tartışma konusu halini 
almıştı. Gerek Hristiyanlar. ge
rekse Hristiyan olmayanlarda, 
bir yandan 'fakirliği' öğen. bir 
yandan da kendisi sınırsız bir ka
pitalizm uygulayan Vatikan'a 
karşı büyük bir tepki oluşmuştu. 

Görünüşte olağanüstü dini bir 
'kurum' olan Vatikan'ın sadece 
İtalya'da 250.000 dönümlük 
"özel araziye" ve Roma"da sa
yısız yapıya sahip olması, yük
sek çevrelerde de kaygı uyandı-

odak 
ENES HARMAN 

Kıvılcım 
ir zamanlar, "Kıyamete iki Saat" diye bir roman oku 
'muştum. Yazarını hatırlamıyorum. Konusu kısaca şöy

leydi: Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silâh depo
larından birinde görevli askerlerden biri arkadaşından çak
mak ister. Arkadaşı çakmağı atar ve çakmak hassas ay
gıtlardan birinin içine düşer. Aygıt 'kısa devre' yapar ve 
bir nükleer başlıklı füze Rusya'ya doğru yola koyulur. Bu 
harcıalem girişten sonra, daha gerçekçi bir üslûpla, Ame
rikalıların ve Rusların karşılıklı olarak topyekûn savaşı ön
leme gayretleri anlatılır. Herhalde bu roman, türünün ilk 
örneklerinden biriydi. 

Artık, bu kadar basıı yanlışlıklar yüzünden bir nükleer 
savaş çıkmayacağı; araya pek çok denetleme basamak
ları konduğu söyleniyor. Bunların en meşhuru da Washing-
ton'u Moskova'ya bağlayan "kırmızı telefon." Bu özel hat 
sayesinde Beyaz Saray'dakilerle Kremlin'dekiler, günün 
herhangi bir saatinde hemen birbirlerini arayabiliyor ve 
herhangi bir yanlış an lama ihtimalini bertaraf 
edebiliyorlar(mış). 

Ne var ki, Birinci Dünya Savaşı'nın Saraybosna'da pat
layan bir tabancadan çıktığına inandırılmış kitleler -, yine, 
bir delinin küçücük bir düğmeye basmasıyla dünyanın so
nunun geleceğine kolayca inandırabilirler. Pek çok roma
na ve bilim-kurgu filmine konu olan bu ihtimal, daha kü
çük ölçekte olmakla birlikte, yerel sürtüşmeler içinde ge
çerli sayılır. Sözgelişi, bir-iki ay önce Türk-Yunan sınırın
daki müsademe qibi... 

Dünyanın neresinde olursa olsun, insanların 
"yanlışlıkla" bir savaşa sürüklenmekten böylesine kork
malarının başka nedenleri de var. Birincisi, modern silah
lar, çok kısa sürede insan müdahalesinden bağımsızlaşa-
biliyorlar. İkincisi, günümüzde, savaşların demeyelim ama, 
muharebelerin sonucunu bazen dakikalar tayin ediyor. Bu 
yüzden, insanların el lerindeki si lahlan kullanıp-
kullanmamaya karar vermek için düşünmeye vakitleri yok. 
Üçüncüsü, herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için karşı 
tarafla temas kurmaya kalkışmak, inisiyatifi karşı tarafa kap
tırmak anlamına da gelebilir. Sözün kısası, her an birbiri
ne saldırması beklenen iki gücün, sırf bu beklenti yüzün
den kapışması mümkündür. 

Ama, herhangi bir savaşı, bütünüyle böyle bir yanlış 
anlamaya bağlamak da yanlış olur. Tıpkı, Birinci Dünya 
Savaşı'nı bir suikast kurşununa bağlamanın yanlış oluşu 
gibi... Ülkeler, küçücük bir kıvılcımla patlayacak iki barut 
fıçısı haline getirildikten sonra kıvılcımın nasıl ve nereden 
çıktığı o kadar da önemli mi? 

Çok "soyut" gibi görünen bu lâfları, son günlerde Türk 
basınının belirli bir bölümüne musallat olan savaş çığırt
kanlığı dolayısıyla ediyoruz. Bazı gazeteler, bir yandan Or
tadoğu'nun tarrfbir barut fıçısına benzediğini yazıyorlar; 
bir yandan da Türkiye'yi bu barut fıçısının tepesine oturt
maya çalışıyorlar. 

Gefek bazı gazetelerin bu tutumu, gerekse Güneydo
ğudaki bölücü saldırılar, işin, "yanlış bir kıvılcım"la halle
dilebilecek ortama doğru götürüldüğü izlenimini veriyor 
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Ambrosiano bankasının iflası ile birlikte kirli ve karanhş işler gün 
ışığına çıkmaya başladı. Ama ne kadarı çıkacak bilinmiyor. 

• Her şey esrarlı banka 
muamelelerinin, hile
li iflas ve büyük ihti-
malleKcinayetler etra
fında dönüyor; akıl 
almaz bir öykü. Öy
künün kahramanları 
ise, yüz yıllardır in
sanlığın yararına ça
lıştıkları iddia edilen 
bir makamın " Vati
kan" ın adamları. Ba
zılarına göre bu 
"adamlar" bütün 
dünyayı kilisenin, do
layısıyla kendilerinin 
malı gibi görüyorlar. 

nyor. Fransız Abbe de Lânenna-
is 19. yüzyılda şöyle demişti: 
" R o m a ' d a sadece bir ' t ann ' 
var. O da para . . . " 

Zamanında Philadelpia Ba

şpiskoposu John Kardinal Kro l . 
'Vatikan'ın milyonlarından ra
hatsız olmadığını ' söylemişti. 
Asıl önemli olan şuydu ona gö
re: Ar l ık Va t ikan da 
'hesaplarını ' apaçık ortaya ko
yup, incelenmesine fırsat verme
l iydi . Banker Marcinkus ise bu
na hazır değildi. 

Vatikan çevrelerinde Marcin-
kus'un. Polonya'daki Davanış-
ma Sendikası'na yollanmak üze
re 'ek bir gelir' sağlamakla da 
görevli olduğu söylenir. Milyon
larca doların Roma'dan Polon
ya'ya gidip gitmediği tam olarak 
bilinmiyor. Bilinmeyen başka bir 
şey ise Marcinkus'un. yüzde 
85'i kayıtsız şartsız Papa'mn em
rine tahsis edilen Vatikan Ban
kası gelirlerini bu derece > üksek 
tutmayı nasıl başardığı. Belki de 
İtalyan yargıçların tutuklama 
emri. bu konunun aydınlanması
na yardımcı olacaktır. Ancak bu
nun için. Marcinkus'un tutuklan
ması gerekir k i . N atıkan bunu 
kesinlikle istemivor. 
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