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Star Wars Evrenine
Ezoterik Bir Bakış 

Kubilayhan Yalçın

Çağdaş bilim kurgu ve fantastik edebiyatın tarihsel 
köklerini incelemek bir anlamda on dokuzuncu yüzyılın 
mason locaları ve/veya Teozofi derneklerinin koridorlarında 
kaybolmak demektir. 
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Araştırmacı Marc Van Stone 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah 
ve Dünyanın Merkezine Yolculuk 
gibi kült romanların yazarı Jules 
Verne’in Gülhaç (Rosicrucian) ve 
masonik ezoterizm konusunda son 
derece bilgili olduğunu söyler. 

Michel Lamy, Jules 
Verne’in Gizli Mesajı: 
Masonik, Gülhaçcı ve Okült 
Yazılarının Deşifresi (The 
Secret Message of Jules Verne: 
Decoding His Masonic, 

Rosicrucian, and Occult Writings) kitabında 
Verne’in Hürmasonluk, Altın Şafak, Angelic Society ve Gülhaçlar 

gibi okült topluluklarla bağlantılarını araştırır, romanlarında bu toplulukların 
gizli ve kutsal sembollerini nasıl şifreli bir biçimde kullandığını açıklar. 

Sadece Dünyanın Merkezine Yolculuk bile, on dokuzuncu yüzyılın 
ikinci yarısında, Teozofi hareketinin kurucusu Madame Blavatsky ve politik 
okültist Saint Yves D’alvaydre gibi figürlerin popülerleştirdiği, Oyuk Dünya 
Teorisi ya da Agartha-Shambhala mitlerinin bir versiyonundan başka nedir 
ki? (Not: Hepsi azılı birer okültizm meraklısı olan Hitler, Rudolf Hess ve Karl 
Haushofer gibi üst düzey Nazi liderleri de bu kayıp yeraltı uygarlıklarının(!) 
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peşindeydi.) 

Simya, Kabala, okültizm ya da 
kara büyü, sadece Jules Verne’in ilgi 
alanına girmiyordu tabii. Örneğin 
ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine 
sahip J. R. R. Tolkien ve yakın dostu 
Narnia Günlükleri’nin yazarı C. S. 
Lewis’in Altın Şafak (Golden Dawn) 
adlı okült toplulukla ilişkileri vardı. 
Jim Morrison ve Jimmy Page gibi 
efsane rock yıldızlarının da hayranı 
olduğu bilinen büyücü, okültist, İngiliz 
MI6 ajanı,  Thelema adlı sahte-dinin 
(pseudo-religion) kurucusu ve Ordo Templi Orientis adlı gizli topluluğun lideri 
Aleister Crowley de Altın Şafak üyesiydi. Yeri gelmişken: Tom Cruise ve John 
Travolta’nın da üyesi olduğu Scientology Kilisesi’nin kurucusu L. Ron Hubbard 
Crowley’nin Thelema dininin müridi ve bir O.T.O. inisiyesiydi. Hubbard gençlik 
yıllarında “ucuz roman” diyebileceğimiz, ikinci sınıf bilim kurgu romanları yazıyordu. 
Annesi de bir Scientology üyesi olan Philip K. Dick’in, The Turning Wheel adlı 
uzun öyküsündeki Elron Hu karakteri Ron Hubbard’ı hicveder: El-ron Hu(bbard).

Yalnız tüm bu okült topluluklar ve karizmatik “edebiyat yıldızları” arasında 
bir isim var ki, Yıldız Savaşları hayranlarının oldukça ilgisini çekeceğini tahmin 
ediyorum: O da İngiliz politikacı, romancı, okültist ve İngiliz Gülhaç Topluluğu’nun 
(Societas Rosicruciana in Anglia)  “Büyük Patronu”  Sir Edward Bulwer-Lytton. 

Bu hayal gücü ve okült bilgisi geniş İngiliz asilzadesine geçmeden önce Yıldız 
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Savaşları’nın yapım sürecinden bir anekdot paylaşmak isterim. 1977 sonbaharında, 
filmin yaratıcısı George Lucas, yakın dostu Steven Spielberg ve Stephen King uyarlaması 
Carrie ve Görevimiz Tehlike gibi filmlerin yönetmeni Brian De Palma’ya çekmeyi 
düşündüğü üçüncü filmiyle ilgili (Star Wars) bazı tasarımlarını gösterir. Spielberg 
filmin bir “büyük bir hit” olacağını söyler. Palma ise biraz alaylı bir şekilde: “What is 
this Force s–t?” der: “Bu Güç b.ku da nedir?”3 Yanıtı Jedi Ustası Obi Wan Kenobi 
şöyle veriyor: “Güç… Bütün canlılar tarafından yaratılan bir enerji alanıdır. 
İçimizden geçer, bizi sarmalar. Galaksi’yi bir arada tutar.”4 Güç, ona karşı 
alıcı/duyarlı olanlar tarafından bireysel olarak da kullanılabilir ve bu duyarlılığı 
(Force-sensitive) kandaki “midi-chlorian” seviyesi belirlemektedir.

İmdi; Jules Verne’in Britanyalı çağdaşı olan Lytton’un  (1803-1873) öne çıkan üç 
önemli romanı var: Pompei’nin Son Günleri (The Last Days of Pompeii), Zanoni ve 

George Lucas’ın Star Wars evrenini 
kurgularken beslendiği kaynaklardan 
biri olan Vril: Geleceğin Irkının 
Gücü (Vril: The Power of the 
Coming Race). 

İlk kez 1871 yılında 
yayımlanan The Coming Race 
romanının isimsiz anlatıcısı, bir 
madende işlenen cinayetin tetiklediği 
olaylar neticesinde kendini telepatik 
yeteneklere, gelişmiş bir teknolojiye 
ve Vril denen “elektro-spiritüel” 
(ya da elektro-ruhsal) bir güce 
sahip varlıkların yaşadığı bir yeraltı 
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uygarlığında bulur. Kendilerine Vril-ya’lılar diyen bu meleksi varlıklar, binlerce yıl 
önce gerçekleşen büyük bir tufandan sonra bu karmaşık mağara ve tünel sistemleriyle 
birbirine bağlanan yeraltı kentlerinde yaşamaya başlamıştır. Bir ustanın rehberliğinde 
geliştirilen ve kontrol edilebilen, bu telekinetik Vril gücü, “yapıcı ve yıkıcı” 
amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu ifadeler, özellikle Star Wars hayranlarının 
aklına Jedi ustaları, padawanlar ve Güç’ün Aydınlık (yapıcı) ve Karanlık (yıkıcı) tarafları 
gibi SW motiflerini getirmiş olmalı…  

Toparlarsak: Star Wars filmlerindeki “Force-Güç” teması, Batılı okültistlerin 
türettiği Agarta-Şambala mitlerinin temel olay örgüsü ve Nazilerin Vril motoru, Vril 
füzesi ve Vril gücüne sahip üstün insan ırkı yaratma projeleri gibi söylencelerin çıkış 
noktası bu romanda aranmalıdır. The Coming Race, Gelecek Irk adıyla Kyrhos 
Yayınları tarafından dilimize kazandırıldı. Ayrıca romanın İngilizce orijinalinin ücretsiz 
elektronik sürümlerine de internetten ulaşmak mümkün.

Star Wars evreni, bundan çok daha kapsamlı ezoterik okumalara açık elbet. Bir 
örnek de dizinin yedinci bölümü Güç Uyanıyor’dan verip, bu kısa yolculuğumuzu 
sonlandıralım. Filmde İlk Düzen (First Order) adı verilen ve yıkılan faşizoid Galaktik 
İmparatorluk’un küllerinden doğan askeri ve siyasi bir yapılanma vardır. Yönetmen J. 
J. Abrams First Order’ın, İkinci Dünya Savaşı’ndaki yenilginin ardından Arjantin’e 
kaçıp, faaliyetlerini gizlice burada sürdürmeye devam eden Naziler’den esinlenildiğini 
söylüyor. İlginçtir; Jules Verne, Tolkien ve Crowley’in bir dönem üyesi ya da müdavimi 
olduğunu belirttiğimiz Altın Şafak topluluğunun The Orders olarak ifade edilen üç 
düzen ya da inisiyatik aşaması vardır. Hermetik Kabala kökenli ezoterik felsefelerin ve 
tarot, astroloji, geomancy gibi kehanet metotlarının öğretildiği “The First Order”, İlk 
Düzen; astral seyahat ve simya uygulamalarının yapıldığı The Second Order, İkinci 
Düzen ve Gizli Şefler’le doğrudan irtibata geçilen en yüksek düzey The Third Order, 
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Üçüncü Düzen. Bu rastlantıları J. J. Abrams’a sorma şansım henüz olmadı ama(!), 
konunun peşini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz.
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PHILIP DICK DOSYASI

Tekno
Paganizmin
De Facto
Peygamberi

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

“Ben, gemiler diğer yıldızlara gitmek için 

sistemimizden ilk çıktıklarında,” dedi 

bayan Jurgens, biraz tereddüt ederek […] 

Düşünmüştüm ki, belki de o kadar uzağa 

gidince […] yani o kadar uzağa giderek 

belki de Tanrı’yı bulacak[lardı].1   

 

   Philip K. Dick,

Palmer Eldritch’in Üç Stigmatası’ndan
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Amerikalı edebiyat araştırmacısı John 
Livingstone Lowes (1867-1945) bir 
“edebiyat dedektifi” misali, İngiliz şair 
Samuel Taylor Coleridge’in (1772-1834) 
Kubla Khan (Kubilay Han) ve Rime of the 
Ancient Mariner (İhtiyar Denizcinin Ezgisi) 
gibi şiirlerinin ardında yatan, Coleridge’in 
hayal gücünü tetikleyen kitapların peşine 
düşmüştü. Lowes bu neredeyse “arkeolojik” 
araştırmasında, Coleridge’in yaşadığı 
evleri, kütüphaneleri gezerek, günlüklerini, 
defterlerini didik didik ederek şairin okuduğu 
ya da okuduğuna inandığı tüm kitapların 
bir listesini çıkartmaya çalıştı. Bulgularını 
da Road to Xanadu (Xanadu Yolu)2 isimli 
kitabında yayımladı.

Lowes kadar tutkulu ve sistematik olmamakla 
birlikte benzer bir soruşturma arzusunu 
ben de Philip Kindred Dick (PKD) için 
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duymuşumdur. Amacım basitti: PKD’nin 
zihin haritası ve iç dinamiklerine mümkün 
olduğu kadar nüfuz etmek ve romanlarının 
ardındaki, bir anlamda içrek/batıni ya da 
“hermenötik” katmanları  açığa çıkartmak. 
Tabii eğer böyle bir katman var ise…

PKD’nin ruhsal (spiritüel) dünyasına beni 
bu kadar cezbeden şey, Dick’in 1957 tarihli 
üçüncü romanı Gökteki Göz’dü aslında. 
Bir Proton Işın Saptırıcısı’nın denetimden 
çıkmış altı milyon volt gücündeki ışın 
demeti, cihazın bulunduğu salondaki sekiz 
kişiyi “birbirlerinin zihinlerinin yarattığı bir 
dizi evrene”, özetle birbirlerinin kafasının 
içine hapseder. Bu ontolojik sapmayı ilk 
fark eden kişi, romanın merkezi protaganisti 
Jack Hamilton’dır: 

 “…Biz adamın kafasının içindeyiz.” 
Eliyle çevreyi gösterdi. “Bu topraklar. 
Bu arazi. Bir beynin kıvrımları gibi; 
Silvester’ın beyninin tepeleri ve vadileri.”3

Zihnine hapsoldukları ilk kişi, kaza 
esnasında bilinci açık tek kişi olan Arthur 
Silvester adlı tutucu, ırkçı, deyiş yerindeyse 
yobaz bir emekli askerdir. (Olayın dramatik 
ağırlığını hissedebilmek için bir Kemalist 
ya da sosyalistin, bir IŞİD sempatizanının 
kafasının içine hapsolduğunu düşünün. Ya 
da tam tersi). Sofu Silvester, Copernicus’un 
Güneş merkezli evren modelini kabul 
etmediği, hala Batlamyus’un yer merkezli 
evren modeline inandığı için,  kendi iç 
dünyasında yarattığı, misafirlerinin tutsak 
olduğu evren de Batlamyus modelindedir.

Silvester’ın kafasının içindeyken Hamilton 
ve bir diğer karakter McFeyffe ilginç bir 
deneyim yaşar. “Tanrı’yla görüşmek için”, 
deyiş yerindeyse “büyülü/okunmuş bir 
şemsiye” aracılığıyla göğe yükselmeye 
başlarlar. Silvester’ın iç uzay ya da evreninin 

bittiği yere… Ve burada, gökyüzünde 
kocaman bir Göz karşılarına çıkar. Dick 
şöyle yazar: 

 “Bu gözün Kim’e ait olduğunun 
söylenmesine hiç hacet yoktu.”4

Tüm bunların ardından “Göz” şemsiyeye 
odaklanır, şemsiye alev alır, iki kafadar 
göktaşı misali hızla yere düşmeye başlarlar 
ve gözlerini açtıklarında kendilerini 
Cheyenne, Wyoming’de bulurlar…

Romanın “tanrı-anlatıcısı” söylemeye 
hacet etmese de, okur ister istemez 
sorabilir: Evet, gerçekten Kim’in gözüdür 
bu: Silvester’ın Tanrı’sının mı? Dick’in de 
inandığı ortak bir Yaratıcı’nın mı? Yoksa 
o göz, kimilerinin Üçüncü Göz, Horus’un 
Gözü ya da Ajna Çakra dediği beyindeki 
epifiz bezinin bir alegorisi mi?

Okültizm araştırmacısı Manly P. Hall epifiz 
bezi (ya da kozalaksı bez) hakkında şöyle 
yazıyor: 

 “İnsan beyninde kozalaksı beden 
denilen küçük bir bez vardır, bu bez 
kadimlerin kutsal gözüdür ve Cyclopların 
[Tepegöz] üçüncü gözüne karşılık gelir.”5

Dr. Swami Karmananda Saraswati, epifiz 
hakkında şunları söylüyor: 
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 “Epifiz yaklaşık 6,35 mm 
genişliğinde, yaklaşık 100 miligram 
ağırlığında, çam kozalağına benzeyen 
minik gri beyaz yapıdadır […] 1886’da iki 
mikro anatomi uzmanı, H.W. De Graff ve E. 
Baldwin Spencer, birbirlerinden bağımsız 
olarak epifizin, küresel bir lens ile dolu 
içsel bir odayı çevreleyen pigmentli 
retina hücreleri olan dışsal gözlerin tüm 
önemli özelliklerine sahip olan dumura 
uğramış bir göz6 olduğunu keşfetti. Daha 
sonraki araştırma bezin aslında hem direkt 
olarak hem de dışsal gözden gelen sinir 
yolları vasıtasıyla çevresel ışığa tepkiler 
verdiğini kanıtladı. Hindistan’ın yoga 
metinlerinin ve çağlar boyunca mistik 
geleneklerin epifize değinirken ‘sezginin 
gözü’ ve ‘üçüncü göz’ olarak bahsetmeleri 
tesadüfün ötesindedir.”7

Okült anatominin iddialarına göre epifiz 
bezinin aktive edilmesi veya başka bir 
deyişle Üçüncü Göz’ün açılması, bireyin 
zihin ve aklın sınırlarını aşmasına, zaman 
ve mekânın esaretinden kurtulmasına, ilahi 
şuur ile bütünleşmesine, özetle: Sezgisel, 
mistik, parapsikolojik yeteneklerinin 
artmasına vesile olmaktadır.

Epifiz bezi (İng. pineal gland) PKD’nin 
1970 yılında yayımlanan romanı A Maze of 
Death’in (Bir Ölüm Labirenti) hemen ilk 
sayfasında karşımıza çıkıyor. Dick, epifiz 
bezini burada, tam da Hall ve Saraswati’nin 
tasvir ettiği şekliyle kullanıyor. Ben 
Tallchief adlı karakter epifiz bezine taktığı 
bazı elektronik aparatlar aracılığıyla 
“dualarını” ilahi dünyalara (god-worlds) 
gönderiyor:

 “So he had... attached conduits to 
the permanent electrodes extending from 
his pineal gland. The conduits had carried 
his prayer to the transmitter, and from there 

the prayer had gone into the nearest relay 
network; his prayer, during these days, had 
bounced throughout the galaxy, winding 
up—he hoped—at one of the god-worlds.”8

Romanda Tanrıbilimci Maggie Walsh 
karakteri de benzer bir dua/epifiz 
deneyiminden geçiyor. 

Tanrı’yla gerek teknoloji vasıtasıyla 
gerek de geleneksel mistik yöntemlerle 
doğrudan irtibata geçme teması, PKD 
romanlarında sıklıkla karşımıza çıkar. 
Mesela Gökteki Göz’deki, Dick’in Yunanca 
Tanrı anlamındaki teo kelimesiyle İngilizce 
telefon, phone kelimesinden türettiği 
“teofon”; Bir Ölüm Labirenti’nde yukarıda 



24 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2017 / sayı 2

sözünü ettiğimiz epifiz bezine takılan 
elektronik aparatlar; VALIS ya da Albemuth 
Özgür Radyosu’nda Sirius’lu göksel atalar 
ya da uzaylı varlıklarla sezgisel/telepatik 
iletişim içinde olan kahramanlar vb… 

Anne R. Dick Philip K. Dick’in Peşinde 
adlı biyografik kitabında eski kocasının 
okült poetikası hakkında şunları yazıyor: 

 “Kitapları yapmak istedikleri, 
olmasını istedikleri veya olduğunu 
düşündüklerinin hayali bir kurgusuydu. 
Hatta romanlarını bir şeylerin gerçekleşmesi 
için bile kullandığından şüpheleniyorum, 
bir tür olumlu büyüydü adeta ya da belki 
önsezileri vardı. Birçok kez hayatındaki 
olayları henüz olmadan yazdığı oldu.”9

Evet, görüldüğü üzere Dick’i kazıdıkça 
altından azılı bir gnostik/gizemci ya da 
bir dijital çağ şamanı çıkıyor. Bu durum 
Bertrand Russel’ın Mistisizm ve Mantık’ta 
yazdığı şu satırları anımsatıyor bana: 

 “Metafizik ya da düşünme yoluyla 
evrenin tümünü kavrama çabası, insanlarda 
süregiden iki ayrı itkinin birleşmesi ve 
çatışmasından oluşmuş ve geliştirilmiştir. 
Bu iki ayrı itkinin birisi insanları 
gizemciliğe iter, öteki bilime […] Ancak, 
en büyük kişiler, düşünürler, filozoflar,  
hem bilimin hem gizemciliğin gerekliliğini 
duymuşlardır: ikisini uyuşturma çabaları 
da yaşantılarını çizmiştir.”10

Fikrimce Lord Russel’ın bu sözleri PKD’nın 
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karakter ve yazınsal dinamiklerini kusursuz 
bir şekilde özetliyor. Yalnız Russel, bu 
paragrafı şu cümlelerle bitiriyor:

 “Kimi kişilere göre, yine aynı çaba 
felsefeyi, güçlüklerle dolu belirsizlikleri 
içinde bilimden de dinden de, her zaman 
için, üstün yapmalıdır.”11

Dick de kendisi için: “Ben öyküler 
kurgulayan bir filozofum, bir roman yazarı 
değilim; benim öykü ve roman yazma 
yeteneğim anlayışımı açık seçik ifade etmek 
için kullandığım bir araçtır. Yazarlığımım 
esası sanat değil gerçektir”12 diyor. Yeri 
gelmişken Dick’in yaklaşık sekiz bin 
sayfalık, Exegesis (Tefsir) adı verilen, dinsel 
vizyonlarını (rüyet/gündüz düşü), mistik 

deneyimlerini ve din, felsefe, bilim temalı 
düşüncelerini sergilediği yazılarından 
derlenmiş bir kitabı olduğunu da belirtelim. 
Batı basınında bu derleme hakkında “PKD 
yeni bir din mi kuruyordu?” gibi yorumlara 
bile rastlamak mümkün.  

Yolu Dick’le henüz kesişmemiş olanlar 
için, siyaseten bir McCarthy dönemi 
parodisi olan ve yazarın gerçek hayatından 
izler taşıyan Gökteki Göz, fikrimce PKD 
külliyatına başlamak için ideal kitaplardan 
biri. G.G.’den sonra ateş bacayı sararsa, 
koşa koşa Androidler Elektrikli Koyun 
Düşler Mi’yi almaya gideceğinizden hemen 
hemen eminim…

 PKD soruşturmalarımız devam 
edecek. 

Kaynaklar
1-Dick, Philip K. (2013). Palmer Eldritch’in Üç Stigmatası (s.42). (Gönca 
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Bilimkurgu ve Bilimkurgu Dinleri:
Babalon Çalışması

Babalon Working

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

Tom Cruise, John Travolta, 
ünlü jazz piyanisti Chick 
Korea ve Elvis Presley’in 
kızı Lisa Marie Presley’in de 
üyesi olduğu sansasyonel 
Scientology Kilisesi’nin 
kurucusu Lafayette Ron 
Hubbard bir bilim kurgu 
yazarıydı. Hubbard daha 
çok “ucuz roman” (pulp-
fiction) denilebilecek ikinci 
sınıf kitaplar yazıyordu. 
Hubbard’ın kendisi de aynı 
fikirde olacak ki bir tarihte 
eşine yazdığı mektupta 
şöyle diyor: “You don’t get 
rich writing science fiction. 
If you want to get rich, you 
start a religion.” “Bilim 
kurgu yazarak zengin 
olamazsın. Eğer zengin 
olmak istiyorsan bir din 
kurmalısın.” Hubbard başka 
bir yerde de şöyle diyor: “I’d 
like to start a religion. That’s 
where the money is!” “Bir 
din kurmak istiyorum. 
Para burada!” 
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Tabii	 Hubbard	 aslında	 ünlü	 1984	
romanının	 yazarı	 Orwell’in	 1938	 tarihli	

bir	 mektubunda	 belirttiği	 bir	 fikri	 tekrar	
ediyor.	Orwell	da	yeterli	miktarda	paran	varsa,	
yeni	bir	din	kurabilirsin	diye	yazıyordu.	Nazi	
Almanyası	 ve	 Stalin	 Rusya’sından	 edindiği	
bazı	 deneyimlerden	 ötürü	 tabii.	 Fakat	 ikinci	
sınıf	 bilim	 kurgu	 yazarı	 Lafayette	 Ronald	
Hubbard	 bunu	 başardı.	 Bugün	 Scientology	
Kilisesi	milyonlarca	üyesi	ve	milyarlarca	doları	
olan	devasa	bir	“şirket”.	Kendine	ait	istihbarat	
servisi	 ve	hatta	Sea	Org	denen	 “paramiliter”	
bir	deniz	gücü	bile	var.

Scientology’nin	 inanç	 sistemi	 ve	 mitolojisi,	
50’li	 yılların	 bilim	 kurgu	 klişeleriyle	
bezenmiş	 neredeyse	 çocukça	 diyebileceğimiz	
bir	 hikâyeye	 dayanır.	 	 Yaklaşık	 11	 milyon	
Scientologist	 şimdi	 anlatacağım	 öyküye	 bir	
“yaratılış	mitosu”	olarak	 inanıyor.	Xenu	adlı	
uzaylı	bir	varlık,	bundan	milyarlarca	yıl	evvel	
kendi	 gezegenindeki	 habis	 ruhları,	 kötücül	
varlıkları	 dünyaya	 getirir	 ve	 bir	 volkanın	
içine	hapseder.	Thetan	adı	 verilen	bu	 ruhlar	
yeryüzünde	 binlerce	 yıldır	 çeşitli	 biçimlerde	
“enkarne”	olmaktadırlar	ve	gezegendeki	 tüm	
kötülüklerin	 de	 anasıdırlar...	 Scientology’ye	
katılanların	 genel	 amacı	 Thetan’lardan	
gelen	 tüm	 bu	 negatif	 etkilerden,	 anılardan,	
karmadan	 vs.	 “temizlenmektir”.	 Bu	 “clear”	
(temizlik)	ve	“clearness”	(şeffaflık,	ama	bana	
sorarsanız	 tam	 Türkçesi	 arınmışlık	 olmalı)	
kavramları	 Tom	 Cruise	 da	 dâhil	 olmak	
üzere	 bu	 “pandemonik”	 (şeytani	 birlik)	 yapı	
üyeleri	 için	 son	 derece	 hayati.	 Bu	 satırların	
yazarının	 da	 sıkı	 hayranı	 olduğu	 ünlü	 bilim	
kurgu	 yazarı	 Philip	 Dick’in	 annesi	 Dorothy	

de	 Hubbard’ın	 bu	 “bilim	 kurgu	 dinine”	 ve	
“dianetics”	 denen	 kendi	 kendine	 yardım	
metoduna	paçayı	 kaptıranlardan.	Dick’in	 eşi	
Anne	 Dick:	 “Dorothy,	 Phil’i	 de	 ‘temizlemek’	
[Thetan’lardan]	istiyordu”	der.

Scientology	 için	 kısaca:	 Bilimsel	 faşizmin	
mükemmel	 bir	 beyin	 yıkama	 ve	 zihin	

kontrol	makinesi	diyebiliriz…

Fakat	 Ron	 Hubbard’ın	 hayat	 hikâyesi,	
Amerikan	 “Altın	 Çağ”	 bilim	 kurgu	

yazınının	 arka	 planındaki	 “okült”	 ilişkiler	
hakkında,	bizim	gibi	bu	dünyayı,	okyanusun	
öte	 yakasından	 incelemeye,	 takip	 etmeye	
çalışan	meraklılar	için	ilginç	veriler	sunuyor.

Jack	 Parsons	 (1914-1952),	 adı	 Konstantin	
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Tsiolkovsky,	 Robert	 Goddard	 ve	 Werner	
Von	 Braun’la	 birlikte	 anılan,	 özellikle	 roket	
yakıtı	 konusunda	 uzmanlaşmış	 bir	 roket	
mühendisiydi.	İkinci	Dünya	Savaşı	yıllarında,	
Amerikalılar	 tarafından	 ele	 geçirilene	 kadar	
Hitler’in	 Vril	 roketleri	 üzerinde	 çalışan	
Von	 Braun,	 Parsons’un	 bir	 dahi	 olduğunu	
söylüyordu.	 Fakat	 Parsons	 aynı	 zamanda	
azılı	bir	gizemci,	okültist	hatta	kelimenin	tam	
anlamıyla	bir	“büyücüydü”.

Parsons,	 1930’ların	 sonunda,	 İngiliz	 MI6	
ajanı,	Thelema	dininin	kurucusu,	okültist	

Aleister	Crowley’nin	sıkı	bir	müridi	olmuştu.		
Parsons	 ve	 karısı,	Hürmason	 ilkelerine	 göre	
kurulmuş	 fakat	 Crowley	 tarafından	 seks	
majisi	 gibi	 uygulamalarla	 “güncellenmiş”	
Ordo	Templi	Orientis	 (O.T.O.)	 topluluğunun	
California,	Pasadena’daki	Agape	Locası’na	da	
üye	olmuşlardı.	

Popüler	kültürün	hemen	her	alanında	Crowley	
imzasını	 görmek	 mümkündür.	 Meraklısı	
bilecektir:	Isaac	Asimov	ve	Robert	Heinlein’la	
birlikte	 Altın	 Çağ	 bilim	 kurgusunun	 üç	

büyüklerinden	 biri	 sayılan	 Arthur	 C.	
Clarke’nin	 Çocukluğun	 Sonu	 romanında	
Dünya’yı	 istila	 eden	 uzaylı	 “Hükümdarlar”	
(Overlords)	boynuzlu,	kuyruklu,	tipik	bir	“çizgi	
roman	 şeytanı”	 görünümündedir.	 Crowley	
meraklısı	 olan	 Clarke	 bu	 fikri	 üstadından	
almıştı.	 Crowley,	 Eski	 ve	 Yeni	 Ahit’te	 adı	
geçen	Şeytan,	melek	ve	diğer	iblislerin	dünya	
dışı,	 “uzaylı”	 (alien)	 varlıklar	 olduğunu	
savunuyordu.	 Beatles,	 Rolling	 Stones,	 The	
Doors,	Led	Zeppelin,	Gratetful	Dead	vs.	 gibi	
toplulukların	“Crowleian”	bir	ruh	ve	felsefeye	
sahip	olduğunu	söyleyebiliriz.	Ozzy	Osbourne	
Mr.	 Crowley	 ve	 Iron	 Maiden	 Moonchild’ı	
sanırım	artık	bilmeyen	yok.

Jack Parsons
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Yeri	 gelmişken:	 Bugün	 “uzaylı”	 (alien)	
denince	hepimizin	aklına	gelen	o	koca	gözlü,	
yassı	 kafalı	 Grey	 figürü	 ilk	 kez	 Crowley	
tarafından	 çizilmişti.	 Kendi	 iddialarına	 göre	
Crowley	 söz	 konusu	 uzaylı	 varlıkla	 telepatik	
iletişim	 halindeydi	 ve	 durugörü	 yöntemiyle	
onu	resimlemişti.

İlginçtir;	 Crowley,	 Lusitania	 gemisinin	
batırılmasından,	 Nazi	 liderlerinden	

Rudolf	 Hess’in	 gizlice	 Britanya’ya	 uçması	
gibi	operasyonlara	katılmış	666	kod	numaralı	
bir	 Deniz	 İstihbarat	 görevlisiydi.	 Crowley	
hayranı	 olan	 The	 Doors	 grubunun	 beyni	
Jim	 Morrison’un	 babası	 George	 Stephen	
Morrison	 da	 Amerikan	 Deniz	 Kuvvetlerinde	
tuğamirallik	 rütbesine	 kadar	 yükselmiş	 bir	
askerdi.	 Başka	 bir	 “counter	 culture”	 ikonu	
olan	Frank	Zappa’nın	da	Amerikan	Ordusu’yla	

“akrabalık	 ilişkileri”	 vardı.	 Ron	 Hubbard	
da	 Amerikan	 Deniz	 Kuvvetleri’nde	 görev	
almıştı.	 Beat	 Kuşağı’nın,	 “Counter-Culture”	
hareketinin	ve	“New	Age”	felsefelerinin	ikonik	
kanaat	 önderlerinin	 Amerikan	 ve	 İngiliz	
ordularıyla	bağlantılı	olması	 çok	da	 rastlantı	
olmasa	gerek.	Belki	başka	bir	yazıda	buna	da	
değiniriz…

Parsons,	 Pasadena’daki	 evini	 seremonik	
büyüler	 ve	 pagan	 ritüellerin	

gerçekleştirildiği	 bir	 okült	 tapınağa	
dönüştürmüştü.	 Bu	 “çılgın	 partilere”	 bilim	
kurgu	yazarı	Robert	Heinlein	ve	Ron	Hubbard	
gibi	 isimler	 de	 katılıyordu.	 Bu	 ritüeller	
esnasında	zaman	zaman	ateş	etrafında	çıplak	
hamile	 kadınların	 dahi	 dans	 ettiği	 biliniyor.	
Bu	yüzden	ünlü	roket	mühendisinin	evi	sık	sık	
polis	baskınına	uğruyordu.

Parsons	ve	Hubbard	ilişkisine	gelirsek…

1945	 Ağustos	 ayında	 Parsons,	 eski	 bir	
Deniz	 Kuvvetleri	 askeri	 olan	 BK	 öyküleri	

yazan	 Ron	 Hubbard’daki	 okült	 karizma	 ve	
yetenekleri	keşfetmiş,	üstadı	Crowley’e	onun	
hakkında	 övgü	 dolu	 bir	 mektup	 yazmıştı.	
Parsons,	 Crowley’nin	 Thelema	 dininin	 okült	
doktrin	 ve	 	 inanç	 sistemini	 kast	 ederek,	
Hubbard	 için	 “Şimdiye kadar tanıdığım 
en Thelemic kişi” ifadesini	 kullanmıştı. 

Ve	 Hubbard	 hızla,	 masonik	 Ordo Templi 
Orientis topluluğunun	 sır	 ve	 gizemlerine	
inisiye	 edilmeye	 başlanmıştı.	 Dolayısıyla	
Scientology	 Kilisesi’nin,	 “Büyük	 Canavar”	
(Great	Beast	666)	Aleister	Crowley	kültünün	
bir	varyasyonu	olduğunu	söyleyebiliriz.

Crowley’in telepatik iletişime 
geçtiğini iddia ettiği uzaylı:

 LAM
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Ve	Babalon	Çalışması…

Thelemic	 inanç	 sistemi	 bir	 ana	 tanrıça	
kültüydü.	 Ve	 bu	 tanrıçanın	 adı	

Babalon’du.	Crowley	ve	Parsons,	Babalon’un	
seks	 majisi	 aracılığıyla,	 insan	 formuna	
sahip	 olarak	 bu	 dünyada	 bedenleneceğine	

inanıyordu.	 İşte	 doğacak	 bu	 çocuğa	 Ay	
Çocuğu	 (Moonchild)	 deniyordu.	 Parsons,	
asistanı	Ron	Hubbard	ve	seks	majisi	sırasında	
kendilerine	yardımcı	olacak	“Betty”	adlı	kadın	
partnerleri,	 Babalon’u	 dünyaya	 getirmek	
üzere	 bir	 dizi	 seremonik	 büyü	 pratiğini	
uygulamaya	 başladılar.	 Bu	 seremoniyi	
Crowley,	 bir	 Elizabeth	 Dönemi	 simyacısı	 ve	
bilim	adamı	olan	Dr.	John	Dee’nin	Enochian	
Büyü’sünden	 esinlenerek	 tasarlamıştı.	
Büyüde	 çeşitli	 tılsımlar,	 yinelenen	 sözcükler	
ve	 Prokofiev,	 Rachmaninoff	 müzikleri	 de	
kullanılmıştı.	 Hatta	 Parsons,	 Hubbard	 ve	
kendisinin,	 Dr.	 Dee	 ve	 asistanı	 Kelly’nin	
“reenkarnasyonu”	 olduğuna	 inanıyordu.	
Babalon	 Çalışmaları’nın	 tamamlanmasından	
bir	 süre	 sonra	 	 Parsons	 evinde	 gizemli	 bir	
kadının	 peyda	 olduğunu	 iddia	 etti.	 Büyü	 işe	
yaramıştı(!).	 Fakat	 Parsons’un	 Hubbard’la	
olan	 okült	 işbirliği	 ileriki	 yıllarda	 trajik	
sonuçlara	 yol	 açacaktı.	 Hubbard,	 Jack’ın	
karısı	Sara	ve	yüklü	bir	miktar	nakit	parasıyla	
birlikte	 Mexico’ya	 kaçacaktı.	 Parsons	 1952	
yılında,	 henüz	 32	 yaşındayken	 şaibeli	 bir	
patlama	sonucu	hayatını	kaybetti…

Jack Parsons’u öldüren Pasadena’daki patlamadan görüntü.
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Jack Parsons’u öldüren Pasadena’daki patlamadan görüntü.

Babalon	 Çalışmaları,	 4-15	 Ocak	 1946	
tarihlerinde	 gerçekleştirilmişti.	 Bazı	 komplo	
teorisyenlerine	 göre	 Parsons,	 Hubbard	 ve	
Betty’nin	açtığı	bu	“boyutsal	kapıdan”	ötürü,	
bu	 tarihten	 sonra	 ABD’de	 UFO	 vakalarında	
bir	artış	olmuştu.	Hatta	Temmuz	1947	yılında	
gerçekleşen	 Roswell Olayı	 da	 (ABD,	 New	
Mexico’da	 gerçekleşen	UFO	 kazası)	 Babalon	
Çalışmaları’nın	bir	sonucuydu…

Sizi	 bilmem	 ama	 bu	 öyküler	 bana	 buram	
buram	 “algı	 operasyonu	 ve	 propaganda”	

kokuyor.	 Soğuk	 Savaş	 döneminde,	 Rusya	 ve	
ABD	arasındaki	siyasi,	ekonomik,	bilimsel	ve	
uzay	 programları	 da	 dâhil	 askeri	 çekişmeler	
türlü	 senaryo,	 operasyon,	 proje	 ve	 tabii	 ki	
bunlar	etrafında	türetilen	ve	çoğu	da	maksatlı	
olan	şehir	efsanesine	sahne	olmuştu.

JJack Parsons ve Babalon Çalışması sonucu yeryüzüne 
enkarne(!) olduğu iddia edilen Marjorie Cameron Kaynaklar

1-Dick, Anne R. (2016). Philip K. Dick’in Peşinde. 
(Münevver Bayhan, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.
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4-http://www.lermanet.com/scientologynews/crowley-
hubbard-666.htm
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6-http://www.scientology.org/faq/clear/what-is-the-
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7-https://www.sweenytod.com/cos/didhesaythis.html
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James Bond Dosyası
JULES VERNE’DEN DOKTOR NO’YA 
MİSTİK EMPERYALİZM

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

British Museum’un, Britanya, Avrupa ve Tarih Öncesi bölümünde, 1966, 1001.1 kayıt numaralı, 
ahşap, deri ve obsidyenden imal edilmiş siyah bir nesne sergilenmektedir. Dr. Dee’nin Sihirli 
Aynası (Dr. Dee’s Magic Mirror) adı verilen bu nesne, rivayete göre Kraliçe I. Elizabeth’in 
bilim danışmanı, astroloğu ve casusu olan Dr. John Dee’nin (1527 - 1608) dünya dışı bedensiz 
varlıklarla (kimine göre de uzaylı) iletişime geçmek için kullandığı bir tür aparattır. 
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Dr. Dee bu varlıklarla iletişime geçerken 
Enochian denen özel bir dil kullanıyordu. 

Melek Dili de denen bu gizemli alfabe 
bugün hala bazı UFO kültleri ve New Age 
toplulukları arasında değerini ve popülerliğini 
korumaktadır.

Britanya İmparatorluğu ifadesini ilk kullanan 
kişi olan Dee, Kriptografi ya da şifreli 
yazışmalar konusunda şeytani bir dehaya 
sahipti. Copernicus sistemini de biliyor ve 
astronomik hesaplarını buna göre yapıyordu. 
Öklit geometrisi üzerine kitapları ve denizcilik 
alanında icatları vardı. Coğrafya ve iklim 
bilgisi sayesinde İspanyol Armadası’nı English 
Channel denen bölgede denize gömmüş, veli 
nimeti I. Elizabeth’e dillere destan bir deniz 
zaferi armağan etmişti.  

Büyü ve bilim arasında bir pandül gibi salınan 
Dr. John Dee hem Shakespeare’in Fırtına 
oyunundaki büyücü Prospero karakterinin 
hem de James Bond’un esinlenildiği tarihsel 
bir kişilikti.

Nasıl mı?

Dr. Dee tarihin ilk endüstri casuslarından 
biri olarak da anılır. Tıpkı Bond gibi o da 
“Majestelerinin Hizmetinde”, deniz aşırı 
görevlere gider ve Elizabeth’e gönderdiği “çok 
gizli” mektuplarını “007”  şeklinde imzalardı. 
Aşağıda Dee’nin orijinal imzası görülüyor:

İmzadaki bu çift sıfır ya da “o” harfleri 
aslında bir çift göz demekti ve Kraliçe’ye 
hitaben  “yalnız senin gözlerin için” anlamına 
geliyordu. Bond’un yaratıcısı Ian Fleming’in 
aynı isimde (For Your Eyes Only) bir öyküsü 
vardır. 

Dr. John Dee
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Öykü 1981 yılında beyaz perdeye de 
uyarlanmıştı. 

Yönetmenliğini John Glen’in yaptığı filmde 
Bond’u geçtiğimiz günlerde hayata veda eden 
Roger Moore canlandırıyordu

007’nin başka “ezoterik” anlamları da var. 
Mesela, İngilizce “Two Ball Cane” iki top 

ve baston demek. Bu aslında kutsal kitaplarda 
bahsi geçen Tubal Cain’in (Kabil) şifreli bir 
ifadesi. Dikkat edilirse iki top bir baston 
görsel olarak 007’ye benzemektedir. Aşağıda 
da masonik bir aksesuar olan Two Ball Cane 
yüzüğü görülüyor:

Profesyonel yazarlıktan önce tıpkı meşhur 
1984 romanının yazarı George Orwell (asıl 
adı Eric Arthur Blair) gibi bir MI6 ajanı 
olan Ian Fleming’in, Bond romanları içine 
sakladığı sırlar ya da şifreler sadece iki top 
ve bir bastondan ibaret değil. Bond’un azılı 
düşmanlarından Ernst Stavro Blofeld’in Rus 
gizli servisi KGB destekli örgütü SPECTRE de 
bu noktada dikkat vermeye değer. 

Karl Marx’ın Komünist Manifesto’sunun 
İngilizce çevirisi şöyle başlar: 

Sir Roger George Moore
14 Ekim 1927 - 23 Mayıs 2017
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“A spectre is haunting Europe  –  the spectre 
of communism.”. “Avrupa’da bir hayalet 
dolaşıyor - Komünizm hayaleti.” 

Komünist Rusya’ya karşı Batı Kapitalizminin 
çıkarlarını savunan James Bond’un baş 
düşmanının “Spectre” olmasının kökleri 
Komünist Manifesto’da aranabilir.

Ayrıca Fleming, ilk kez 1958 yılında 
yayımlanan Doktor No romanında 

da ünlü bir bilim kurgu klasiğine gönderme 
yapıyor: Jules Verne’in Denizler Altında 
Yirmi Bin Fersah’ına…

Bu konuya geçmeden önce, Bond romanlarının 
mimarisine kısaca bir göz atalım…

Umberto Eco, Bond romanlarını incelediği 
Fleming’de Anlatı Yapısı (The Narrative 
Structure in Fleming) adlı çalışmasında,  
romanların “peri masallarına” benzeyen, 
okuru cezbetme açısından son derece “emin 
ve evrensel” arketipal ögelere sahip olduğunu 
söyler. Gizli Servis şefi “M” kraldır. Bond da 
kralın görevlendirdiği şövalye. Genelde KGB 

destekli milyoner suç dehalarından oluşan 
düşmanlar ise prensesi şatoya hapsetmiş 
canavarlar. Prenses de Ursula Andress(!).

Bazı maceralardaki bir iki istisna dışında 
Bond romanlarının (ve/veya filmlerinin) 

ana olay örgüsü sabittir: M, Bond’a bir görev 
verir. Ardından kötü adamlar peyda olur. 
Bond ve kötü adamlar arasında ilk sıcak 
temas yaşanır. Sonra “Bond kızlarından” biri 
sahne alır ve 007’yle aralarında duygusal 
bir ilişki başlar. Düşman Bond’u bazen tek 
başına bazen de kadınla birlikte tutsak eder, 
işkence yapar. Bond kötü adamları öldürür 
ya da öldürülmelerine yardımcı olur. Ve en 
nihayetinde Bond iyileşir, kadınla birlikte 
mutlu ve huzurlu saatler geçirir ve ortadan 
kaybolur…

Her ne kadar “casus romanı” kategorisinde 
yer alsa da Bond romanları bilim kurgu dâhil 
birçok türle flört eder. Bond filmlerinde ise bu 
bilim kurgu dozu, lazer kol saat ve tüfekleri, 
jetpack (roket sırt çantası) gibi Bond klişesi 
“gadget”larla ya da uzay kapsüllerini yutan 
uzay araçları gibi fantastik teknolojilerle 
daha da artar. Yapımcıların hayal gücünü 
tetikleyecek uygun bilim kurgusal zemini ya 

Ursula Andress - Honey Ryder 
Dr. No’ (1962)
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da arka planı Ian Fleming zaten romanlarında 
hazırlamıştır. Fikrimce buna en çarpıcı örnek 
Jules Verne’in bir bilimkurgu klasiği olan 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah romanı 
ile Fleming’in Doktor No’su arasındaki 
metinlerarası ilişkidir. Bu ilişki, daha 
başlangıçta her iki romandaki antagonist 
(kötü adam) karakterlerin adlarıyla bile 
kendini belli eder: Nemo, Latince “hiç kimse” 
(İng. No one) demektir. Tıpkı Doktor “No” 
gibi.

Dahi bir bilim adamı ve sıra dışı bir 
mühendis olan Kaptan Nemo, bir 

Hint Raja’sının oğludur ve asıl adı Prens 
Dakkar’dır. Avrupa’da eğitim almış ve 
bilim, sanat, edebiyat alanlarında kendini 
yetiştirmiştir. Bir isyan sonrasında ailesini 
ve topraklarını kaybettikten sonra kendini 
bilimsel çalışmalara adamıştır. Nemo’nun 
İngiliz ve Fransız emperyalizmine olan 
nefret ve intikam duyguları ardında bu trajik 
geçmişi yatar. Nautilus denizaltısının mucidi 
ve kaptanı Nemo, Verne’in Gizemli Ada 
romanında da karşımıza çıkar…

Dr. Julius No, Alman bir misyoner ve Çinli 
bir kızın gayr-i meşru çocuğu olarak Pekin’de 
dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında 
Shangai’a giden No, burada Tongs adlı bir suç 
örgütüne katılır. No, Tongs örgütünden bir 
milyon dolarlık altın çalmış, bunun neticesinde 
işkenceler görmüş, ellerini kaybetmiş, şans 
eseri kalbi herkesin aksine solda değil sağ 
tarafında olduğu için yediği mermilere 
rağmen hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bu 
olaydan sonra No kendini insanın fiziksel 
ve zihinsel yapısını incelemeye adar. İleriki 

yıllarda Crab Key adlı bir ada satın alır (Nemo 
da Nautilus’u ıssız bir adada inşa etmiştir) ve 
burada radyo dalgalarıyla ABD’ye ait füzeleri 
yok edecek gizli bir silah geliştirir. O da tıpkı 
Kaptan Nemo gibi Batı emperyalizmine karşı 
Doğu bloğunun (Sovyetler-Çin) sofistike zeka 
ve vurucu gücünü temsil eder. Fleming’in Dr. 
No romanında Denizler Altında Yirmi Bin 
Fersah’a yapılan dikkat çekici göndermeler 
vardır:

“Odanın bir duvarı kesintisiz siyah camla 
kaplıydı. Bond’un gözüne siyah camda bir 
hareket ilişti. Koyu maviliklerde, peşlerinde 
büyük bir balık, bir grup küçük balık oradan 
oraya kaçıştı. Neydi bu? Bir çeşit akvaryum 

Kaptan Nemo ve Profesör Arronax
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mu? Bond yukarı baktı. Tavanın bir metre 
kadar üstünde dalgaları gördü. Hayır bu 
akvayum değil denizin ta kendisiydi. Odanın 
yarısı özel camla kaplıydı. Yirmi metre 
derinlikte, denizin dibindeydiler.”

Hemen hemen aynı manzara karşısında 
benzer bir şaşkınlığı Verne’in romanında 
Profesör Aronnax ve arkadaşları da yaşamıştı:

“Salonun karanlıkta olması, dışarıdan 
gelen aydınlığı daha da artırıyor, bu saf 
kristal camlar sanki dev bir akvaryumun 
camıymış gibi dışarıyı rahatça izliyorduk 
[…] ‘Evet balıklar’ diye bağırdı Conseil. 
‘Sanki bir akvaryumun önündeyiz!’ ‘Hayır,’ 
dedim ‘çünkü akvaryum bir kafestir. Ama bu 
balıklar havadaki kuşlar kadar özgürler.” 

Kaynaklar:
1-Verne, Jules (2016). Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (s.204-210). (Mehveş Sorkun, Çev.). İstanbul: İthaki 
Yayınları.
2-Fleming, Ian (1983). Doktor No (s.108). (Yakut Güneri, Çev.). İstanbul: Tay Yayınları.
3-http://www.sirbacon.org/links/dblohseven.html [Erişim tarihi: 23.07.2017]
4-http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied240popularliterature/SPYADVENTURE24pgsEcoFleming.
pdf [Erişim tarihi: 23.07.2017]

Soldaki resim Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’tan bir ilüstrasyon. Sağdaki de 
Doktor No’nun ilk baskılarından birinin kapak tasarımı.
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DAS TIERDRAMA!
DOKTOR MOREAU’NUN ADASINDA 
SATANİST BİR RAHİP

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

Hi non sunt homines; sunt animalia qui nos habemus.

(Ltn. Bunlar insan değil; üzerinde çalıştığımız hayvanlar)
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George Herbert Walker Bush (baba Bush), 

Amerikan Kongresi’nde yaptığı 11 Eylül 1990 

tarihli bir konuşmasında “Yeni Dünya Düzeni”ni 

(The New World Order) kurmaktan bahsediyordu. 

İleriki yıllarda oğlu George W. Bush tarafından da 

sahiplenilen bu kavram, Bush Ailesi tarafından 

icat edilip, siyasal literatüre kazandırılmış değildi.  

Örneğin, Zaman Makinesi, Dünyaların Savaşı, 

Görünmez Adam ve Doktor Moreau’nun Adası 

gibi bilim kurgu romanlarıyla ünlü İngiliz yazar, 

tarihçi ve fikir adamı H.G. Wells’in (1866-1946) 

de ilk kez 1940’ta yayımlanan aynı adlı bir kitabı 

vardır: The New World Order. 

Fabian Sosyalist ve ulus-devlet karşıtı olan Wells, 

bu TNWO ve Açık Komplo adlı kitaplarında 

“Tek Dünya Devleti” ya da “Dünya Hükümeti” 

kavramlarını tartışır.

Jules Verne’in Anglo-Saxon çağdaşı Herbert 

George Wells’in edebi ve entelektüel 

karizması birçok yazara ilham olmuştur. Örneğin 

bir anti-ütopya klasiği olan Aldous Huxley’nin 

Cesur Yeni Dünya’sı Wells’in Men Like Gods 

(Tanrı Gibi İnsanlar) romanının bir parodisiydi. 

Huxley ve Wells yakın dosttular. Öğrencilik 

yıllarında Wells, Huxley’nin babası, Darwin’in 

yakın dostu ve ateşli bir savunucusu olan biyolog 

Thomas Henry Huxley’nin de Normal School of 

Science’daki derslerine katılmıştı. “Darwin’in 

Fedaisi” (Darwin’s Bulldog) lakaplı Thomas 

Huxley, Wells’in zihin dünyası üzerinde oldukça 

etkili olmuştu.

Wells’in ünü bizim “Memalik-i Şahane-i 

Osmaniye” kıyılarına kadar ulaşmıştır. Örneğin 

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Peyam 

gazetesinde yayımlanan Çamlar Altında Musahabe 

yazı dizisinin ikincisinde, H.G. Wells’in Zamanda 

Yolculuk kitabını okurken uykuya dalar ve 

rüyasında, 2179 yılının Türkiye’sine seyahat eder:

“[H.G.Wells romanlarının kahramanları] tayyare 

devrinde küre-i arzı kendine dar buluyor; mekânda 
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yıldızlara, zamanda üç bin sene evvele, üç bin 

sene sonraya gidip gelebiliyor. ‘Âlemler Arasında 

Harp’[Dünyaların Savaşı] hikâyesinde küre-i arz 

halkıyla Merih halkını birbirine düşürdü. ‘Zamanı 

Keşfetmeye Mahsus Alet’ [Zaman Makinesi] ile de 

zamanda kat’-ı mesâfât etti.” 

Mustafa Kemal Atatürk de H.G. Wells’in 

çalışmalarından etkilenmişti. Hatta Wells, 

Nutuk’ta referans gösterilen tek yabancı aydındı. 

Gazi, Wells’in Dünya Tarihinin Gelecek Evresi 

kitabını okumuş ve oldukça etkilenmişti. Bazı 

araştırmacılara göre Mustafa Kemal’in Wells’in 

bu eserini 1927 yılında Fransızcasından (Esquisse 

de l’Histoire Universelle) okuması,  Türkiye’nin 

entelektüel ve bilimsel kaderini değiştirmiştir.

Wells sadece saygın edebiyatçılara, bilim 

adamlarına ve büyük devlet adamlarına 

ilham olmamıştı tabii… 

Şeytan Kilisesi’nin (Satanic Church) kurucusu ve 

lideri Anton Szandor LaVey, müritleriyle birlikte 

Das Tierdrama (Alm. Hayvan Draması) denen 

bir ayin düzenlerdi. Bu Satanist/Şeytancı inanç 

sistemine göre insan, tıpkı doğadaki diğer türler 

gibi bir hayvandı. LaVey Şeytan’ın doğaüstü bir 

varlık olduğuna inanmıyordu. Şeytan, insanın 

tüm “yasak dürtülerinin” toplamına verilen 

simgesel bir addı. Satanizm ise insanın bu hayvani 

doğasını, dürtülerini bastırmadan, engellemeden 

yaşamasını salık veren bir tür inanç biçimi.

Suçbilim (kriminoloji) okuyan ve San Francisco 

Polis Teşkilatı’nda adli fotoğrafçılık yapan 

LaVey, gençlik yıllarında sirklerde çalışarak, gece 

kulüplerinde org çalarak ve “medyumluk”  yaparak 

bir süre hayatını kazanmıştı. 

LaVey’in okültizm merakı çocuk yaşlarına kadar 

gider. Cagliostro, Rasputin ve Basil Saharoff 

gibi “karanlık” ve gizemli figürlerden oldukça 

etkilenmişti. LaVey’in “rol modellerinden”, Kont 

Cagliostro, Alexandre Dumas’nın Joseph Balsamo 

karakterinin esinlenildiği kişiydi. Kont, kimine 

göre şarlatan kimine göre de “masonik bir aziz”di. 

Cagliostro ayrıca Memphis-Misraim (Mısır Riti) 

derecesini masonluğa dâhil eden kişidir.

Son Rus Çarı II. Nicolai’nin karısı Alexandra’nın 

özel medyum ve şifacısı olan “çılgın rahip” 

Rasputin de oldukça karanlık ve karmaşık bir 

kişilikti. Telepati, durugörü vs. gibi bir takım 

psişik yeteneklere sahip olduğu rivayet edilirdi. 

LaVey’in mistik ve okült dünyasına yön veren bu 

Anton LaVey (1930-1997)
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figürler, Şeytan Kilisesi’nin kurucusunun mizacı 

hakkında bize bir fikir veriyor…

LaVey Şeytan Kilisesi’ni 1966 yılında kurmuştu 

(666 ve 1966 arasında sembolik bir ilişki olsa 

gerek). LaVey’in müritleri arasında Hollywood 

yıldızı Jayne Mansfield, müzisyen, komedyen ve 

Michael Jackson’ı keşfeden Sammy Davis Jr. ve 

Marilyn Manson gibi rock şarkıcılarına rastlamak 

mümkün. Amerikan pop kültürünün ikonik 

figürlerinden biri olan Sammy Davis’in LaVey’in 

toplu seks ayinlerine de katıldığı biliniyor. 

LaVey, Roman Polanski’nin Rosemary’nin Bebeği 

(1968) filminde Şeytan’ı canlandırmıştı. Filmde 

Rosemary adlı karakter (Mia Farrow), Şeytan 

tarafından tecavüze uğrar ve hamile kalır. 

LaVey’in Satanic Bible, Satanic Rituals ve Satan’s 

Notebook gibi kitaplardan oluşan bir külliyatı var. 

Satanic Bible (Şeytan İncili olarak da çevrilebilir) 

6:45 Yayınları’ndan Şeytan Kitabı adıyla 

yayımlandı. 

 Tekrar Das Tierdrama’ya dönersek…

Das Tierdrama’da müritler kedi, domuz, keçi gibi 

hayvan maskeleri takarlardı. Bir sunak üzerine 

insan kafatası, fallik bir sembol, kanopik vazo, 

ayin kadehleri vb. aksesurlar konurdu. Sunağın 

üzerine Baphomet (ya da Mendes Keçisi) resmi 

asılırdı.

Ritüel sırasında aşağıda bir kısmını verdiğimiz 

dizeler söylenirdi:

“Man is God 

We are Men 

We are Gods 

God is Man…

His hand destroys 

His hand sedates 

And his hand annihilates

His hand is kind 

His hand brings genocide 

His hand donates…”

“İnsan Tanrı’dır

Biz İnsan

Biz Tanrı’yız

Tanrı İnsan…

Onun elidir yıkan

Onun elidir yatıştıran

Ve Onun elidir yok eden

Onun elidir şefkat veren

Onun elidir katleden

Onun elidir bağışlayan…”
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LaVey, ritüeli Adam Weishaupt’un ünlü 

Illuminati örgütünden aldığını iddia 

ediyordu. Bir süre LaVey’in müritlerinden olan 

ama ileriki yıllarda Temple of Set adlı kendi 

Satanist tarikatını kuran Michael Aquino ise 

bu iddiayı reddeder. Bavyera Illuminati’lerinin 

arşivlerinde böyle bir ritüele ait her hangi bir 

kanıt yoktur. Aquino’ya göre LaVey, ritüeli ünlü 

bir bilim kurgu romanından alıp uyarlamıştır: 

H.G. Wells’in Doktor Moreau’nun Adası’ndan. Ve 

görünüşe bakılırsa Aquino haklıdır…

Dr. Michael Aquino (d.1946). Aquino 

Amerikan Hava Kuvvetleri’nde  Psikolojik 

Harp Uzmanı olarak uzun yıllar çalıştı. LaVey’in 

Şeytan Kilisesi’ne üye olmasına ve adı pedofili 

dâhil birçok yüz kızartıcı suça karışmasına rağmen 

ordudan atılmadı, ceza almadı.

İlk kez 1896 yılında yayımlanan romanda 

Doktor Moreau, sadist bir Tanrı misali çılgınca 

deneyler yapmakta ve insan-hayvan arası melez 

canlılar yaratmaktadır. Bir deniz kazası sonucu 

Moreau’nun adasında mahsur kalan, romanın 

merkezi protagonisti Edward Prendick, bir gün 

bu insan-hayvan melezi canlıların gerçekleştirdiği 

“çılgınca bir ayinin” içinde bulur kendini:

“Sözleri söyle” dedi Maymun Adam […] Sonra 

olabilecek en çılgınca ayinlerden biri başladı. 

Karanlıktaki ses monoton bir şekilde satır satır 

çılgın bir dua okumaya, ben ve geri kalanlar 

ise onun söylediklerini tekrar etmeye başladık. 

Bu yaratıklar söylenenleri tekrarlarken, aşırı 

derecede tuhaf bir şekilde bir taraftan bir tarafa 

sallanıyor, ellerini dizlerine vuruyorlardı; ben de 

onları örnek aldım.”

Yönetmenliğini Don Taylor’un yaptığı, Michael York 

ve Burt Lancaster’ın başrolleri paylaştığı 1977 tarihli 

The Island of Doctor Moreau’dan bir sahne.
Soldan sağa: Michael Aqino, Sammy Davis Jr. ve 
Anton LaVey. 

Marilyn Manson ve LaVey
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Ayin sırasında, LaVey’in Das Tierdrama için 

kaleme aldıklarına benzer sözler çıkar karşımıza:

 “Onunkidir Acının Evi.

   Onunkidir yapan el.

   Onunkidir yaralayan el.

   Onunkidir iyileştiren el.”

Kaynaklar:

1.Wells, H.G. (2016). Doktor Moreau’nun Adası. (Ali 

Kaftan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.

2.Uyanık, Seda (2013). Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni 

Edebiyat. İstanbul: İletişim Yayınları.

3.Zagami, Leo Lyon (2016). Confessions of an Illuminati 

Vol 2. San Francisco: Consortium of Collective 
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STAR WARS EVRENİNE

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

Y        ıldız Savaşları dizisinin üçüncü filmi Sith’in İntikamı, Türkiye’nin 2007-2017 yılları 
arasında yaşadığı siyasi fırtınaların, “kumpas davalarının” ya da devlet bürokrasisine 

sızmış dini cemaatlerin sinematik bir karşılığı, fantastik bir alegorisi gibidir. Filmde envai 
çeşit hile, komplo, entrika ve cinayetle Galaktik Federasyon’un başına geçen Senatör 
Palpatine (Darth Sidious), takıyyeci bir tarikat lideri, bir Sith Lordu’dur.  Sith’lerin nihai 
hedefi demokratik federasyonu tasfiye edip yerine kendi dini inançları doğrultusunda galaktik 
bir diktatörlük/imparatorluk kurmaktır. Bu ikiz kimlikli kripto-Sith’ler, federasyonun tüm 
siyasi, ekonomik ve askeri kurumlarına sızmıştır.

“Terörizme karşı ya bizdensin ya onlardan.”

   George W. Bush

“Benim yanımda değilsen, düşmanımsın!”

                                         Anakin Skywalker 

“Bîtaraf olan bertaraf olur.”

                             Recep Tayyip Erdoğan

“POLITIK”o o

BİR BAKIŞ
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“POLITIK”
BİR BAKIŞ

Sithler aslında Jedi’lar gibi savaşçı-
keşişlerden oluşan bir ezoterik şövalye 

tarikatıdır. Fakat onlar Yıldız Savaşları’nın 
Maniheist dünyası içinde Güç’ün karanlık 
tarafındadırlar. Jedi’lar daha hümanist bir 
yaşam felsefesi ve doktrine sahipken Sith’ler 
fiziksel ve ruhsal güçlerini kinden, nefretten 
ve öfkeden alırlar. Dolayısıyla bencil ve 
benmerkezcidirler. Hükmetmeyi severler, 
muhalefete tahammülleri yoktur, kendilerine 
biat edilmesini isterler, emirlerinin dışında 
hareket edenleri acımasızca yok ederler.

Filmin bir sahnesinde Jedi Ustası Obi 
Wan Kenobi genç padawan’ı (öğrencisi) 

Anakin’e: “Senatör Palpatine yargıyı 
da kendine bağladı!” der.       İlerleyen 

bölümlerde      de    Federasyon’unun 
koruyuculuğunu üstlenmiş 
Jedi’lara Sith’ler tarafından, 
tıpkı bizim Ergenekon/Balyoz 
davalarına benzer bir “kumpas” 
kurulur: Jedi’lar, federasyona 
karşı bir darbe hazırlığı içinde 
olmakla suçlanıp, katledilirler 
ve Jedi Tapınağı yıkılır: 
“Execute Code 66!”

Filmin finalinde Anakin, eski ustası Obi 
Wan ile Mustafar Sistemi’ndeki volkanik bir 
gezegende düello yapmak üzere karşı karşıya 
gelir. Aslında burası dev bir endüstri gezegeni, 
büyük bir fabrikadır. Obi Wan öğrencisinin 
ruhunda ve bedeninde ölümcül yaralar 
açar. Deyiş yerindeyse Anakin Skywalker bu 
gezegende ölür ve Darth Vader olarak dirilir…

Mustafa isminden esinlenilen Mustafar 
Sistemi ve bu “kader düellosunun” 

gerçekleştiği, alevler içinde yanan volkanik 
gezegen, bana, etnik-mezhepsel terör ve petrol 
savaşlarının yaşandığı Orta Doğu coğrafyasını 
çağrıştırıyor. Volkanik gezegende endüstriyel 
bir hammadde olarak da kullanılan lavların 
yerine petrolü, doğal gazı, Mustafar yerine 
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de sonu gelmez terör saldırılarıyla cayır cayır 
yanan Irak, Suriye ya da Afganistan’ı koymadan 
edemiyorum. Ve “kader düellosu” yapan Obi 
Wan ve Anakin şahsında simgelenen Jediler 
ve Sithler de, Orta Doğu’da nüfuz savaşı veren 
büyük küresel oyuncuları çağrıştırıyor.

Star Wars evreninin yaratıcısı George 
Lucas, 2005 yılında Cannes Film 

Festivali’nde Sith’in İntikamı (Revenge of the 
Sith) hakkında şunları söyler: 

“[Filmin] başlıca meselelerinden biri 
de Cumhuriyet’in nasıl olup da 
imparatorluğa dönüştüğüydü… Bir 
demokrasi nasıl olur da kendini bir 
diktatöre teslim eder? Bir diktatörün 
iktidarı nasıl ele geçirdiğinden ziyade, 
bir demokrasi ve Senato nasıl olur 
da iktidarı bir diktatöre teslim eder? 
Vietnam’da yaptıklarımız ile şimdi Irak’ta 
yaptığımız şeyler arasındaki benzerlikler 
inanılır gibi değil.” 

Lucas bu beyanıyla Irak Savaşı ve neocon 
Bush hükümetinin saldırgan politikalarına bir 
gönderme yapıyor. Filmde “Karanlık Taraf”a 
geçen “dönek Jedi” Anakin, ustası Obi Wan’a: 
“Benim yanımda değilsen, düşmanımsın!”  

derken aslında Başkan Bush’un 20 Eylül 2001 
tarihli bir konuşmasında dile getirdiği veciz 
bir ifadeyi kopyalıyordu: “Terörizme karşı ya 
bizdensin ya onlardan.” Douglas Kellner’ın 
dediği gibi filmde “Sithler Bush, Cheney 
ve yeni muhafazakârlar gibi aşırı sağcı 
Cumhuriyetçilerin alegorik muadilleridir.”

Yeri gelmişken: Terörizm elbette küresel 
bir tehdit. Ama aynı zamanda “demokrasi” 
gibi içi sürekli boşaltılan ya da oyun hamuru 
gibi istenen şekle dönüştürülen bir kavram. 
Vladimir Putin, 11 Eylül 2001’de İkiz Kuleleri 
vuran uçakların nereden havalandıklarına 
dair uydu görüntülerine sahip olduklarını 
ifade ettiğinde aslında Amerikan Devleti’ne bir 
tehdit savuruyordu: Ne yaptığınızı biliyoruz! 
Irak ve Afganistan işgaline zemin hazırlayan, 
birçok şaibeyle dolu 11 Eylül saldırılarının 
ardından Bush’un “terörle savaş” ifadeleri 
inandırıcılığını yitiriyor. Hatta bir milyondan 
fazla insanın hayatını kaybettiği Irak Savaşı’na 
bakarak, kimin “terörist” olduğunu yeniden 
sorgulamak gerekiyor…

Lucas’ın “Cumhuriyet nasıl olup da 
imparatorluğa dönüştü?” sorusuna bir 

mim koyup, kimilerinin “Gölge CIA” olarak 
da adlandırdığı Amerikan düşünce kuruluşu 
STRATFOR’un kurucusu George Friedman’ın 
Gelecek 10 Yıl kitabına bir göz atalım. 

George Friedman

George Lucas
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George Friedman

Kitabın birinci bölümünün başlığı: 
Tasarlanmamış İmparatorluk. Bölüm 2 ise: 
Cumhuriyet, İmparatorluk ve Makyavelci 
Başkan. Bunların ardından Stratejik Dönüş: 
Birleşik Devletler, İran ve Ortadoğu, 
Rusya’nın Dönüşü ve Batı Pasifikle Yüzleşme 
vb. jeopolitik meseleleri masaya yatıran 
Friedman, kitabının son bölümüne de şu adı 
vermiş: İmparatorluk, Cumhuriyet ve 10 Yıl…

Friedman, Yazarın Notu kısmında Lucas’ın 
sorusunun da yanıtını veriyor gibi:

“Sizi iki konuyu düşünmeye davet ediyorum. 
Birincisi tasarlanmamış imparatorluk 
kavramı. Bence ABD imparatorluk olmayı 
tasarladığı için bir imparatorluk olmadı, tarih 
o şekilde gelişti. ABD bir imparatorluk olmalı 
mı sorusu anlamsız. O bir imparatorluk.”

Star Wars’un ilk filminin (The New Hope/Yeni 
Umut) tasarlandığı, çekildiği 70’li yıllarda 
Dünya, Vietnam Savaşı ile çalkalanmaktadır. 
Lucas, yine 2005 yılında Chicago Tribune’e 
verdiği bir röportajda ilk Star Wars filmlerinin 
Vietnam Savaşı ve dönemin ABD başkanı 
Richard Nixon’un saldırgan politikalarına 
karşı bir tepki olduğunu ifade ediyor. J.W. 
Rinzler’ın The Making of Star Wars: Return 
of the Jedi (Yıldız Savaşları’nın Yapımı: 
Jedi’ın Dönüşü) adlı kitabında Lucas, 
Senatör Palpatine’in Richard Nixon’ın 
alegorisi olduğunu açıkça belirtiyor. Lucas, 
Nixon’ın sahte bir “iyi adam” görüntüsü 
verip, Amerikan Senatosu’nu yıktığını ve 
senatoyu tamamen ele geçirdikten sonra da 
bir imparatora dönüştüğünü söylüyor. Tıpkı 
Senatör Palpatine gibi…
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Türkiye’nin son on beş yılına damgasını 
vuran demokrat maskeli, “tatlı dilli” takıyyeci 
siyasilerin söylem ve davranışlarıyla, Nixon’ın 
gerçek, Palpatine’in ise yarı-gerçek hikâyesi 
kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Yıldız Savaşları 
evreninde nasıl bazı senatör ya da askerlerin 
altından “Sith Tarikatı”nın fanatik bir müridi 
çıkıyorsa, bizde de, medyada, siyasette ya da 
benzer stratejik kurumlarda yer alan figürlerin 
ardından, teopolitik (dinsel politik) hedefleri 
olan bir takım “cemaat üyeleri” çıkıyor. 

Ve macera hâlâ devam ediyor…

Poster - Ryan Barger
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Poster - starwarsblog.starwars.com
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Philip K. Dick Dosyası 2

Blade Runner ya da 

Descartes Yanılgısı
“Eğer bir Android olmasaydın ve seninle 

kanuni olarak evlenebilseydim, bunu 
yapardım.”

        Philip K. Dick,

Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?

Albertus Magnus Dt: 1200 - Öt: 15 Kasım 1280

R.U.R. (Rosumovi Umělí Roboti) - 1923. Robot kelimesinin ilk  kez 
kullanıldığı  Karel Capek’in bilimkurgu tiyatro oyunu.

Tarihte, “android” kelimesini ilk 
kullanan kişi, bir bilim insanı ya 
da bilim kurgu yazarı değil, bir 
simyacıydı: Albertus Magnus. Asıl 
adı Albert de Groot (1206-1274) olan 
Albertus bir Dominikan rahibiydi. 
Onun için “Magnus in Magia, 
Major in Philosophia, and Maximus 
in Theologia” deniyor: “Majide 
[büyü] büyük, felsefede çok büyük, 
Tanrıbilimde muhteşem”.

“Bu yüzden ona makine deriz; zekâsıyla 
anlar, ama kalbinde anlayış yoktur 

çünkü kalbi mekaniktir, bir pompa olarak 
tasarlanmıştır.”

   Philip K. Dick, Timothy Archer
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Blade Runner ya da 

Descartes Yanılgısı
Albertus Magnus Dt: 1200 - Öt: 15 Kasım 1280

olan Papa’nın bu metal kafası, bazı “gnostik” 
çevrelere göre, kendisine yöneltilen sorulara 
“evet ya da hayır” yanıtı veren bir “Orta 
Çağ yapay zekâsı”ydı (medieval artificial 
intelligence).  Ayrıca Tapınak Şövalyelerinin 
taptığı iddia edilen Baphomet’in de, bakır 
ya da bronzdan yapılmış konuşan bir kafa 
olduğuna dair rivayet mevcut. Konu, Orta Asya 
şamanlarının akıl aldığı “konuşan kafatasları” 
ya da Yunan mitolojisinde, “hareket eden 
heykeller” yaptığı anlatılan Olimposlu mucit 
Daidalus’a kadar genişletilebilir…

Albertus’un düşünen ve konuşan 
Androides’inden, Philip Dick’in düş gören(!) 
androidlerine gelirsek…

Yönetmen Ridley Scott’ın, Philip K. Dick’in 
Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 

(Do Androids Dream of Electric Sheep?) 
romanından uyarladığı Blade Runner’ın 
(Bıçak Sırtı) devam filmi yakında vizyona 
giriyor. Dick, Scott ve Blade Runner hayranları 
için iyi bir haber.

Okültizm araştırmacısı Manly P. Hall’e 
göre Albertus, majikal bilimlerde 

ustalaştıktan sonra adına Androides dediği, 
“düşünebilen ve konuşabilen” tuhaf bir otomat 
yapmıştı. Majikal formüller aracılığıyla 
“spiritüel” (ruhsal) özellikler de kazandırılan 
bu otomat, rivayete göre “yıldızların 
konumuna göre seçilmiş metallerden ve 
bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. Otuz 
yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu büyülü 
makine, Albertus’un öğrencisi, yine ünlü bir 
Dominikan rahip ve düşünür olan Thomas 
Aquinas tarafından “şeytan icadı” olduğu 
gerekçesiyle parçalanmıştı.

Albertus Magnus sadece android 
kelimesinin isim babalığını yapmamış, 
birçok fantazya ve bilim kurgu yazarına da 
ilham vermiştir. Örneğin Mary Shelley’nin 
kült romanı Frankenstein’da, simya 
metotları ve Galvanistik tekniklerle, cansız 
et parçalarından bilinçli insan (ya da ucube) 
yaratan Victor Frankenstein şöyle der:

“Eve döndüğümde ilk işim bu yazarın 
[simyacı Nicholas Flammel] ve sonradan 
da Paracelsus ile Albertus Magnus’un tüm 
eserlerini edinmek oldu. Bu yazarların çılgın 
hayallerini büyük bir hevesle okuyarak etüt 
ettim.”

Rivayete göre Cordoba’da (İspanya) 
Arap simyacılar tarafından eğitilen Papa 
II. Sylvester de (945-1003) konuşan metal 
bir kafa yapmıştı. Asıl adı Gerbertli Aurillac 
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İlk filmde Dick’in android avcısı 
Rick Deckard karakterini Harrison Ford 
canlandırmıştı. O gün bugündür Ford, BK 
hayranları için, Han Solo, Indiana Jones ve 
Rick Deckard’tan oluşan üçüz kişiliğe sahip 
bir Hollywood ikonu. 

Deckard’ın soyadının Fransız düşünür 
René Descartes (Dekart okunur) ile olan 
fonetik benzerliği basit bir rastlantı gibi 
görünmüyor. Ayrıca roman Hollywood 
klişelerine sığmayacak felsefi ve teolojik 
bir altmetne sahip: “Major in Philosophia, 
Maximus in Theologia!”

“Modern felsefenin babası” ve “analitik 
geometrinin kurucusu” gibi lakaplarla anılan 
René Descartes (1596-1650), hayvanları 
doğanın yarattığı otomatlar, robotlar olarak 
görüyor, acı bile çekmediklerini düşünüyordu. 
Descartes’ın hayvanlara bakış açısı çağdaşları 
arasında bile canice bulunmuştu. 

Dick’in kült romanı Androidler 
Elektrikli Koyun Düşler Mi?’deki android 
avcısı Rick Deckard da (ya da Rick Descartes) 
androidler hakkında benzer bir düşünceye 
sahip. Deckard, androidleri “nesne” değil 
“özne” olarak gören ve kendisine: “Sen 
polislerin kiraladığı bir katilsin” diye 
bağıran karısına, “Ben hayatım boyunca 
kimseyi öldürmedim!” diye yanıt veriyordu. 
Çünkü Deckard romanda, eczacılıktan 
opera sanatçılığına kadar türlü işlerde 
çalışan androidleri bir tost ya da dikiş 
makinesinden farklı görmüyordu. Dolayısıyla 
lazer tabancasını karınlarına boşaltıp onları 
“emekliye ayırırken” birini öldürdüğünü ya da 
canlı bir varlığı yok ettiğini düşünmüyordu. 

Dick’in kendi adını verdiği ve romandaki 
bir başka android avcısı olan Phil Resch de 
androidlerin ölürken acı çekmediğini iddia 
ediyordu. Tıpkı René Descartes’ın hayvanların 
acı çekmediğini iddia ettiği gibi…

Androidler Elektrikli Koyun Düşler 
Mi?, Descartes’a yapılan göndermelerle dolu. 

Philip Dick androidi ya da “Robotik portresi.”

René Descartes
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Mesela romanda Üçüncü Dünya Savaşı’ndan 
sonra oluşan toz bulutu yüzünden birçok 
hayvan neslinin soyu ya tükenmiştir ya da 
tükenmektedir. Hayvan sever Rick yaşadığı 
apartmanın çatısında, görünüş olarak 
gerçeğini aratmayan bir “elektrikli koyun” 
beslemektedir. Elektronik/robot koyunu olan 
Deckard bir anlamda, Descartes’çı (Kartezyen) 
bakış açısına göre “robotun robotuyla” gönül 
eğlendirmektedir. Ve fakat gerçek bir koyun 
sahibi olmak için de bir servet ödemeye 
hazırdır. 

Dick, 1972’de, Vancouver Bilim 
Kurgu Konferansı için kaleme aldığı ve daha 
sonra Android ve İnsan adıyla yayımlanan 
konuşma metninde, Androidler Elektrikli 
Koyun Düşler Mi? ve benzer temadaki diğer 
romanlarının spiritüel ve entelektüel arka 
planını okura açar. Mesela Dick, metnin 
hemen başında “Makineler gitgide insana 
daha benzer bir hal alıyorlar” diyor ve 
Sibernetik çalışmalarının, insan ve makine 
davranışı arasındaki bazı benzerlikleri açığa 
çıkardığını belirtiyor. Dick,  makinelerin 
insanlaştığı bu süreç içerisinde, insanların da 
makineleştiğinden şikâyet ediyor ve bunun 
bilimsel, teknolojik, sosyolojik ve siyasi 
sebeplerinin altını çiziyor. (Mesela bir dönem 
romanlarını yazarken amfetamin kullanan 
ve LSD, meskalin deneyimlerini kurgularına 
yansıtan Dick, psikedelik ilaçların da insanı 
makineleştirdiğinden, bunun bir zihin kontrol 
yöntemi olarak uygulandığından bahsediyor) 

Bunların ardından da soruyor, peki 
“Davranışlarımızda insana özgü diye 
tanımlayabileceğimiz şey nedir?” Başka 

bir deyişle: Bizi insan yapan nedir? Dick’in 
yanıtı empatidir, eşduyu. İnsanı, robottan, 
androidden, makineden ya da böceklerden 
ayıran empati: “Kişinin kendisini duygu 
ve düşüncelerinden soyutlayarak bir 
başkasının inançlarını, arzularını ve özellikle 
duygularını fark edebilme ve anlayabilme 
yeteneğidir.”

 İlginçtir; Dick bu yargıya ya da 
kavrama, bilimsel ya da bilim kurgusal 
varsayımlarla ulaşmış görünmüyor. Bu 
konudaki temel referanslarından biri 
Hristiyanlığın kurucularından Aziz Pavlus’tur 
(St. Paul). 

Dick’e göre empati, Hristiyanlıktaki 
Agape ya da Caritas kavramlarının güncel bir 
ifadesidir. Yunanca bir kelime olan Agape, 
karşılık ya da cinsel dürtü gözetmeyen aşk 
anlamına geliyor. İngilizce’de merhamet, 
hayır işlemek ve şaşırmak, Hristiyan 
teolojisinde de Tanrı’yı koşulsuz sevmek ya da 
deyiş yerindeyse “Yaratan’dan ötürü yaratılanı 
sevmek” gibi anlamlarda kullanılıyor. Dick, 
Ubik, Palmer Eldritch’in Üç Stigmatası vb. 
romanlarında da Pavlus’a atıflarda bulunuyor. 

Yeri gelmişken belirtelim: Son yıllarda 
yapılan çalışmaların sonuçlarına göre 
hayvanlar da ruhsal anlamda acı çekiyor, 
empati besliyor, ölüleri için yas tutuyor ve 
zor durumda kalanlara karşılık beklemeden 
yardım edebiliyor. Bazı uzmanlara göre 
“İnsan ve hayvan arasındaki uçurum giderek 
kapanıyor.” PKD bugün hayatta olsaydı 
muhtemelen romanı bu bilgileri de hesaba 
katarak yazardı.



24 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

Romanın adı, Androidler Elektrikli 
Koyun Düşler Mi?’nin de basit bir espri ya 
da kelime oyunu olduğunu zannetmiyorum. 
PKD’nin iç dünyasında rüyaların oldukça 
önemli, mistik ve sanatsal bir yeri var. 

Dick Android ve İnsan’da: 
“Romanlarımdaki malzemenin çoğunu 
rüyalarımdan derlerim.” diyor. Peki Dick 
için, rüyaların bu cazibesi nereden geliyor? 
Dick, Cizvit tarikatından yetişme, jeolog, 
paleontolog ve düşünür, “Katolik Darwin” 
lakaplı Pierre Teilhard de Chardin’den 
oldukça etkilenmişti. PKD romanlarının 
kahramanları Marshall McLuhan ve Chardin 
gibi düşünürlerin edebi sözcülüğünü yaparlar. 
Dick’in rüyalarla olan ilişkisinin ardında 
Chardin’in, Vladimir Vernadsky ile birlikte 
geliştirdiği “noosfer” düşüncesinin önemli bir 
yeri var.  Chardin ve Vernadsky’ye göre yeryüzü 
üç katmandan oluşur. Bunun ilki Jeosfer, 
yani fizik katman: dağlar, ovalar, denizler. 
İkincisi Biyosfer: bitki, hayvan, insan dâhil 
tüm canlılardan oluşan biyolojik katman. Ve 
Noosfer: Kabaca insan düşüncesinden oluşan 
katman. Noosfer, Hindu düşüncesindeki 
“Akaşa” (ākāśa) kavramının bir benzeri. 
Her ikisi de “Evrim ve bilinç kayıtlarının 
tutulduğu” enerjinetik bir arşivi tarif ediyor. 
Pythagoras da yeryüzünde gerçekleşen her 
eylem ve üretilen her düşüncenin gökyüzüne 
kaydedildiğini iddia ediyordu.

Dick’e  göre,  insan   zihni   noosferle  
iletişim ve etkileşim halinde olan bir enerji 
alanıdır. Rüyalar da, insan düşüncesinden 
oluşmuş bir internet ağına benzetilebilecek 
bu noosferden gelen (ya da “yüklenen”) 

bilgi/enformasyon ya da telepatik bağlantı 
olabilmektedir. Dick, gördüğü bir dizi 
rüya hakkında şunları diyor: “…rüya 
materyallerinin çoğu benim yaratma 
yeteneğimin çok daha ötesindeymiş gibi 
görünüyordu.” Başka bir yere de şu notu 
düşmüş: “Onu [androidi] basit bir makineden 
özgün bir insana dönüştürecek olan şey onun 
düşleridir.” Noosferle bağlantıya geçebilen, 
empati yeteneğine sahip bir robot, anlaşılan 
Dick için artık bir makine değil…

Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 
kabaca “Robotlar rüya görebilir mi?” 
demek. Dick’in buna verdiği yanıtı, kitapla 
buluşmamış bilim kurgu severler için şimdi 
burada açık etmeyeyim. Ama eğer Blade 
Runner’ı sevdiyseniz romana, Android ve 
İnsan’a ve Descartes’a bir parça göz atın 
derim. Pişman olmazsınız.
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

ATTİLÂ İLHAN BİLİMKURGUSU

Dr. CEMİLE CEYDA

“Sonunda konforlu bir rüyaya 

yerleştim… 

…pencereleri Ümraniye’deki 

Yıldızlararası Hava Limanı’na 

bakıyor; geceleri, Önder/716 

mekiklerinin, arkalarında büyüleyici 

bir ateş burgacı bırakarak 

havalandıklarını gördükçe, 

işsizlik bunalımından Janus Uzay 

Kolonileri’ne gitmeye kalkıştığım 

günleri düşünüyorum.”
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Attilâ İlhan’ın 1986 yılında Playboy dergisi 
için kaleme aldığı, daha sonra Yengecin 
Kıskacı kitabında da yayımlanan Dr. Cemile 
Ceyda adlı kısa bilim kurgu öyküsü dışında, 
yayımlanmış bir öykü ya da BK romanı yok. 
Zeynep Ankara ve Attilâ İlhan arasındaki 
bu bilim kurgu sohbeti ne vesileyle başladı 
bilemiyoruz. Ankara, röportajın başına 
açıklayıcı bir not koymamış. Belki konu 
Cemile Ceyda’dan açıldı; belki Ankara, 
İlhan’ın kitaplığında zengin bir bilim kurgu 
külliyatına rastladı ya da edebiyatla uğraşmaya 
ne zaman, nasıl başladınız derken konu 
Merih’e Seyahat’e dayandı Yeri gelmişken: 
Playboy dergisinin bilim kurgu öyküleri 
yayınlamak gibi bir geleneği vardır. Hatta Ray 
Bradbury’nun ünlü Fahrenheit 451 romanı ilk 
kez Playboy dergisinde tefrika halinde (1953) 
yayımlanmaya başlanmıştı.

Sebebi ne olursa olsun, bizler de bu 
sohbet sayesinde, edebiyatımızın “nev-i 

Sene 1995. Nam-ı diğer “Kaptan” 70 yaşında. 
Bir sene sonra gazeteci yazar Zeynep 
Ankara, Attilâ İlhan için bir 70. yaş kitabı 
yayımlayacaktır: Yalnız Şövalye: Attilâ 
İlhan. Kitapta Attilâ İlhan ve Bilim Kurgu 
başlıklı bir bölüm var.  Zeynep Ankara, 
Kaptan’a soruyor: “Neden bilim kurgu?” diye. 
Yanıt şöyle:

 “Bir kere çocukluğumdan gelen bir 
şey var. Ben çocukken de resimli romanlar 
içerisinde en çok,  o zamanlar Baytekin derdik, 
‘Flash Gordon’u severdim. Beni büyülerdi. 
Başka bir gezegene gitmiş olmaları, o 
gezegende hayat olması, o hayatın içinde bir 
takım maceralar yaşaması beni çok etkilerdi 
ve hayalini kurardım. Sonra Amerika’nın 
o zaman ikinci sınıf, hatta üçüncü sınıf 
firmalarından birisi olan Republic Picture, 
Flash Gordon’ı otuz bir kısımlık bir sinema 
dizisi yaptı ve o İzmir’e geldi… …O beni 
büsbütün aldı götürdü… …İşte onun etkisiyle 
sanıyorum ortaokulun birinci sınıfında; 
tatil yakındı, bazı dersler boş geçiyordu; 
Merih’e Seyahat diye bir roman yazdım. İlk 
romanım odur. Ve bilim kurgu romanıdır. 
Birtakım insanlar Türkiye’den kalkıyorlar 
gidiyorlar falan, oralarda yaşıyorlar. Yani 
çocukluğumda bunun bir bazı, temeli vardı…”
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şahsına münhasır”, ikonik figürü Attilâ 
İlhan’ın zihin dünyasına, eserlerine ve 
düşüncesine olan bakış açımızı genişletecek 
“bilim kurgusal” anekdotlar edinmiş oluyoruz:

 “Çocukluğumdan itibaren ben 
uzayla ilgiliyim… …çağdaş bir yazarın 
sadece edebiyat bilgisiyle yeterli bir sentez 
yapamayacağını anlayıp diğer bilimlere 
dağıldığım zaman birden fark ettim ki, 
bütün 20. yy. teknolojisinin gittiği yer, uzay 
teknolojisi… …O zaman, bu [bilim kurgu] 
yeniden önem kazandı benim için. Dışarıda 
yazılmış bilim kurgu kitaplarını okuyunca ve 
onların ne kadar gelişmiş astrofizik bilgisiyle 
yazıldığını görünce, çok heyecanlandım. 
Yani gerçekten hoş bir şeydi. Acaba ben de 
böyle şeyler yazabilir miyim düşüncesine de 
kapılmadım değil…”

Ayrıca Attilâ İlhan’ın bir Uzay Yolu hayranı 
olduğunu da öğreniyoruz:

 “Uzay filmlerini, uzay dizilerini 
ilgiyle izliyorum. Mesela yıllardan beri Uzay 
Yolu’nu izlerim. Yabancı televizyonlardan 
bile izliyorum. Şimdi BBC’de Black-7 diye çok 
ilginç bir dizi var; onu izliyorum. İngilizler 
başka türlü bakmışlar olaya.”

 Dr. Cemile Ceyda, Attilâ İlhan’ın 
hemen her romanında karşımıza çıkan bir 
temayı, bilim kurgusal bir perspektifle ele 
alıyor: Kadın eşcinselliği ve/veya androjinlik 
(çift cinsiyetlilik).

 Daha 1960’lı yıllarda şöyle yazmaktadır 
Attila İlhan:

 “…çağımızın cinsel alanda ciddi bir 

devrim geçirmekte olduğuna inanmaktayım. 
Kadınların erkekliğe, erkeklerin kadınlığa 
doğru gittikçe yakınlaşması, yirmi birinci 
yüzyılın hünsa [çift cinsiyetli] bir yüzyıl 
olmasını yaratacak belki de. Belirtiler her 
yanda ve sürüyle göze çarpıyor.”

 Attilâ İlhan gerek Aynanın İçindekiler 
adını verdiği “nehir roman” dizisinde (Bıçağın 
Ucu, Sırtlan Payı, O Karanlıkta Biz, Fena 
Halde Leman, Haco Hanım Vay vd.) gerek 
de Hangi Seks, Kadınlar Savaşı ve Yanlış 
Kadınlar Yanlış Erkekler gibi kitaplarında 
topladığı fikir yazılarında “erkek gibi davranan 
kadınlar” konusuna geniş bir yer ayırır.
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Hünsalık/androjinlik/çift cinsiyetlilik, 
Attilâ İlhan’ı neredeyse büyüleyen, takıntı 
düzeyinde bir meraktır. Yirminci yüzyılda 
giderek “erkekleşen kadınlarla” ilgili 
tespitleri Reich, Marcuse, Adorno ya da 
kısaca Frankfurt Okulu’dan izler taşır: Sanayi 
Devrimi’yle birlikte kadınlar da artık üretime, 
çalışma hayatına katılmış, örneğin erkeklerle 
birlikte fabrikalarda çalışmaya başlamıştır. 
Bunun neticesinde kadınlar ekonomik 
özgürlüklerini kazanmış ve haklarının daha 
ateşli savunucuları olmuşlardır. Kadınların 
erkekler gibi kısa saç kestirmeleri ya da 
pantolon giymeleri sadece modacıların paşa 
gönüllerinden kaynaklanan bir “tasarım” 
meselesi değildir. Hem fabrikada çalışıp hem 
çocuk yetiştiriyorsanız gündelik hayatınızda 
artık eski tip kıyafetler, korseler giymeniz 
mümkün değil. 

Bireysel hak ve özgürlüğün bir başka 
boyutu da cinsel özgürlüktür tabii. Attilâ 
İlhan kadın eşcinselliğini sadece sanayi 
devrimi perspektifiyle açıklamaz. Lesbos’lu 
(lezbiyen kavramı buradan gelir) kadın şair 
Sappho’dan, erkekteki dişilik, kadındaki 
erkeklik hormonlarına varan, tarihsel ve 
biyolojik bir spektrum içerisinde konuya 
açıklık getirmeye çalışır.

Attilâ İlhan Bir Romancının İtirafları 
başlıklı yazısında, Aynanın İçindekiler roman 
dizisindeki androjin “Hayrun” karakteri 
hakkında şunları söyler: 

“Yalnız en çok dikkati çeken, çoklarınca 
gerçekte olmayacak, ya da yazarın 
imgeleminde uydurulmuş abartma bir tip 

sanılan Hayrun’un (Hayrunisa Bayraktar), 
dizi içinde gerçekten aynen aktarılmış tek 
kişi olmasına ne buyrulur? Kahramanların 
hepsi çeşitli tiplerden bileşimler ya, Hayrun 
bu kuralın dışında kalıyor, zira böyle bir 
insan İstanbul’da gerçekten yaşadı. 

Önce Beyoğlu’nda rastladım, vitrinlere 
bakıyordu, ‘efendiden bir adam’ sandım, 
arkadaşım onu gösterip ‘nasıl bulduğumu’ 
sormuştu çünkü, fikrimi söyleyince güldü, 
‘erkek kılığında yaşayan bir kadın’ olduğunu 
açıkladı. Şaşırdım. Romanımda Suat’ın 
annesine buna yakın nitelikler vermek 
niyetinde olduğumdan mı nedir, tip beni 
ilgilendirdi, gazeteci damarımı uyandırdı… 
…Boğaz’da oturduğunu, Osmanlı 
sadrazamlarından birinin torunu olduğunu, 
yalısında ‘küçük bir haremle’ birlikte 
yaşadığını öğrendim…  …Fransızların bir 
sözü ünlüdür, ‘gerçek çoğu zaman tasarımı 
aşar’ derler, Hayrun tipinde durum tamamen 
bu!”

(Attilâ İlhan’ın Suat karakteri de sıra 
dışı kadın yazarlarımızdan, Suat Derviş’ten 
esinlenilmişti. Hatta İlhan’ın O Karanlıkta 
Biz romanında Suat Derviş bizzat karşımıza 
çıkar.)
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Cemile Ceyda da, 2794 yılının 
İstanbul’unda yaşayan bir Hayrun olarak 
değerlendirilebilir…

Öykü Aldous Huxley’nin Cesur Yeni 
Dünya’sından esintilerle başlar: Bir C serisi 
çocuğu olan Altuğ 2773, uzunca bir süreden 
sonra Küçüksu Biyo/Sibernetik merkezinde iş 
bulmuştur. Kendisini işe alan Cemile Ceyda, 
“entelektüelden çok sinema yıldızlarına” 
benzeyen; mesai arkadaşlarını bilgisayar 
yardımıyla değil bizzat kendi seçen bir bilim 
kadınıdır: 

“Firuze mavisi gözleri, kıvırcık 
kirpiklerle simsiyah donatılmış; yaldızlı 
kumral kaşları, tel tel, alnında dağılıyor; 
ağzı, son derece biçimli; nar çiçeği dudakları 
dolgun; sesi hâlâ kulağındadır: Sıcacık, dolu 
dolu, ‘fazla kadın’ bir ses, belki de ‘fazla dişi’!”

Altuğ “ziyaretçiler için çelik mobilyalar 
serpiştirilmiş” ultra-modern mekânlar ve 
“vahşi iniltilere dönüşen uzay ıslıkları”nı 
andıran sesler içinden geçerek işvereniyle ilk 
buluşmasını gerçekleştirir. Romanlarında da 
sinematografik bir yazın tekniği benimseyen 
Attila İlhan, bu kısa öyküsünde de bilim kurgu 
filmlerinden aşina olduğumuz görsel ve işitsel 
detayları, sözcüklerin esaretinden kurtarıp, üç 
boyutlu bir şekilde okurun zihnine yansıtmak 
için tüm yazınsal gücünü kullanır.

Detaylar demişken: 2794 yılında, 
Marmara Denizi’nin üstünde “havabüsler” ve 
“havamobiller” uçuşmaktadır. Genel Kurmay 
Uzay Dairesi Başkanı bir kadındır: Orgeneral 
Ayşe Boğatur. Y sınıfı geniş omuzlu astronotlar 
Ay’daki İbn-i Sina Üssü’nden ara ara tatil için 

İstanbul’a kaçıp, platin sarışını vamp’larla 
gönül eğlendirmektedirler. Altuğ’un çapkın bir 
şekilde yanaşmaya çalıştığı Cemile Ceyda’nın 
“yosun yeşili gözlü” asistanı Lale “humanoid” 
bir robottur…  Doktor, Altuğ’u sekreteri 
konusunda uyarmıştır: “Bana bak, Lale, senin 
bildiğin kızlara benzemez: Ondan uzak dur!” 
Çıkma teklifine “İmkânsız” yanıtı alan çaylak 
zampara Altuğ, Lale’nin lezbiyen olduğu ya 
da kendisini yaşlı bulduğu için reddettiğini 
düşünür ama kızın “robot” olabileceği aklına 
bile gelmez. Hem de o çağda…

Öyküde “ses tellerini ayarlatmış”, 
üstündekiler erkek kıyafetine dönüştüğünde 
sesi erkek gibi çıkan, kadın kıyafetine 
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dönüştüğünde de kadın gibi konuşan 
androjinler karşımıza çıkar. 

Zamanla Altuğ ve Cemile Ceyda 
arasında romantizmden uzak, elektrikli bir 
cinsel aşk yaşanmaya başlar. Altuğ sevgilisinin 
arzusuyla Sağlık ve Güzellik biriminde bazı 
işlemlerden geçer. Bol kirpikler, kadınsı 
yumuşak eller, manikürlü tırnaklar… Ceyda, 
“plastik” dokunuşlarla yakışıklı Altuğ’dan 
bir “hünsa” yaratmak ister gibidir. Fakat bu 
süre zarfında, sevişmelerinde de Ceyda’nın 
dudaklarından ikinci hatta üçüncü bir ses, 
“fazla erkeksi” bir ses yükselmektedir…

İçimdeki “spoiler canavarını” burada 
susturup, öyküyü merak eden dostlarımızı Dr. 
Cemile Ceyda ile baş başa bırakıyorum…

  

   Kaynaklar:

1. Kahraman, Zeynep (1996). Yalnız Şövalye: 
Attila İlhan. Ankara: Bilgi Yayınevi.

2. İlhan, Attilâ (2002). Yengecin Kıskacı. 
İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

3. İlhan, Attilâ (1982). Hangi Seks. Ankara: Bilgi 
Yayınevi.

4. İlhan, Attilâ (1992). Kadınlar Savaşı. İstanbul: 
BDS Yayınları.
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Bilimkurgu ve Okültizm Perspektifinden

“[B]unlar, her halde en gizli bilimleri ve en ince sanatları ileri derecede bilen… 
…sıradan insanın kavrayamayacağı gizlerin tümünü kavramış kimselermiş.”

            Bin Bir Gece Masalları, Abanoz Atın Sihirli Öyküsü

Görsel: Denizci Sinbad - Sinbad the Sailor (5th Voyage).jpg
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(yapay fırtınalar çıkartabilen) büyücü 
Prospero da adaya yaklaşan gemilere karşı 
hiç misafirperver değildir. Başka bir deyişle: 
Morbius davetsiz misafirleri def etmek için 
teknolojiden, Prospero da büyülü güçlerden 
yararlanır. Prospero’nun emirlerini yerine 
getiren bedensiz varlık Ariel’in yerini filmde 
Robot Robby (Robby the Robot) almıştır. 
Yine Prospero’nun kölesi, hizmetkârı ve 
adanın yerlisi olan Caliban da, Altair IV’te The 
Monster (Canavar) olarak karşımıza çıkar…

Nabukov’un perspektifiyle 
yaklaşırsak, Bin Bir Gece 

Masalları’nın da Fırtına’ya benzer bilim 
kurgusal ögelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Örneğin Şehrazad’ın dört yüz on dördüncü 
gece anlattığı Abanoz Atın Sihirli Öyküsü:

Sıradan insanların kavrayamayacağı 
gizli bilimlere sahip üç bilgin, Acem şahı 
Sabur’un huzuruna çıkar. İlk olarak Hintli 
bilgin, elinde uzun bir boru tutan, üstü 
mücevherlerle kaplı bir “altın adam” sunar 
şaha. Şah bu harika buluşun ne işe yaradığını 
sorar. Bilgin, altın adamın, kentin kapısına 
konulduğu takdirde, düşmanı uzaktan 
kavrayacağını ve yüzüne boruyu üfleyip onu 
etkisiz hale getirip, korkudan öldüreceğini 

Sansasyonel Lolita romanının yazarı 
Vladimir Nabukov, Shakespeare’in 

Fırtına oyununun “bilim kurgu” olarak 
tanımlanabileceğini işaret etmişti. Yönetmen 
Fred M. Wilcox ise Nabukov’un bu önermesini 
bir anlamda beyaz perdeye taşıdı. Wilcox’ın 
1956 tarihli filmi Forbidden Planet (Tr. 
Meçhul Dünya), Fırtına’dan esinlenilmiş bir 
bilim kurgu klasiğidir. 

İki “metin” arasındaki benzerlikler 
şöyle sıralanabilir: Filmde bilim adamı Dr. 
Edward Morbius ve kızı Altaira, Altair IV adlı 
gezegende izole bir hayat sürmektedirler. 
Fırtına’da ise büyücü Prospero ve kızı 
Miranda, açık denizlerde küçük bir adada 
benzer bir yaşam biçimini paylaşmaktadır. 
Dr. Morbius, gezegene yaklaşan uzay gemileri 
ve ziyaretçilere karşı son derece saldırgan 
bir tutum sergilemektedir. Aynı şekilde 
dört elemente, doğa güçlerine hükmeden 
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söyler. Ardından Rum bilgin otomatik bir 
saat, üçüncü, İranlı bilgin ise üstü yine değerli 
mücevherlerle kaplı abanoz bir at sunar. Şah, 
atın erdemlerini öğrenmek ister. İranlı, atın 
üzerine binince şimşek hızıyla gökyüzüne 
çıkacağını ve normal bir atın bir yılda alacağı 
mesafeyi, bunun bir günde alacağını söyler. 
Sonra bir test uçuşu yapar. Atın üstünde 
uçmak için altın bir düğme, inmek için de bir 
vida vardır. 

Biraz hayal gücümüzü zorlarsak: 
Altın adamın “zoom” yapabilen 

ve gece görüş sağlayan bir kamerası 
ya da teleskopik mercekleri olduğunu 
söyleyebiliriz(!). Elindeki boru da otomatik 
olarak devreye giren bir tür silah olmalı. 
Üstündeki değerli taşlar da ayar düğmeleri, 
ışıklı dijital göstergeler olabilir. Abanoz At’ın 

da günümüzde kullanılan helikopterlerin 
masalsı bir prototipi olduğunu düşünebiliriz. 

Bin Bir Gece’deki BK potansiyeli 
sadece altın adam ve Abanoz At’tan ibaret 
değil elbet: “Anti-gravitasyonel” uçan halılar 
ve “Açıl susam açıl” ses komutuyla aktive 
olan otomatik mağara kapılarını unutmak ne 
mümkün…

Masalların Memlükler devrinde 
(1250-1517) son halini almaya başladığını 
düşünürsek, “Şehrazad”ın ya da masalları 
anlatan o isimsiz “gece öykücülerinin”, 
yaklaşık sekiz yüz sene evvel, günümüz 
teknolojilerini öngören çarpıcı vizyonlara 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Yapısalcı edebiyat kuramcısı 
Tzvetan Todorov Fantastik adlı 

çalışmasında, Bin Bir Gece’deki bu tarz, 
büyülü araç gereçlerin olduğu masalları 
“enstrümental olağanüstü” (instrumental 
marveolus) olarak tanımlıyor. Bu tip 
masallarda uçan halı misali gereçler, masalın 
anlatı zamanında gerçekleşmesi olanaksız 
ama bir gün, bir şekilde gerçekleşmesi 
mümkün fikirler:

“Bin Bir Gece Masalları’nda Prens 
Ahmed’in Hikâyesi’nde başlangıçtaki 
gereçler şunlardır: uçan halı, şifalı elma, 
‘uzağı gösteren’ bir ‘boru’; bugün helikopter, 
antibiyotikler ya da dürbünler aynı niteliklere 
sahip gereçlerdir ancak olağanüstü’yle 
uzaktan yakından ilişkileri yoktur.”

Todorov’a göre “enstrümental 
olağanüstü” bizi Fransa’daki “bilimsel 
olağanüstü” denen edebi türe, oradan da bilim 
kurguya yaklaştırdı.

Peki Bin Bir Gece’deki bu zeka ve 
yaratıcılığın ardında ne olabilir? Masalların 
isimsiz anlatıcılarının hayal gücünü besleyen 
bu fikir membasını nerelerde aramalıyız? 

Aytunç Altındal Gül ve Haç Kardeşliği 
kitabında şöyle söylüyor: “[Bin Bir Gece’deki] 
sihirli lamba ve parmak çocuk masalları 
hep 13. yy.’da İslami Okültist örgütlerin 
yaptıkları çağlar aşan projeksiyonlardı.” 

Altındal’a göre bu projeksiyonları, 
masalları ilk kez bir Batı diline 

çeviren Fransız Şarkiyatçı Antoine Galland 
gibi meraklılara aktaran kişi İstanbul’lu bir 
haham, Hannan (Mennan) Diab’tı:

“Bu haham o dönemde İstanbul’da 
yaşayan en önemli Kabalist ve Okültistti. 
1716’da Paris’e bir geziye gittiğinde Doğu’nun 
gizli ilimlerine meraklı Fransız soylularına 
ve Masonlara inanılmaz olaylar anlatmıştı… 
…Yahudi Diab da, masalları yazan Suriyeli 
Müslümanlar da Okültisttiler. 13. yy.’da uçan 
halıları tasavvur edebilen, cam tüplerde 
parmak çocuklar üretmeyi düşünebilen 13. 
yy.’ın Okültistleri bu Hermetik ve Alşimik 
bilgilerini semboller ve şifreler aracılığıyla 
kâğıda dök[üyorlardı].”

Hermetizm ve simya burada da 
karşımıza çıkıyor. Devam edelim: Masonik 
düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly 
Palmer Hall (1901-1990), Batı ve Doğu 
arasında, masallar aracılığıyla gerçekleşen bu 
okült bilgi alışverişinin tarihini 18. yüzyıldan 
biraz daha geriye götürür. Hall, Rosecrucian 
And Masonic Origins (Gülhaç Ve Masonik 
Kökenler) kitabında Hürmasonların gizli 
doktrin ve sembolizmlerinin üç temel 
kaynaktan geldiğini söyler: Dionizyak 
Zanaatkârlar (Dionysiac Artificiers), Roma 
Kolezyumları (Roman Collegium) ve Arap 
Gülhaçları (Arabian Rosicrucians).

 Hall’e göre, Mısır ve İran gizem bilgileri 
(mysteries) Tapınak Şövalyeleri ve Gülhaçlar 
aracılığıyla Arap çöllerinden Avrupa’ya 
ulaşmıştır. Şam’daki bir Gülhaç Tapınağı’nda 
“Sharon’un Gül”ünün gizli felsefesi, öğretisi 
muhafaza ediliyordu. Sharon, Eski Ahit’te 
adı geçen ve Kral Süleyman’ın âşık olduğu 
bir kadın. Fakat kutsal kitaplarda geçen çoğu 
ad ve olayın bir şifre ya da alegori olduğunu 



20 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ocak 2018 / sayı 9

unutmayalım. En nihayetinde kast edilen 
kadim bir inanç sistemi, kutsal bir bilgi 
havuzu…

 Yine Hall’un iddialarına göre Gülhaç 
teşkilatının kurucusu, yarı efsanevi kişilik 
Christian Rosenkreutz bugünkü Suriye 
topraklarında olduğu rivayet edilen Damcar 
adlı meçhul bir şehirde (kimine göre Damcar 
aslında Damascus yani Şam) inisiye ediliyor, 
gizli bilgiler kendisine ifşa ediliyor. Arap 
büyücü ve mistikler, o ünlü M Kitabı da 
(Book Of M) dâhil olmak üzere birçok saklı 
Gülhaç metin ve manifestolarını C.R.C’ye 
öğretiyorlar. Bu bilgilerden bazıları da “eterik 
dünyaya” ve bu dünyada yaşayan “elemental 
varlıklar”a dair. Hall’un ifadesiyle C.R.C. Bin 
Bir Gece Masalları’ndaki, sıradan fanilere 
görünmeyen Alâeddin’in lamba cini misali 
sihirli yaratıkların gerçekten var olduklarını(!) 
keşfediyor: 

Aleister Crowley, Magick in Theory and 
Practice adlı büyü kitabında, öğrencilerine, 
Doğu büyü biliminin hazinelerinden 
yararlanmaları için Bin Bir Gece Masalları’nı 
okumalarını salık veriyordu. Leo Lyon Zagami 
de Crowley’nin seks majisi pratiklerini 
masallardan geliştirdiğini iddia ediyor. 
Masalların “ezoterik pornografi” olarak 
adlandırılmasının ardında Crowley’le ilgili bu 
söylentiler de olsa gerek. 

Bin Bir Gece Masalları’nda “Doğu” 
bir yön ya da coğrafya değil bir “evren”dir. 
Ve bu alternatif evrenin bize açacak daha çok 
sırrı var gibi görünüyor. Belki de Bin Bir Gece 
kahramanlarından Bilgili Canayakın bize 
bunu ima etmeye çalışıyordu:

 “[S]ıradan kişiler için basit ve akıcı 
dizeler ortaya koyduğum gibi, sırf zevkleri 
ince olanların anlayışlarına da doyum 
sağlayacak karmaşık ve anlaşılması güç 

dizeler de yazabilirim; ve bunları bazen 
karanlığa boğarak veriyorsam, bu dikkati 
daha iyi çekmek, ince ve narin konuları 
çözecek ruhlarda hayranlık uyandırmak 
içindir.”

 Bin Bir Gece soruşturmalarımız devam 
edecek…
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Okuma Notları
 Bir STEPHEN KING Bilimkurgusu

ŞEFFAF

Kendine saygısı olan hiçbir bilim kurgu 
yazarı hikâyesine böyle bir uçan daireyi 
katmazdı. Katarsa kendine saygısı olan 
hiçbir editör hikâyeye elini bile sürmezdi. 
Uçan dairelerin modası geçmişti artık.

  Stephen King, Şeffaf’tan

Sonra zenci çocuk, “Geçmişe döndük,” 
diye açıkladı. “Milyonlarca yıl önceye. 
Ve ‘O’nun gelişini gördük.”

Stephen King, “O”dan
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 Bir STEPHEN KING Bilimkurgusu

alttürlerinde kalem oynatmış çok yönlü bir 
yazar. Ayrıca o da, mesela Michael Moorcock 
gibi müzikle iştigal eden fantezi yazarlarından: 
King’i Rock Bottom Remainders adlı, 
profesyonel yazarlardan, gazetecilerden ve 
amatör müzisyenlerden oluşan bir grupta 
gitarist ve vokalist olarak görüyoruz.
 

Dilimize Şeffaf olarak çevrilen The 
Tommyknockers (Kapıyı Vuran 

Tommy’ler) King’in ya da uzaylı işgali 
alttürünün başyapıtlarından biri değil. 
Fakat kitap yazıldığı dönemin sansasyonel 
olaylarından taşıdığı izler, Amerikan 
toplumuna tuttuğu projeksiyon, içeriğindeki 
kültürel ya da siyasi göndermeler ya da 
King’in diğer romanlarıyla arasında kurduğu 
metinlerarası ilişkiler bağlamında okura 
renkli bir anlatı dünyası sunuyor. En azından 
benim için öyle olduğunu söyleyebilirim…

Slavoj Žižek,  Stephen King hakkında şöyle 
diyor: 

	 “Eğer	bir	şahıs	Lacan’ı	reddediyorsa,	
kısa	 bir	 süre	 sonra	 ona	 psikanalizin	
kendisi	 de	 şaibeli	 gelmeye	 başlayacaktır,	
bundan	 hemen	 sonraki	 adım	 Hitchcock’un	
filmlerini	 hor	 görmek	 ve	 korku	 edebiyatını	
elinin	 tersiyle	 itmektir.	 O	 sıralarda	 pek	 de	
mühimsemedikleri	 Lacan’la	 laf	 arasında	
alay	etmekle	başlayıp	da	Stephen	King’e	tam	
bir	 edebiyat	 çöplüğü	 muamelesi	 yapmaya	
kadar	 varan	 kim	 bilir	 kaç	 kişi	 helak	 olup	
gitti.
	 Eğer	 bir	 şahıs	 Stephen	 King’i	
reddediyorsa,	kısa	bir	süre	ona	Hitchcock’un	
kendisi	 de	 şaibeli	 gelmeye	 başlayacaktır,	
bundan	 hemen sonraki	 adım	 psikanalizi	
hor	 görmek	 ve	 Lacan’ı	 elinin	 tersiyle	
itmektir.	 Stephen	 King’le	 laf	 arasında	 alay	
etmekle	 başlayıp	 Lacan’a	 fallosantrik	
[penis merkezci] bir	 obskurantist [bilginin 
yayılmasını engelleyen] muamelesi	yapmaya	
kadar	varan	kim	bilir	kaç	kişi	helak	oldu”.	
 Korku edebiyatı “bastırılanın geri 
dönmesi” ise; Stephen King, bilinçdışı ve 
bilinç arasında köprüler kuran, en temel 
korkularımızı kurcalayan ve onlardan 
arketipal karakterler, “canavarlar” yaratan 
virtüöz bir “dark dreamer”; karanlık hayaller 
kuran bir hikâye anlatıcısı. Kitaplarının 
Dünya çapında üç yüz elli milyon kopyadan 
fazla satıldığını düşünürsek King, bir anlamda 
yeryüzünün tekinsiz masalcı dedesi...
 King Korku	 Ağı	 (Jerusalem’s Lot) ile 
vampirizm; Mahşer	 (The Stand) ile kıyamet 
sonrası karanlık gelecek (post-apokaliptik 
distopya); Ejderhanın	 Gözleri	 ve Kara	 Kule 
serisi ile epik fantezi; 22/11/63 ile zaman 
yolculuğu ve Rüya	 Kapanı, Şeffaf	 (The 
Tommyknockers) gibi kitaplarıyla da bilim 
kurgunun “Uzaylı İşgali” (Alien Invasion) 
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Metinlerarası ilişkiler konusundan 
başlayalım. Stephen King’in en 

karakteristik özelliklerinden biri de 
romanları arasında kurduğu bağlantılar ya da 
göndermeler.
	 Şeffaf,  King’in birçok romanında 
olduğu gibi Maine Eyaleti’nde geçiyor. 
Romanda Haven kasabası yakınındaki 
ormanlık arazide bulunan bir uçan dairenin 
ardından bölge halkının bir tür başkalaşıma, 
fiziksel dönüşüme uğradığına tanık oluyoruz. 
Uçan daireyi ilk fark eden kişi hikâyenin 
merkezi protagonisti Roberta (Robbi) 
Anderson adında bir yazar. Kovboy romanları 
(Western) yazan Roberta’ya edebiyat 
festivallerinde şiir okuyarak geçimini sağlayan 
sevgilisi Jim Gardener eşlik ediyor. Romanın 

kapılarını bir parça aralamak için Gardener’ın 
iç sesine kulak verelim:
	 “Bir	bakıma	gülünç	bu.	Biz	her	zaman	
uzaydan	 gelen	 yabancıların	 dünyayı	 ele	
geçirmek	 için	 canlı	 olmaları	 gerektiğini	
düşündük.	 H.G.	 Wells	 bile	 yeryüzünü	
hayaletlerin	ele	geçirebileceğini	düşünemedi.”
“Spoiler Tarikatı” tarafından tacize 
uğramamak için bu bölümü daha fazla 
uzatmıyorum.
	 Şeffaf’ın ilerleyen sayfalarında Stephen 
King evreninin oldukça popüler bir siması kısa 
bir süreliğine belirip kayboluyor: Geçtiğimiz 
günlerde yeni bir sinema uyarlaması 
vizyona giren, King’in “O” (“It”) romanından 
tanıdığımız çocuk katili Palyaço Pennywise!
	 “Tommy	 hayal	 görmeye	 başlamıştı.	
Wentworth	 Sokağı’ndan	 çıkarken	 açık	 bir	
kanalizasyon	 deliğinden	 bir	 palyaçonun	
kendisine	 gülümsediğini	 sanmıştı.	
Palyaçonun	 gözleri	 gümüş	 dolaplara	
benziyordu.	 Eldivenli	 elinde	 sürüyle	 balon	
vardı.”
 Aşağıdaki paragraf, ilk kez 1986 yılında 
yayımlanan “O”dan:
	 	“Ses	‘Merhaba	George,’	dedi.
Çocuk	gözlerini	kırpıştırarak	tekrar	baktı…		
	 …Aşağıda,	 kanalizasyon	 kanalında	
bir	 palyaço	 duruyordu.	 Sirkte	 ya	 da	
televizyonda	gördükleri	gibi	bir	palyaço.	Yüzü	
bembeyazdı.	 Kabak	 kafasının	 iki	 yanından	
tutam	tutam	kırmızı	saçlar	çıkmıştı.	Ağzının	
üzerine	 boyayla	 palyaçolara	 yakışacak	 bir	
gülümseme	 çizmişti.	 Palyaçonun	 bir	 elinde	
renk	 renk	 balonlar	 vardı.	 Olgun,	 şahane	
meyvelere	 benziyorlardı.	 Diğer	 elinde	 de	
George’un	kayığını	tutuyordu.”
 King’in Rüya	 Kapanı, 11/22/63 
gibi romanlarında da Palyaço Pennywise’a 
göndermelere rastlıyoruz. Yine bir “uzaylı 
işgali” romanı olan Rüya	 Kapanı’ndaki 
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karakterlerden Mr.Gray (Pennywise’ın bir adı 
da Bob Gray) “Pennywise	yaşıyor!” yazılı bir 
grafitiyle karşılaşır. 
 

Derry kasabasına musallat olan Dans Eden 
Palyaço Pennywise da aslında Kapıya 

Vuran Tommy’ler gibi yeryüzüne Dünya 
dışından hatta Evren’in farklı bir boyutundan 
gelmiş bir yaratık:
	 “Sonra	zenci	çocuk,	‘Geçmişe	döndük,’	
diye	açıkladı.	‘Milyonlarca	yıl	önceye.	Ve		
	 ‘O’nun	gelişini	gördük.’
	 Stan,	‘Tanrım,’	diye	fısıldadı.
	 Eddie	 inhalatörünü	 hemen	 ağzına	
soktu.
	 Ben	 çok	 meraklanmıştı.	 ‘Uzay	
gemisiyle	mi?’
	 Ritchie’yle	 Mike	 yine	 birbirlerine	
baktılar…
	 ‘Gökyüzünden	 geldi	 ‘O’’	 dedi.	 ‘Ama	
uzay	gemisinin	içinde	değildi…’
	 …Ritchie	de	başını	salladı.	‘O	dışarıdan	
geldi…	 Evrenin	 dışından.	 Buraya	 indiği	
zaman	koskocaman	bir	çukur	açtı.	Bir	tepeyi	
hamura	çevirdi.’”
 Knockers, Tommyknockers ya 
da Kapıya Vuran Tommy’ler, Amerikan 
folklorunda madenlerde yaşadığına inanılan 
doğaüstü varlıklar, “maden cinleri”. Şeffaf’ta 
ise Altair-4’ten gelip Haven kasabasına 
musallat olan uzaylı yaratıkların metaforu. 

(Haven kasabası ve Knockers’lar ister istemez 
aklımıza Guns N’ Roses’ın 90’larda popüler 
olan Bob Dylan uyarlaması Knockin’	 on	
Heaven’s	Door	şarkısını getiriyor).
 Haven’a musallat olan uzaylılara karşı 
özel bir bağışıklığı olan Jim Gardener’ın 
otobiyografik detayları bana Halikarnas 
Balıkçısı lakaplı ünlü edebiyatçımız Cevat 
Şakir Kabaağaç’ın “Mavi Sürgün” yıllarından 
bir anısını hatırlattı. Karısından ayrıldıktan 
ve üniversiteyi bıraktıktan sonra Haven adlı 
bu taşra kasabasına yerleşen Gardener’ın 
artık “işi	 ya	 da	 mesleği	 şairlik”tir. Bundan 
sonrasını King’den dinleyelim:
	 “Yani	 şimdi	 takasın	 paradan	 daha	
önemli	 olduğu	 garip,	 küçük	 bir	 dünyada	
yaşıyordu.
	 Şiirlerini	 verip	 yiyecek	 aldığı	 çok	
olmuştu.	Bir	keresinde	bir	çiftçinin	karısının	
doğum	 günü	 için	 yazdığı	 şiire	 karşılık	 üç	
küçük	torba	patates	almıştı.	Çiftçi	Gardener’a	
dik	dik	bakarak,	‘O	lanet	olasıca	şey	kafiyeli	
olsun,’	demişti.	‘Gerçek	şiirler	kafiyelidir.’”
 

Cevat Şakir (1890-1973) 1925 yılında 
İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanıp 

üç yıl kalebentlik cezasına çarptırılmıştı. 
Hakkındaki karar onandıktan sonra yazar, 
“Balıkçı” lakabını alacağı Bodrum’a cezasını 
çekmek üzere yola çıkar. Tabii Bodrum’a 

Cevat	Şakir	Kabaağaçlı	veya	tanınan	adıyla	Halikarnas	Balıkçısı



14 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10

ulaşım bugünkü kadar rahat değildir o 
tarihlerde: 
	 “Balıkçı,	 Ankara’dan	 Afyon’a,	
Afyon’dan	İzmir’e,	İzmir’den	Aydın’a	derken	
Muğla’ya	ulaşır.	Muğla	Jandarma	Komutanı	
mahkûmun	 bir	 yazar	 olduğunu	 öğrenince	
Balıkçıyı	 yanına	 çağırtır	 ve	 gönlünü	
kaptırdığı,	 bir	 seyyar	 tiyatro	 heyetinin	 baş	
aktristine,	 kendi	 adına	 bir	 aşk	 mektubu	
yazmasını	ister.	Balıkçı	döktürür.	Birkaç	gün	
içinde	 Muğla’dan	 Bodrum’a	 gönderilmeyi	
bekleyen	Balıkçı,	hiçbir	yere	gönderilmeden	
art	 arda	 aşk	 mektubu	 siparişleriyle	
uğraşmaya	başlayınca	sinirlenir,	notlarına:	
‘Yahu	beni	 İstiklâl	Mahkemesi	 aşk	mektubu	
yazmaya	 mı	 mahkûm	 etmişti?	 Artık	
durmadan	 sevda	 mektupları	 donatmaktan	
bıkıp	usanmıştım’	diye	yazar.	Valiye	durumu	
anlatan	bir	mektup	gönderir	ve	yeniden	yola	
çıkartılmasını	sağlar.”
 “Şiir emekçisi” Gardener, edebiyat 
mahkûmu Cevat Şakir’den daha şanslı 
görünüyor…

 İlk kez 1987 yılında yayımlanan 
Şeffaf’ta bizim kuşağın gayet iyi 

hatırlayacağı Çernobil kazasının etkilerini 
görmek mümkün. Kitapta kaza ve radyasyon 
nedeniyle kanser vakalarının artması gibi 
konular hakkında tartışmalar göze çarpıyor. 
Hatta Gardener Çernobil yüzünden bir şiir 
matinesi sonrası festival organizatörlerinden 
biriyle şiddetli bir kavgaya tutuşuyor, 
	 Şeffaf’ın yayımlanmasından yaklaşık 
bir yıl önce, 26 Nisan 1986 gecesi,  Ukrayna ve 
Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer 
enerji santralinin dördüncü reaktöründe bir 
patlama meydana geldi. Yirminci yüzyılın en 
büyük nükleer kazası olarak nitelendirilen 
patlama sonucu ortaya çıkan radyasyonun, 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom 
bombalarının toplamından 200 kat daha 

fazla olduğu söyleniyor. Kazanın Sovyetler 
Birliği’nin dağılma sürecini de hızlandırdığı 
bazı siyaset bilimciler tarafından vurgulanır. 
Kaza esnasında 237 kişi hayatını kaybetti. 
Birleşmiş Milletler raporlarına göre 30 yıl 
içinde Çernobil bölgesinde 7000 kadar çocuk 
tiroid, akciğer, göz gibi kanser hastalıklarına 
yakalandı. Patlama olan bölgeye en yakın 
Pripyat kenti tamamen boşaltıldı. Pripyat 
bugün kıyamet sonrası karanlık gelecek 
filmlerini andıran görüntülere sahip ölü bir 
şehir…

Türkiye’de radyasyondan etkilenen 
bölgeler arasındaydı. “Karadeniz	 Teknik	

Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi,	 İç	 Hastalıkları	
ve	 Pediatri	 Ana	 Bilim	 Dalları’nda	 yaptığı	
çalışmaya	göre	lösemi	vakaları,	1986	öncesi	
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yüzde	0,7’den,	1986	sonrası	yüzde	2’ye	çıktı.”	
Ayrıca, “Kaza’dan	5	gün	 sonra	Akçakoca’da	
havadaki	 radyasyonun	 gittikçe	 arttığı	 fark	
edildi.	 Karasu	Bölgesi’nde	 o	 bölgenin	 doğal	
radyasyon	 düzeyinin	 20	 katı	 fazla	 olan	
150	 mikroröntgen/saat	 düzeyinde	 ölçüm	
yapıldı.”
 Tüm bunlara rağmen dönemin 
siyasileri kazanın Türkiye’ye olan etkileri 
konusunda oldukça ciddiyetsiz söylem ve 
tavırlar sergilediler.
 King’in karakterleri aracılığıyla 
doğrudan Çernobil’e gönderme yapması 
dışında, Şeffaf’ın kazadan ciddi esinler 
taşıdığını da hissedebiliyoruz. Mesela toprağa 
gömülü uçan dairenden yayılan radyasyon 
ya da uzaylıların etkisiyle dönüşüme 
uğrayan bölge halkında gözlemlenen fiziksel 

semptomların, gerçek hayatta radyasyona 
maruz kalmış insanların yaşadıklarıyla 
benzeşmesi gibi…  
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