


GİRİŞ

YAPMASANIZ DAHA IYI OLUR.
YAPMAZSANIZ DAHA IYI OLABILIR.

BIR TEKMEYLE UZAĞA MI YOLLARSINIZ?
ÜZERINDE ZIPLAYIP DÜMDÜZ MÜ EDERSINIZ?

DEVE DIŞKISINA DİKKAT!

Merhaba. Kuzey Afrika’da bir çölde yürüdüğünüzü hayal 
edin. Güneş batmak üzere ve hava soğuyor. Yürümekten 

keyif alıyorsunuz.

Tabii ki de bir casussunuz. Yani sırf tatil için çöle gitmiş 
olamazsınız, değil mi? Çölde düşman tanklarının izlerini takip 
ediyorsunuz. Düşman kampını bulduğunuz zaman üstlerinize 
rapor vereceksiniz. Hava kuvvetleri artık nerede olduklarını 
bulabilir ve onları yok edebilir.

Tam o anda gözünüze bir şey çarpıyor. Çölde takip etti-
ğiniz yolun tam ortasında bir şey var. Kocaman kahverengi 
bir deve dışkısı!

Takip ettiğiniz izlerin ortasında tam bir deve-
nin bırakacağı şekilde serpiştirilmiş. Ne yaparsınız? 
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AAAAAAAAAAAAYYYY! AYYYYYYYYYYYYY!

Çöldeki kumların üzerinde deve ayak izleri aramaya baş-
lamalısınız. Hiç gözünüze çarptı mı? Hayır, sadece tankların 
izini görebiliyorsunuz.

Eğer çok iyi bir casussanız, gerçeği bir bakışta göre-
bilirsiniz. Bu bir tuzak! Ortada deve yok ve o kahverengi 
şeyler deve dışkısı değil! Onlar deve dışkısı gibi gözükmesi 
sağlanmış bombalar (mayınlar).

Eğer tekme atarsanız veya üzerinde zıplarsanız, bir ba-
cağınız kopacak.  O da şanslıysanız. Eğer şanssızsanız be-
deniniz bacağınızdan kopup gidecek.

Artık hiçbir şeyin hatta deve dışksının bile gözüktüğü 
gibi olmadığı casusların ölümcül dünyasına adımınızı attınız. 
Köşede ölüm bile sizi bekliyor olabilir.

Deve hikâyesinin bir şakadan ibaret olduğunu düşünebi-
lirsiniz ama hiç de öyle değil! İkinci Dünya Savaşı sırasında, 
casuslar gerçekten de bombaların dışkı gibi gözükmesini 
sağlıyordu. Bu bir hikâye değil! Bu gerçek tarih. Okulda 
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öğrendiğiniz tarih de değil. Burası Eğlenceli Tarih.

Casuslar dünyasında sizi hayatta tutacak olan da tam ola-
rak Eğlenceli Tarih. Eğer daha havalı bir kelime istiyorsanız 
istihbarat dünyası da diyebiliriz.

Bütün korkunç hileleri öğrenebileceğiniz bir kitap bu. 
İkinci Dünya Savaşı casusları hakkında bir başucu kitabı.

Bu kitabı okuduğunuzda belki hayatta kalma becerileriniz 
artacaktır. Hatta okuyun, hepsini öğrenin sonra da kitabı 
yiyin!

Kitap beraberinde kendine has gizli tatlarla geliyor. Fare 
zehri, sümüklü dondurma, bayat peynir kokulu cips ve tabii 
ki deve dışkısı gibi tatlar.

Keyfini çıkarın!
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EYLÜL, 1939EYLÜL, 1939 Britanya ve arkadaşları (Fransa, Kana-
da, Avustralya, Yeni Zelanda) Almanya ve arkadaşlarının 
(Avusturya, İtalya, Japonya) karşısında savaşa girer. İkinci 
Dünya Savaşı başlar.

HAZİRAN, 1940HAZİRAN, 1940 Nazi Almanya ordusu Paris’e girer. 
Fransa yenilmiştir. Ancak “Özgür Fransa” ordusu, İngiliz 
gizli ajanlarıyla birlik olup savaşa devam etmek istiyordur.

TEMMUZ, 1940TEMMUZ, 1940 Britanya, düşmanlarıyla gizli bir şe-
kilde savaşmaya devam edebilmek için Özel Harekat Birimi 
(SOE) kurmuştur. Casusları eğitip gizli silah üreteceklerdir.

EYLÜL, 1940EYLÜL, 1940 Nazi lideri Adolf Hitler, Britanya üzerine 
Denizaslanı Operasyonu’nu planladı. Planlarını sürdürebil-
mesi için İngiltere’deki Alman casuslarına ihtiyacı vardı.

HAZİRAN, 1941HAZİRAN, 1941 Almanya eski dostu Rusya’ya sırt 
çevirdi ve Rusya’ya saldırdı. BÜYÜK HATA! Rusya artık 
İngilizlerin yanında savaşacaktı.

ARALIK, 1941ARALIK, 1941 Japonlar, Pasifik Okyanusu’nda bu-
lunan Pearl Harbor’daki Amerikan üssünü bombaladılar. 
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Ertesi gün Amerikanlar güçlerini Britanya’yla birleştirdiler. 
Hemde ne yardım!

27 MAYIS 194227 MAYIS 1942 Çek özgürlük savaşçıları en önemli 
Nazilerden biri olan Reinhard Heydrich’i öldürdü. Özgürlük 
Savaşçılarını, İngilizler eğitmişti. İngilizlerin planladığı sui-
kastler içinde işe yarayan tek plandı.

HAZİRAN 1942HAZİRAN 1942 Amerikalıların, Stratejik Hizmetler 
Bürosu’na (OSS) bağlı çalışan kendi casusları vardı.

8 KASIM 19428 KASIM 1942 
Meşale Harekatı başla-
dı. Amerikan ve İngiliz 
orduları Kuzey Afrika 
cephesinde Almanlara 
saldırdılar.

ŞUBAT 1943ŞUBAT 1943 Al-
man özgürlük savaşçıla-
rı Hitler’in Nazilerinden 
nefret ediyorlardı. Al-
manya’da “Beyaz Gül” 
adında gizli bir örgüt kurdular. İhanete uğradılar. Naziler 
tarafından idam edildiler.

TEMMUZ 1943TEMMUZ 1943 25.000 Alman askerinin kıyafetlerine 
muzip casuslar tarafından kaşındırıcı toz sürüldü.

EKİM, 1943EKİM, 1943 İtalya teslim oldu. Amerika Birleşik Devlet-

TÜM BU İCATLAR
KAFASINA ÜŞÜŞTÜ!
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leri, Almanya’yla olan savaşta 
İngiltere’nin saflarına katıldı.

ŞUBAT, 1944 ŞUBAT, 1944 Fransız 
özgürlük savaşçıları, “Şamata 
Haftası” düzenlemeye karar 
verdi. Öldürebilecekleri kadar 
fazla Alman gizli polisi (Ges-
tapo) öldürmeyi planladılar. 
Oldukça da başarılı oldular. 
En az 12 Gestapo öldürüldü.

HAZİRAN, 1944HAZİRAN, 1944 Danimarka’daki casuslar, Alman 
barakalarının ölü farelerle dolu olduğunu rapor etti. Kara 
Veba salgını başlatmak amacıyla ölü farelerin İngiltere’ye 
bırakılacağına inanmaktaydılar. (Asla böyle bir şey olmadı.) 
İngiliz, Kanadalı ve Amerikan askerler Normandiya Çıkar-
masının olduğu gün Fransa’ya vardılar ve Almanya’ya doğru 
harekete geçtiler.

19 AĞUSTOS 1944,19 AĞUSTOS 1944, Fransız Özgürlük savaşçıları 
(Direniş), Paris’te Almanlarla çatışmaya girmeye başladı. 
Artık o kadar da gizli bir örgüt değillerdi.

8 MAYIS 1945,8 MAYIS 1945, Almanlar, Rusya, İngilte ve Ameri-
kan güçlerine teslim oldular. Japonya, Ağustos ayına kadar 
savaşmaya devam edecektir.

15 OCAK 1946, 15 OCAK 1946, İngiliz casus ekibi, SOE, kapatılır. 
Ancak casusların işi daha bitmemiştir.

BU 
ŞAMATA 
ÇOK DA 
KOMİK 
DEĞİL
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