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Karanlık
Evrenin
Efendisi

LOVECRAFT

Arda Tipi

	 	 	 	 	Gerçekliği	katmanlarıyla	
algılayabilecek	 olgunluğa	 eriştiği	
halde	 dünyada	 tanık	 olduğu	
şeyleri,	 düşünülmüş	 -	 yada	
şu	 an	 düşünülebilen	 -	 hiçbir	
anlamın	çerçevesine	oturtamayan	
bir	 zihinde	 şu	 soru	 dallanıp	
budaklanmaya	 başlar:	 Delilik	
insanoğlunun	doğasından	mı	ileri	
gelir?	 Yoksa	 tanrının	 varlığımızı	
yutan	 -	 Nietzche’nin	 ‘uçurum’u	
misali	-	o	derin	zihninin	anaforları	
mıdır?

Elbette	 her	 soru	 cevaplanmak	
için	 değildir.	 Özellikle	 bazıları,	
o	 ‘öteler’e	 dair	 olanları,	 kilitli	
kalması	 gereken	 kapılardır.	 Yine	
de	altlarından	sızan	o	tuhaf	ışık	ve	
tekinsiz	gölgeler	bize	ardındakilere	
dair	fikirler	verir,	rüyalar...	ya	da	
kabuslar	aracılığıyla!

HOWARD
PHILLIPS

Lee	Moyer
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Kimilerimiz de vardır ki bu kadarıyla yetinmez, 
büyüsüne kapıldığı o ince ışık- gölge oyununun 

tamamını görebilmek için anahtar deliğinden bakarlar. 
Aslında bunu yapabilmek de bir tercihten öte pek 
çoğumuzca kadersizlik olarak görülebilecek bir yaşam 
çizgisinin kişinin ruhuna kazandırdığı yönelimler ve 
ondan kopardıkları ile tinin gövdesinde açtığı yeni 
‘göz’lerin daha fazlasını görme arzusunu gerektirir. Ve 
belki de tüm bunlar gördüklerini sanatları ile insanlara 
aktarma misyonu verilmiş kozmik aracılar olmalarının 
gereğidir.

Howard Philips Lovecraft 1890 yılının Ağustos 
ayında Winfield Scott Lovecraft ve Sarah Susan 

Phillips Lovecraft’in tek çocuğu olarak Amerika’nın 
Rhode Island eyaletinde, kökenleri İngiltere’ye dayanan 
ailesinin evinde dünyaya gelir. Gezgin bir mücevher 
satıcısı olan babası 1893 yılında, Howard henüz 3 
yaşındayken, şiddetli bir psikoz sonucu kaldırıldığı 
ve sonrasında da tedavi gördüğü Butler Hastanesi’nde 
1898 yılında trajik biçimde hayata gözlerini yummadan 
önce bakımını beraber yaşadıkları evlerinde annesi, 
teyzeleri ve büyükbabası üstlenir. Deha denebilecek 
özelliklere sahip bir çocuk olan Howard 2 yaşındayken 
şiir okuyabiliyor, 3 yaşında okumayı sökmüş, 6 yaşına 
geldiğinde de yazabiliyordur. Edebiyata olan ilgisi 
de 5 yaşındayken okumaya başladığı Binbir Gece 
Masalları ile kendini gösterir. Daha sonra öykülerinde 
Necronomicon’un yazarı olarak bahsedeceği kurgusal 
karakteri Abdul el-Hazred’in adını mahlas olarak 
bu dönemde edinir. Sonraki yıl ilgi alanı Bulfinch’in 
Masallar Çağı kitabı ile İlyada ve Odissea sayesinde 
Yunan mitolojisine kayar. Elde bulunan en erken tarihli 
eseri Ulysses’in Şiiri (1897) bu dönemde yazdığı 
88 mısralık bir Odyssea yorumudur. Daha o yıllarda 
tuhaf öykü/kurgu olarak adlandırılan türdeki ilk eseri 
Soylu Kulak Misafiri’ni kaleme almıştır bile. Tuhaf 
olana ilgisinin kaynağı aslında büyükbabasının onu 

eğlendirmek için doğaçtan anlattığı gotik öykülerdir.

Yetiştirilme tarzının psikolojik 
yada biyolojik etkilerinden olsa 
gerek, sıkça hastalanan, alerjik 
hassasiyetleri olan bir çocuktur. 
Ayrıca erken yaşlardan itibaren 
yaşayageldiği uyku felci  
nöbetlerinde night gaunts / gece 
iblisleri adını verdiği -ve daha 
sonra aynı adlı şiirine konu 
olacak- yaratıklar tarafından 
saldırıya uğradığını iddia 
etmektedir. 

Bu gibi rahatsızlıklar sebebiyle 8 yaşında ancak 
okula başlayabilmiş ve bir yıl sonra da  okuldan 

alınmıştır. Bu süreçte kendini okumaya verir ve fizik, 
kimya, astronomi bilimleriyle tanışır. Bunlarla ilgili, 
tefsir makinesinde basarak hazırladığı Scientific 
Gazette ve Rhode Island Astronomy Journal dergilerini 
uzunca bir dönem arkadaşları arasında yayımlamayı 
sürdürür. Daha sonra girdiği Hope Street Lisesi’ndeki 
öğretmen ve arkadaşları onun için çok daha kafa dengi 
ve teşvik edici dostlar olurlar.

Lee	Moyer

The Night Gaunts / Gece İblisleri 

Hangi mezardan sürünerek çıktılar, söyleyemem,
Ama her gece görüyorum bu lastiksi şeyleri,
Siyah, boynuzlu ve ince, ve de zarımsı 
kanatlarıyla,
Lejyonlar halinde geliyorlar artan kuzey 
rüzgarında,
Korkunç bir kavrayışla titreten ve sokan,
Beni kapıp götüren canavarca yolculuklara,
Kabus kuyusunun derinliklerinde saklı gri 
dünyalara.

Thok’un pürüzlü zirvelerinin üzerini süpürürler,
Umursamadan çıkarmaya çalıştığım çığlıkları,
Ve aşağılardaki o iğrenç gölü,
Şişkin shoggothların şüpheli uykularında dalıp 
çıktığı.
Ama evet! Keşke bir ses çıkarabilselerdi,
Yada bir yüz edinebilselerdi yüzlerin bulunması 
gereken yere!

Şiirin orjinalinden çevirisi: Arda Tipi
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1904 yılında en iyi dostu ve destekçisi dedesinin 
ölümüyle ardında bıraktığı borçlar ve ailesine kalan 

mirasın kötü idaresi sonucunda ekonomik sıkıntılar 
baş göstermeye başlar ve doğup büyüdüğü kasabadan 
yaşamın daha katı olduğu Angell Caddesi’ne taşınırlar. 
Dedesinin ölümü ve üzerine kasabasından uzaklaşmak 
zorunda kalmak Howard için büyük bir yıkım olur ve 
kafasından intihar planları bile geçirir zaman zaman. 
Ancak öğrenme tutkusu bu düşüncenin üstesinden 
gelmesinde en büyük yardımcısı olur.

1906 yılında The Providence Sunday Journal’a 
astronomi hakkında yolladığı mektupla  basında 

ilk kez yer almış oldu. Fazla geçmeden The Pawtuxet 
Valley Gleaner adlı yerel gazetede ilk köşesini yazmaya 
başladı, daha sonra da The Providence Tribune (1906–
08)  ve The Providence Evening News (1914–18), 
The Asheville (N.C.) Gazette-News (1915)’ da köşe 
yazarlığına devam etti.

1908’de liseden mezun olmadan hemen önce bir sinir 
krizi geçirir ve diplomasını alamadan okuldan ayrılmak 
zorunda kalır. Bununla birlikte Brown Üniversitesi’ne 
de kabul edilmeyişi onu büyük bir utanca boğar. Bu 
dönemde tam anlamıyla bir ‘münzevi’ haline gelir.
5 yıl süren bu inzivadan çıkışı da ilginç biçimde 
gerçekleşir. Pulp dergisi Argosy’ye yazar Fred 
Jackson’ın aşk hikayelerinin tekdüzeliğini eleştiren 
bir mektup yollar. Jackson’ı savunanlarla arasında 
geçen yazışmalı münazarayı United Amateur Press 
Association (UAPA) / Birleşik Amatör Basın Topluluğu 
başkanı Edward F. Daas farkeder. Topluluk, ülkenin 
çeşitli yerlerinden kendi dergilerini çıkartan amatör 
yazarlardan oluşmaktadır. Daas Lovecraft’ı aralarına 
katılmaya davet eder ve 1914’ün ilk aylarında başlayan 
bu beraberlikte yazar The Conservative(1915–23) 
adlı dergisinin 13 sayısını yayınlar, yanısıra da başka 
yayınlara yoğunluklu olarak şiir ve denemelerle katkıda 
bulunur. Zaman içerisinde UAPA’nın başkanlığı ve 
resmi editörlüğüne yükselir.

Bu geniş amatör ortamda Lovecraft kurgu yazmaya 
yeniden yönelir. W. Paul Cook and diğer bazı   
eleştirmenler, Mağaradaki Canavar (1905) ve ilk 
basılan öyküsü Simyacı (1908) gibi öykülerinden 
etkilenerek kendisini kalemi yeniden eline alması için 
teşvik ederler. 1917 yazında kaleme aldığı Mezar ve 
Dagon bu canlanmanın ürünleridir. Şiir ve deneme 
ağırlıklı edebi yönelimleri olmayı sürdürse de 1922’ye 
değin seyrek ama düzenli bir şekilde öyküler üretmeye 

devam eder. Öte yandan meslektaşlarıyla sürekli 
genişleyen bir iletişim ağı içerisinde yüzyılın en önemli 
ve verimli mektup yazarlarından biri olma payesine 
erişir. Mektuplaştığı meslektaşları arasında  Robert 
Bloch (Psycho), Clark Ashton Smith, and Robert E. 
Howard (Conan the Barbarian serisi) da vardır. 
1919 yılında histeri ve depresyon rahatsızlığının 
şiddetlenmesi sebebiyle annesi Sarah  babasının da 
tedavi görmüş olduğu Butler Hastanesine yatar. 2 yıl 
sonra safra kesesi ameliyatı sonucu hayatını kaybeder. 
Lovecraft bir kez daha kendini paramparça hisseder 
ancak yaklaşık bir ay sonra Boston’da düzenlenecek 
amatör gazetecilik toplantısına katılabilecek kadar 
toparlar kendini. Orada kendisinden 7 yaş büyük olan 
müstakbel karısı Sonia Greene ile tanışır. Kendisi 
duldur, halihazırda da tanınmış bir şapka dükkanının 
sahibidir. 1924 yılında evliliğe adım atarlar. Bu 
olay arkadaşları için değilse de teyzeleri için sürpriz 
olmuştur. Nikah gerçekleştikten sonra kendilerine 
ulaşan bir mektupla durumdan haberdar olmuşlardır.

Evlendikten sonra Lovecraft karısının Brooklyn’deki 
apartman dairesine taşınır. İlk başta bu evlilik 

hayatı ona yaramış gözükür, Sonia onu maddi açıdan 
da desteklemektedir. Onu büyüleyen New York’un 
‘yeraltı’ edebiyat kulüplerinden biri olan ve çekirdek 
kadrosunu macera öyküleri yazarı Henry Everett 
McNeil; avukat ve anarşist yazar James Ferdinand 
Morton Jr. ve şair Reinhardt Kleiner’ın  oluşturduğu 
Kalem Club’da arkadaşlık kurduğu entellektüeller ve 
edebiyatçıların da cesaretlendirmesiyle ödüllü pulp 
dergisi Weird Tales (Tuhaf Öyküler)’e eski eserlerini 
yollar ve editör Edwin Baird tarafından kabul edilen 
öyküleri sayesinde profesyonel bir yazar olarak 
sağlam bir zemin edinmiş olur. Ancak bir süre sonra 
karısı, dükkanı iflas edip mal varlığı da banka ihmali 
yüzünden tehlikeye girince hastalanır, onun sağlığının 
önceliği nedeniyle Lovecraft, Baird’in Weird 
Tales’in yeni oluşturulacak yan yayınlarından birinin 
editörlüğünü yapma teklifini Chicago’ya gitmemek 
için reddeder. Ancak bunu da verimsiz iş başvuruları 
süreci takibeder. Daha sonra Sonia iş fırsatlarını 
değerlendirmek üzere Cleveland’e taşınır. Bunun 
üzerine Lovecraft da ona tekinsiz kozmopolitliği ile 
rahatsızlık veren ve öykülerine de konu olacak olan 
Red Hook mahallesi yakınlarında bir apartmana taşınır. 
Lovecraft’ın New York’ta çok arkadaşı olmasına 
rağmen -Frank Belknap Long, Rheinhart Kleiner ve 
Samuel Loveman- soyutlanmışlığı ve kentteki yabancı 
kitleleri onu oldukça bunaltır. Tüm bunların üzerine 
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bir de evinin soyulması onu isyan noktasına getirir. 
Öykülerindeki genel hava nostaljiden (The Shunned 
House / Korkunç Ev (1924)) kasvet ve mizantropiye 
(Red Hook’da Korku ve He / O (1924)) dönüşür. 1926 
başında, Lovecraft’ çok özlediği Providence’e dönmek 
için planlar yapmaya başlar. Ancak Sonia’yı bu 
planlara ne şekilde dahil edebileceğini bilmemektedir. 
Lovecraft ona olan sevgisini dile getirmeye devam etse 
de teyzelerinin, karısının iş kurmak için Providence’a 
gelmesini engellemesi yönündeki baskılarına boyun 
eğer. Evlilik böylelikle sona ermiş olur, 1929’da 
boşanma kaçınılmazdır.

Providence’e döndükten sonra 1933 yılına kadar 
Barnes Caddesi’ndeki kahverengi Viktoryen 

dönemi ahşap evinde yaşar. Aynı adres Lovecraft’ın 
Charles Dexter Ward Davası adlı öyküsünde Dr. 
Willett’in evi olarak geçer. Dönüşünden sonraki 10 yılı 
en verimli ve aktif dönemi olmakla birlikte hayatının 
da son demleridir. Doğu sahillerinde çeşitli antik 
sahayı gezer, araştırmalar yapar. En büyük kurgusu 
The Call of Cthulhu / Cthulhu’nun Çağrısı’nı ve diğer 
uzun kurguları At the Mountains of Madness / Deliliğin 
Dağlarında (1931) ile Shadow out of Time / Zamanın 
Dışındaki Gölge’yi (1934) bu dönemde yazar. 
 
Büyük Bunalım döneminin kendisini Roosevelt takipçisi 
ve orta yolcu bir sosyalist olmaya yönlendirmesiyle 
birlikte politik ve ekonomik sorunlar zihnini meşgul 
eder, yine de felsefeden edebiyata, tarihten mimariye, 
hemen her konuyla ilgilini bilgi dağarını genişletmeye 
devam etti.
Son 2-3 yılı zorluklarla dolu geçer. Teyzesi bayan 
Clark’ı kaybeder ve öteki teyzesi bayan Gamwell ile 
çok daha küçük bir yere taşınır. Onu yazar olarak farklı 
kılan üslubunu –öykülerindeki aktarıcının kinayeli ve 
formsuzluğa atıf yapan tarifleme tarzı- Tuhaf Öyküler 
editörünün istediği türden konularla birleştirebilmesine 
rağmen –bunlardan biri de okuyucular arasında 
oldukça popüler olan The Dunwich Horror / Dunwich 
Korkusu’dur- yaptığı işlerde ödeme alamaz.  Eleştiriye 
karşı hassasiyetinin yanısıra bu duruma karşı kayıtsızlığı 
da onu iyiden iyiye pasif kılar. Shadow over Innsmouth 
/ Innsmouth Üzerindeki Gölge, At the Mountains of 
Madness / Deliliğin Dağlarında, The Case of Charles 
Dexter Ward / Charles Dexter Ward Vakası gibi yeni 
öyküleri heyecan dolu olmalarına rağmen yer yer uzun 
ve karmaşıktır ve kendisinin satış konusundaki azimsiz 
tutumu sebebiyle daha zor alıcı bulurlar. Geçinebilmek 
için sıklıkla diğer yazarların eserlerini revize eder ve 

Höyük, Kanatlı Ölüm, Alonzo Typer’in Günlüğü gibi 
çok sayıda öykü için hayalet yazarlık ve bunlar dışında 
kurgusal olmayan başka yazınsal işler yapar. Müşterisi 
ünlü sihirbaz Harry Houdini onu bir gazete sendikasına 
onu övgü dolu sözlerle tanıtarak Lovecraft’a yardım 
etmeye çalışır. Daha ileri bir proje için yapılan planlar 
Houdini’nin ölümüyle sona erdirilir. Sıkı mektup 
arkadaşlarından Rober E.Howard’ın intiharı onu 
şaşkınlık içinde bırakır ve derinden üzer. O arada 
yakalanmış olduğu hastalığı kanser de geç farkedilir, 
ilerlemiş olduğundan yapılabilecek fazla birşey 
kalmamıştır. 10 Mart 1937’de Jane Brown Memorial 
Hospital’da hayata gözlerini yumar. 8 gün sonra 
Swan Point Cemetery’de aile mezarlıklarına gömülür. 
Hayranlarının mezarına diktikleri mezar taşında adının 
ve doğum tarihinin yanısıra mektuplarından birinde 
rastlanan bir deyiş yazılıdır. I AM PROVIDENCE 
(BEN PROVIDENCE: ÖNGÖRÜYÜM). 

Muhtemelen ölümün yaklaştığını gördü 
ve çalışmalarının unutuluşunu kafasında 

canlanmıştı. Gerçek anlamda yayınlanmış bir 
kitabı yoktu (kabaca basılmış ve yayınlanmış The 
Shadow over Innsmouth / Innsmouth Üzerindeki 
Gölge dışında), ve öyküleri, denemeleri, şiirleri 
sayısız dergiye dağılmış durumdaydı. Fakat sadece 
mektup arkadaşlığıyla kurduğu dostluklar bile onun 
için çok yararlı olmuştur. August Derleth ve Donal 
Wandrei Lovecraft’ın öykülerini ciltlenmiş bir kitapta 
toplamakta kararlıydılar ve bunun için Arkham House / 
Arkham Evi adlı bir yayınevi bile kurdular.

The Outsider and Others / Yabancı ve Diğerleri’ni 
1939’da yayınladılar. Bir çok yeni cilt de arkasından 
geldi ve bunlar pek çok farklı dile çevrildi. 

Hayran kitleleri Lovecraft’in ölümünü anmak için her 
yıl Rhodes Island’da Ladd Observatory /Gözlemevi’de 
buluşarak gözlem yaparlar. Doğum günlerinde de 
mezarında anarlar. 2013 Temmuz’unda Providence 
Şehir Konseyince H.P.Lovecraft anısına kendi adını 
taşıyan anıt meydan inşaa edilmiştir. 

Lovecraft’a ilham veren ve yazarken onu etkileyen 
başlıca etken kendi kabusları olmuştur. Fantastik 
öykülere ilgisi çocukken büyükbabasının anlattığı 
gotik korku öyküleriyle başlar. 

Kendisinin en önemli edebi etkilenimi Edgar Allan 
Poe’dur. Üslubu İngiliz edebiyatına olan ilgisine uygun 
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biçimde İngiliz stilindedir. Poe ile birlikte dilde miyadı 
dolmuş sözcükler ve kullanımlara eğilimlidirler özgün 
fantastik evrenlerini yaratırken. Innsmouth Üzerinde 
Gölge ve Deliliğin Dağlarında adlı öykülerinde ve 
ayrıca Nemesis  adlı şiirinde Poe’nun öykü ve şiirlerine 
–Imp of the Perverse, The Narrative of Arthur Gordon 
Pym of Nantucket, Ulalume- göndermeler vardır.

Arthur Machen’in kadim şeytanın, realist bir dünya 
ve onun gerçek ötesi gizemlere olan inancının söz 
konusu olduğu modern zamanlara dek hayatta kalışı 
üzerine kurduğu öykülerden etkilenmiştir Lovecraft. 
Bundan başka Oswald Spengler, Robert W.Chambers, 
Lord Dunsany, Algernon Blackwood gibi fantazi 
yazarlarından ilhamlar almıştır. Blackwood’un The 
Willows / Söğütler’inin yazılmış en iyi fantastik öykü 
olduğunu belirtmiştir. 

Bir diğer ilham kaynağı ise tamamen farklı bir 
alandandır: Biyoloji, astronomi, jeoloji ve fizikteki 
gelişmeler. Bilimsel çalışmaları Lovecraft’ın 
insanın materyalistik ve mekanistik evrendeki 
yerinin önemsizliğini ve kifayetsizliğini göstermiştir 
kendisine. Kendisi gençliğinden beri hevesli bir amatör 
astronom olmuştur. Providence’taki Ladd Observatory 
/ Gözlemevi’ni ziyaret ederek yerel gazeteler için 
çeşitli makaleler yazmıştır. 

Lovecraft’ın materyalist görüşleri onu kurgularıyla 
felsefi görüşlerini savunmaya yöneltmiştir; Bu 

felsefi görüşlere cosmicism / kozmikçilik adı verilmiştir. 
Kozmikçilik, çok eski mitlerde ve efsanelerde ima 
edilen insan avlayan, dünya ve boyutdışı tanrılardan 
ve dehşetlerden oluşan bir panteonu konu alan 
Cthulhu Mitosu ile daha karanlık bir tona büründü. 
Cthulhu Mythos / Mitosu terimi, Lovecraft’ın mektup 
arkadaşı yazar August Derleth tarafından Lovecraft’ın 
ölümünden sonra yaratılmıştır; Lovecraft ise yarattığı 
suni mitolojiye şakacı bir dille “Yog-Sothothery” adını 
vermiştir. 
Lovecraft kendini 18.yüzyıla yakıştırmıştır bir yazar 
olarak. Yazım stili itibariyle, pek çok mektubundan 
da anlaşılabileceği üzere aydınlanma çağının İngiliz 
yazarlarından Jonathan Swift ve Joseph Addison’dan 
etkilenmiştir. 

Lovecraft kendi zamanında çok fazla tanınan bir 
edebiyatçı değildi. Weird Tales / Tuhaf Öyküler gibi 
önde gelen pulp dergilerinde öyküleri yayınlamasına 
rağmen adı çok duyulmamıştı. Bununla beraber 

kendisi Clark Ashton Smith, August Derleth gibi bir 
çok diğer çağdaş yazarla mektuplaşmaktaydı. Bir 
araya gelmemiş olmalarına rağmen iyi arkadaşlardı. 
Bu gruptaki yazarlar zamanla Lovecraft Circle / 
Çemberi olarak tanınır oldular. Yazılarında Lovecraft 
öykülerinin öğelerini özgürce ödünç alıyorlardı 
kendisinin de teşvikiyle: rahatsız edici isimleri olan 
gizemli kitaplar, Cthulhu, Azatoth gibi kadim uzaylı 
varlıkların panteonları, Arkham gibi korkunç kasabalar 
ve orada bulunan Miskatonic Üniversitesi. 
Lovecraft’ın ölümünden sonra çember varolmaya 
devam etti. August Derleth, özellikle de Lovecraft’ın 
vizyonuna yeni olgular ve öğeler ekleyerek evrenini 
genişletti. Lovecraft, yabancı tanrıların panteonunu 
salt bir öykü unsuru olarak görürken, Derleth, iyi 
Yaşlı Tanrılar ile Cthulhu ve benzeri kötü Dış Tanrılar 
arasında bir savaşla tamamlanmış bütün bir kozmoloji 
yarattı. İyi güçler, Cthulhu’yu ve diğerlerini yeryüzünün 
altında, okyanusta hapsetti. Derleth’in Cthulhu Mitosu 
hikayeleri, farklı tanrıları ateş, hava, toprak ve sudan 
oluşan geleneksel dört elementle ilişkilendirmeye 
devam etti, ki Lovecraft’ın aslında böyle bir tasarısı 
olmamıştı hayattayken.

Lovecraft kurguları, bazı eleştirmenlerce üç kategoriye 
ayrılmıştır. Kendisi bu kategorilere atıfta bulunmamış 
olsa da kendine serzenişini yazıya dökmüştür: “Benim 
‘Poe parçaları’m ve ‘Dunsany parçaları’m var –ne 
yazık- Lovecraft parçaları nerede?” 

Macabre / Ölümle ilgili öyküler (1905-1920)
Dream Cycle / Rüya Döngüsü öyküleri (1920-1927)
Cthulhu / Lovecraft Mythos hikayeleri (1925-1935)

Cthulhu Mitosu önde gelen çağdaş korku ve fantazi 
yazarlarını etkilemiştir. Stephen King, Tamsey 
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Campbell, Alan Moore, F.Paul Wilson, Brian Lumley, 
Caitlin R. Kiernan, William S.Burroughs ve Neil 
Gaiman, Lovecraft’ın en büyük ilhamları olduğunu 
belirtmişlerdir. Birebir uyarlamanın ötesinde popüler 
kültür üzerinde kendisinin derin etkileri olmuştur. 
Çağdaşları August Derleth, Robert E. Howard, 
Robert Bloch, Fritz Leiber gibi yazarlar dışında kendi 
döneminden sonra da önemli isimler onun evrenine 
katkıda bulunmuş yada oradan faydalanmışlardır. 
Yazar ve sanatçı Clive Barker, korku yazarı Stephen 
King, Brain Keene Eski Tanrılar kapsamında romanlar 
kaleme almışlardır. Ayrıca grafik roman yazarları Alan 
Moore, Neil Gaiman, Mike Mignola, İngiliz filozof ve 
yazar Colin Wilson, film yönetmenleri John Carpenter, 
Stuart Gordon, Guillermo Del Toro, ve büyük sanatçı-
tasarımcı H.R.Giger onun hayal evreninden beslenen 
ve onu zenginleştiren önemli çağdaş isimlerdir.

H.R.Giger’ın Lovecraft’ın Necronomicon’undan 
adını alan ve ayrıca daha sonra Ridley Scott yapımı 
Alien (1979)’da kullanılacak konsept tasarımlarını 
da içeren bir grafik albümü vardır.

Arjantinli yazar Jorge Luis Borges There More 
Things adlı kısa öyküsünü Lovecraft’ın 

anısına  yazmıştır. Çağdaş Fransız yazar Michel 
Houellebecq, Lovecraft’ı H.P. Lovecraft: 
Yaşama Karşı Dünyaya Karşı Hakkında adlı 
edebi biyografisinde tanıtmıştır. Amerikalı yazar 
Joyce Carol Oates, Lovecraft hikayelerinin bir 
koleksiyonu için giriş yazmıştır. Library of America 
/ Amerika Kütüphanesi 2005 yılında “Lovecraft 
olarak kabul edilen kanon ile şimdiye kadar hiçbir 
şey yapılmamıştır” şeklindeki geleneksel yargının 
tersine Lovecraft’in eserlerinin bulunduğu bir 
cilt yayınladı. Fransız filozofları Gilles Deleuze 
ve Félix Guattari, A Thousand Plateaus’ta 
Lovecraft’a atıfta bulunarak, Gümüş Anahtarın 
Geçitlerinin Arasından adlı kısa hikayesinin onun 
başyapıtlarından biri olduğunu söylerler.

FİLM UYARLAMALARI
 

The Haunted Palace (1963)
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The Crimson Cult 
(1968)

Re-Animator 

(1985)
The Curse 

(1987)

The Dunwich Horror 
(1970)

From Beyond 
(1986)

Die, Monster, Die!
(1965)
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Necronomicon 
(1993)

Lurking Fear 
(1994)

The Unnamable
(1988)

The Resurrected (1992)
Dagon 
(2001)

The Call of Cthulhu
(2005)

Cthulhu
(2007)

The Unnamable II: The 
Statement of Randolph 

Carter (1993)

Bride of Re-Animator
 (1989)
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Lovecraft’ın kurgusal evreni bir çok müzisyeni ve 
grubu da etkilemiştir.

Saykedelik rock grubu H. P Lovecraft (1970’lerde 
Lovecraft ve daha sonra Love Craft olarak değiştirdiler) 
sırasıyla 1967 ve 1968 yıllarında H. P Lovecraft 
ve H. P Lovecraft II albümlerini yayınlamışlardır; 
Albümlerdeki şarkılardan The White Ship / Beyaz Gemi 
ve At the Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında, 
adlarını Lovecraft öykülerinden almaktadır.

Metallica The Call of Cthulhu’dan esinlendikleri 
The Call of Ktulu adlı enstrümantal bir şarkı, The 
Shadow Over Innsmouth üzerine kurulu The Thing 
That Should Not Be ve Frank Belknap Long’ın The 
Hounds of Tindalos / Tindalos’un Av Köpekleri başlıklı 
öyküsünden All Nightmare Long adında şarkılar 
kaydetmiştir.

Progressive metal grubu Dream Theater’ın The Dark 
Eternal Night adlı şarkısı Lovecraft’ın Nyarlathotep 
hikayesine dayanmaktadır.

Black Sabbath’ın Uyku Duvarı’nın Ardında adlı şarkısı 
Lovecraft’ın aynı adlı öyküsüne dayanmakta, 1970 
yılında yayınladıkları ilk albümlerinde bulunmaktadır.

The Darkest of the Hillside Thickets’ın tüm repertuarı 
Lovecraft üzerine kuruludur.

Melodik death metal grubu The Black Dahlia Murder’ın 
Throne of Lunacy / Deliliğin Tahtı ve Thy Horror 
Cosmic’i Cthulhu Miti’ne dayanmaktadır.

İngiltere anarko-punk grubu Rudimentary Peni’nin 
şarkılarının başlıklarında, şarkı sözlerinde ve 
görsellerinde (Cacophony de dahil olmak üzere, 30 
şarkının tümü) Lovecraft’ın eserlerinden esinlenilerek 
tekrarlanan referanslar yapılmaktadır.

Iron Maiden albümü Live After Death’in kapağında 
grup maskotu Eddie, üzerinde H.P. Lovecraft adı ve de 
Nameless City / İsimsiz Şehir’den alıntılanan ‘‘That is 
not dead which can eternal lie, and with strange aeons 
even death may die. / Sonsuza kadar yatabilen ölü 
değildir, ve tuhaf çağlarda ölüm bile ölebilir’’ sözünün 
yazılı olduğu bir mezardan kalkmaktadır.
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Alman metal grubu Mekong Delta The Music of Erich 
Zann adlı bir albüm kaydetmiştir. Besteci Les Baxter’in 
1970 tarihli The Dunwich Horror filmi için bestelediği 
soundtrack filmin kendisinden daha çok ilgi görmüştür 
ve plak olarak yeniden basılmıştır.

You’re So Dark ve One For The Road şarkılarında 
Arctic Monkeys, Lovecraft’tan, Edgar Alan Poe ile 
birlikte “karanlık” kültürün yazarlarından biri olarak 
bahseder.

Metal grubu Mercyful Fate, Lovecraft külliyatında 
Necronomicon’un yazarı olan Abdul Alhazred’e 
dayanan “Zaman” ve “Bilinmeyen” albümlerinde “The 
Mad Arab (Part 1)” ve “Kutulu (Mad Arab Part 2) 
şarkılarını kaydetmiştir.

Yeni Zelandalı caz müzisyeni Reuben Bradley’nin 
Taylor Eigsti ve Matt Penman ile birlikte 

kaydettikleri Cthulhu Rising adlı 2015 albümünde 
parçalardan her biri sırasıyla Lovecraft’ın öyküsünü 
anlatmaktadır.

Iced Earth’ün Cthulhu adlı şarkısı 2014 yıllarında 
Plagues of Babylon albümünde yer almaktadır.
Amerikalı death metal grubu Cemetery Filth, Lovecraft 
kısa öyküsü Dagon üzerine kurulu Dagonian Dialect 
adlı bir şarkı kaydetmiştir.

Death metal grubu Nile, Lovecraft’tan esinlenerek 
birçok şarkı kaydetmiştir.
Fransız elektronik müzik sanatçısı Carpenter Brut’ın 
2015 albümünün ilk şarkısı Escape from Midwich 
Valley için çektiği müzik videosu Lovecraft’ın The 
Shadow Over Innsmouth’una dayanmaktadır.

Çek black metal grubu Root’un Old Ones adlı bir 
şarkısı vardır.

Kanadalı progresif house prodüktörü Deadmau5’in 
2010 albümü 4x4 = 12, Cthulhu Sleeps’i 7. parça olarak 
göstermiştir.

İngiliz goth grubu Killing Miranda, isimlerini Lovecraft 
öykülerinden alan, Enter The Dagon ve Shadow 
Over Innsmouth adlı şarkılarını kaydetmiştir. Ayrıca 
Bloodseed adlı şarkı Dreams in the Witch House’a atıf 
yapar ve albüm adı da Discotheque Necronomicon’dur.

Lovecraft in Brooklyn Mountain Goats’un 2008’de 
yayınlanan Heretic Pride adlı albümünün sekizinci 
parçasıdır.

Necronomicon, Kanadalı rock grubu The Besnard 
Lakes’in 2016 tarihli uzunçaları A Coliseum Complex 
Museum’unun altıncı parçasıdır.
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Lovecraft evreni edebiyat ve sanatla birlikte 
çağdaş eğlence sektöründe, sinema, müzik 

haricinde bilgisayar oyunlarında da başat 
kaynaklardan biri olmuştur. 

1987’te ilk Lovecraft-etkilenimli bilgisayar oyunu 
The Lurking Horror yayınlanmıştır. O zamandan 
bu yana Lovecraft oyunları metinli macera 
oyunlarından aksiyon macera ve birinci kişi 
oyunlarına evrilmiştir.

Alone in the Dark (Infogrames, 1992)

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth 
(Headfirst Productions, Bethesda Softworks, and 
2K Games; 2005)

Anchorhead (Michael S. Gentry, 1998) 
Arcane, The Online Mystery Serial (Sarbakan, 
1998–2001) 

Call of Cthulhu: The Wasted Land (Red Wasp 
Design, 2012) 

Cthulhu Realms (White Wizard Games, 2016)

Dark Mysteries: The Soul Keeper (Cerasus Media 
and Big Fish Games, 2012)

Elder Sign: Omens (Fantasy Flight Games, 2013)

Dark Seed (Cyberdreams, 1992)

Daughter of Serpents (Eldritch Games, Millennium 
Interactive, and Electronic Arts; 1992)

Dead Space (Electronic Arts, 2008)
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Eldritch (Minor Key Games, 2013)

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (Silicon 
Knights and Nintendo, 2002)

Ghost Towns: The Cats of Ulthar (taba games and 
Big Fish Games, 2012)

Magrunner: Dark Pulse (3 AM Games and Focus 
Home Interactive, 2013)

The Moaning Words (byook, 2014)
.
Mystery Stories: Mountains of Madness (Big Fish 
Games, 2011)

Necronomicon (Games of Cthulhu, 2008)

The Necronomicon (Lucidsphere Media, 2010)

Necronomicon: The Gateway to Beyond 

(Wanadoo and DreamCatcher Interactive, 2001)

Prisoner of Ice (Infogrames, 1995)

Robert D. Anderson & The Legacy of Cthulhu 
(Homegrown Games and JoWooD Productions 
Software, 2007)

The Scroll (Millennium Interactive and Nova 
Spring, 1995)

Shadow of the Comet (Infogrames and I-Motion, 
1993)

Sons of Uruzime (Tin Man Games and 
Gamebook Adventures, 2015)

X-COM: Terror from the Deep (MicroProse, 
1995)

Sherlock Holmes: The Awakened (Frogwares, 
2007)



16 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2017 / sayı 3

Lovecraft evreninde rastlayacağımız ve onun panteonunu 
oluşturan kurgusal yaratıklar görsel tasarımlar ve grafik 

sanatlar için de eşsiz birer kaynak olmuşlardır. 

Azatoth
İllustrasyon: Micah Stone

Chaugnar Faugn 
İllustrasyon: Lucaciu Roland

Dagon 
İllustrasyon: Vlad Marica

Cthulhu
İllustrasyon: Jeff Himmelman

Deep Ones / Derinliklerdekiler
İllustrasyon: Pasi Juhola

Lovecraft Öykülerindeki Yaratıklar/ 
Pantheon    
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Mi-Go, The Funghi from Yuggoth / 
Mi-Go, Yuggoth’tan gelen Funghi
İllustrasyon: Fufu Frauenwahl

Hastur
İllustrasyon: Capprotti

Ghoul
İllustrasyon:

Shadow of 
the Damned 
oyunundan

Phillip Pell

Kaynakça:

1- www.hplovecraft.com
2- www.wikipedia.org

3- hppodcraft.com

Elder Things / Kadim Varlıklar
İllustrasyon: Pahko Moreno
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Esra Uysal
Kütüphanemden Bu Ay

Özlem Kurdoğlu
Basım Yılı: 2008

KARANLIK UYKUSU

“Karanlık	Uykusu”,	
bir	yandan	bizi
bekleyen	olası	

geleceğin
göz	alıcı	hatlarını	
çizerken,	diğer

yandan	da	
değişmeyen

insan	doğasını	
anlatıyor.
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Bu yapıyı, Dr. Isaac Asimov’un Robotik 
Yasaları’yla harmanlayan

yazar Dr. Özlem Alpin, birey ve toplum 
psikolojisini sürükleyici

bir kurgu içinde ele alıyor.

“İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor?”

“Sıfırıncı İnsan Yasası’nı 
özümsemediğimiz sürece, insan 

doğasının yaratacağı
yıkımdan herkes payına düşeni ala-

cak...”

“Nedir Sıfırıncı İnsan Yasası?”

“Bu yasaya göre, kendini ilkel güdüler-
inin taleplerine bırakmış insanların bir
arada mutlu yaşamasına, birbirine 
büyük zararlar vermemesine imkân 

yoktur.
Böyle bireylerden oluşan toplumlarda 

tarihi hataları tekerrür ettirmekten başka
hareket tarzı görülemez.” 

Basım Yılı: Ocak 2008
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Canan Göl

Yerli Bilimkurgu Oyunu

ile Keyifli Bir Sohbet

’ın
yapımcısı

İSMAİL KEMAL ÇİFTÇİOĞLU

Voidrunner, egzotik bir evrende geçen hızlı bir uçuş & aksiyon oyunudur.

Voidrunner, Void adında egzotik bir evrende geçen Çoklu Oyunculu & Tekli Oyunculu bir uçuş & savaş 
oyunudur. Uçuş & savaş oyunlarına FPS kontrollerini yeniden getirerek bu tarzı yeniden rahat oynanabilir & 
basit bir hale getirmekle kalmayıp bunu en ince detayına kadar tasarlanmış muhteşem arazilere yayıyoruz.

Bir uçuş simülasyonundan çok, hızlı oynanan bir aksiyon oyunu olduğu için tüm oyun levelları sanki bir RPG 
oyunuymuş gibi müthiş bir detay ile tasarlandı. Voidrunner’ın grafikleri Unreal Engine 4 ile üretildi.
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Oldukça ufak yaşlarda (ortaokul 2) tasarımla tanıştım. O zamanlar Quake III oyununa mapler 
tasarlıyordum. Bu alanda da ülkemizin ilk tasarım sitesini açmıştık sevgili Bahadır Karasulu ile. 

Ardından Coşkun Çakmak da ekibimize girerek kendi oyun motorumuzu yapalım dedik. O devirde 
oyun sektörü pek bilinmiyordu ülkemizde. Destek alamadığımızdan ben animasyon sektörüne 
girerek uzun seneler boyunca profesyonel olarak görsel efekt tasarımcısı ve süpervizörü olarak 
çalıştım. Ardından RealityArts’ta da ortağım olan Bahar Baziki ile tanışmam sonucunda prodüksiyon 
sektörüne girerek çeşitli reklam, tanıtım filmleri ve bir de fantastik türde sanatsal bir uzun metraj film 
çektik. Bunu çeşitli festivallerde gösterdik ama araya Voidrunner’ın girmesiyle maalesef üzerinde 
ilgilenemediğimizden vizyon işleriyle uğraşamadık. Ama hala planlarımızda var. Uslanmayıp bir de 
müziğe de elimi attığımdan illüstrasyon, görsel efekt & animasyon, yönetmenlik, ses & müzik, 
oyun tasarımı derken bir hayli yoğun idim.

Aslında tamamen hobi ve deneme olarak başladı. Biz o esnada Bahar’la Lübnan’da önemli 
prodüksiyon görüşmeleri yapıyorduk. Ben daha evvel de oyun projesi yaptığımız arkadaşım 

Coşkun’un haber vermesi üzerine Unreal oyun motoruna bir baktım. Daha evvel milyon dolarlar vererek 
lisanslayabildiğiniz bu teknoloji artık aylık üyeliğe geçmişti. Hem de son derece ucuzdu. Sonradan 
bedava oldu zaten. Buna bakayım derken kendimi alamayıp ortaya Voidrunner’ın ilk versiyonunu 
çıkardım. Sonra Bahar’la bunu Steam’e oylamaya koymaya karar verdik. Belki oylanır da seçilir, 
Steam’de görebiliriz diye. (ek not: Steam, dünyanın en büyük dijital oyun satış platformudur). 
Oyun rekor bir oyla 3 günde Steam’e 
girmeye hak kazanınca bu işe daha 
profesyonel bakmaya karar verdik. 
Çünkü 10 sene evvelki deneyimim 
nedeniyle hala çekinceliydim. Ama 
devir değişmiş, artık ülkemizde de 
oyun sektörü ciddiye alınır olmuştu. 
Biz de yolumuza devam ettik.
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Oyun yapmak elbette her tasarımsal üretim gibi oldukça zor ve emek isteyen bir iş. Tabi oyun 
dediğinizde oldukça geniş bir yelpaze görebiliriz. Sadece 1 günde yazılabilen oyunlar olduğu 

gibi Voidrunner gibi profesyonel prodüksiyonlara sahip işler de var. Bunda da fark aynen filmlerde 
olduğu gibi. Siz bir haftasonunuzu vererek güzel bir kısa film çekebilirsiniz. Ama James Cameron 
gibi 10 senenizi vererek devasa bir iş de çıkarabilirsiniz. Voidrunner 2 senelik bir süreçten geçti ama 
yaşadığımız onca sıkıntılar, dertler ve zorlukları çıkarırsak aslında 6 7 ay gibi bir sürede üretildi.

Voidrunner orijinalde bir hız & refleks oyunu olarak başladı. Fantastik ve sürreal mekanlarda yok 
olmadan yüksek hızda yol aldığınız bir uçuş deneyimiydi. Void – Hiçlik kavramını, oyunun sürreal 

& saykodelik tasarımları dolayısıyla koydum. Voidrunner kalıbını ise Bladerunner’dan esinlenerek 
ürettim. 
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Mount & Blade adında global alanda ülkemizi başarıyla temsil eden çok başarılı bir oyun 
bulunmaktadır. Bizim gibi başka bağımsız yapımcılar da olmasına rağmen henüz başlangıç 

seviyesindeler. Ama zamanla ülkemiz oyun sektörünün oldukça güçleneceğini düşünüyorum. Sadece 
Voidrunner olarak görmeyip şirketim adına geleceğimizin hem bizim hem de medya sektörümüz için 
parlak olacağını düşünmekteyim. Daha bir senelik bir firma olmamıza rağmen Türkiye’nin en başarılı 
100 girişimci şirketi listesine girmiş durumdayız.

Önceki cevapta da dediğim gibi, ufak projeleri ayrı Voidrunner gibi kapsamlı projeleri ayrı 
değerlendirebiliriz. Ama Voidrunner gibi dünyaya kafa tutabilecek ve hem içerik hem de oynanış 

bakımından büyük stüdyoların oyunlarına benzer oyunların oldukça maliyetli olduğunu söyleyebilirim. 
Sonuçta bir şirket oluşumu içerisine girmeniz lazım. Kapsamlı bir işin profesyonelce yapılması, ekibin 
doğru insanlardan oluşması ve bu ekibin dünya standardında yönetilmesi gerekmekte. Şirketin 
vergileri, sigortalar, maaşlar, teknik altyapısı ve hatta yemeklere varana kadar ciddi bir maliyet. 
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Steam’deki market sayfamızda minimum ve önerilen sistem konfigürasyonumuz yazmakta. Ama 

optimizasyonumuzun çok iyi olduğunu belirtmem lazım. Gerçekten gurur duyduğum şeylerden birisi 

bu. Özellikle yabancı hayranlarımızdan övgü dolu mesajlar alıyoruz bu konuda. Ülkemizde de muadili olan 

oyunları oynayan arkadaşlarımız hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Genel olarak nasıl bir bilgisayarla oyun oynanır 

konusunu da burada hiç konuşmayalım çünkü yazıyı teknik bir curcuna içerisine sokabiliriz :)

Şu ana kadar harika yorumlar aldık. Hala günde yüzlerce mesaj ve email cevaplıyorum. Sosyal 
medya hesaplarımızda adım Voidrunner Bey’e çıkmış durumda :) Negatif yorum neredeyse 

almıyoruz diyebilirim. Negatif diyebileceğimiz yorumlar da genelde oyunun daha nasıl gelişebileceği 
ile alakalı zaten. İlk Steam oylamamızda bizi ezici bir oy çokluğuyla bu platforma sokan kitlemiz, 
oyun çıktıktan sonra da destek vermeye devam ediyor. Bu destekler sayesinde zaten projeyi daha 
büyütüp daha iyi yerlere getireceğiz.
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Voidrunner için birçok planımız var. Bunları Steam sayfamızda anlattık. Ama kısaca söylemek 
gerekirse, söylediğiniz gibi başka boyutları ve evrenleri görebileceğiniz, daha açık dünya 

özelliklerine sahip eklentiler planlıyoruz. Bunların Voidrunner’a mı dahil olacağı yoksa apayrı bir 
proje mi olacağını henüz söylemek için çok erken olsa da sonuçta Voidrunner için ürettiğimiz altyapı 
hikayesi, diğer projelerimizi de besleyeceği için birbiriyle uyumlu bir oyun evreni üreteceğimizi 
söyleyebilirim.

Aslında Voidrunner için devasa bir hikaye modu da düşünüyorduk ama maalesef bütçesel 
sebeplerden ötürü bunu gerçekleştiremedik. Belki ileride. Ama şunu söylemeliyim ki muazzam 

bir hikaye arkaplanı oluşturmuştuk daha evvel bir sinema filmi projemiz için. Voidrunner da buna 
bağlanıyordu aslında. Dolayısıyla elimizde yüzlerce sayfa senaryo ve tasarım var idi. Voidrunner’a 
özgü tasarımları da bu hikayesel altyapıya uygun bir şekilde tasarladık. Tıpkı bir filmin kamera 
arkasında gördüğünüz gibi bu süreç de benzer şekilde ilerledi. Zaten üretim olarak aynı üretim 
zincirine sahip ve aynı programları kullanmamız gerekiyor. Oyunda sadece biraz daha özgürüz. 
Çünkü insanlara filmdeki gibi tek bir kamera açısını göstermiyoruz. 360 derece özgür bir 
mekana koyuyoruz oyuncuları. Bu elimizdeki işi arttırıyor ama tasarımsal açıdan daha fazla şeyi 
üretebilmemizi, kafamızdakileri daha fazla insanlarla paylaşabilmemize olanak sağlıyor.

Genel olarak önce karakalem ve renkli çizimlerle istediğimiz tasarımları çıkarıp ardından animasyon 
programlarında bunları 3D olarak üretiyoruz. Sonra oyun motorunun editörüne ekleyip tasarım 

sürecini oyun dünyası içerisinde devam ettiriyoruz.
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Voidrunner’ın başarısı ile elde ettiğimiz yeni imkanlarımız sayesinde yeni projemizin altyapısını 
hazırlamaya başladık bile. Bu sefer biraz daha tarihi & fantastik bir konsepte geçiyoruz ve 

dolu dolu bir hikaye modu hazırlıyoruz. Tabiki bu süreç içerisinde Voidrunner’ı da güncellemeye, 
yeni özellikler ve modlar üretmeye devam edeceğiz. Şu anda ekibimiz iki katına çıktı ve harıl harıl 
çalışmaktayız.

Bence herkes oyun oynamalı ama tüm sosyal hayatını oyun üzerine kurmamalı. Oyun da 
seçmeliyiz elbette. Bizim oyunumuz nasıl anlık taktik yeteneği ve refleksleri geliştiriyorsa başka 

bir oyun da stratejimizi geliştirebilir. Veya sadece bir oyunun, bir insana yaşadığı evrenden ve 
dünyadan farklı şeylerin de olabileceğini göstermesi ve bu kişinin ufkunu, hayal gücünü geliştirmesi 
bile oyun oynamak için yeterli bir sebep bana göre. 

Aslında buna şöyle cevap verebilirim. Evet aştı ama nasıl bir süreçten sonra aştı? Bu oyunun 
tamamen Türk bir ekip tarafından yapıldığına inanılmasının üzerinden aştı. Önceleri inanmadılar. 

Ülkemizde uzakdoğuda üretilmiş oyunların Türkçeleştirilerek sanki yerli oyunmuş gibi piyasaya 
sürülmesi çok yaygındır. Bu nedenle 100 milyarlık oyun sektöründe milyonlarca oyuncuya sahip 
olmamıza rağmen çok minik bir pastaya sahibiz. Üretmiyoruz çünkü, tüketiyoruz. Bizim oyunu 
da dünya standartlarında göründüğü için ülkemizden çıktığına inanmayıp yerelleştirme sandılar ilk 
başta. Sonradan bu kanı kırıldı ve dolayısıyla Türk insanından bilimkurgu & fantezi çıkmaz deyimi 
bir anlamda aşılmış oldu. Aslında sinemada görmesek de edebiyatta oldukça harika eserlerimiz var. 
Bilimkurgu edebiyatından çok fantastik bir tarihi kurgu diyebileceğim eserler üreten İhsan Oktay 
Anar gibi bir ustamızı da burada anmak isterim. 



27www.yerlibilimkurgu.com

Setleri özlediğimi itiraf etmeliyim. Bu arada şöyle bir bilgi de paylaşayım. Biz ortağım Bahar Baziki 
ile 5 6 sene evvel çok büyük bir sinema filmine başlıyorduk. Eski Dünyanın Orduları isimli Tuncay 
Çakmanus adlı dostumla yaptığım projenin başarısı üzerine birçok kapı açılmıştı. Nihayet ülkemizde 
de değişik filmler üretilebileceğini görmüştü profesyonel çevreler. Biz, dünya çapında, gerçekten 
ülkemizde Yüzüklerin Efendisi / Taht Oyunları (Game of Thrones) kalitesinde bir sinema filminin 
altyapısını kurduk. Oyuncularına varana kadar her şey ayarlandı. Yapımcılar konusundaki çeşitli 
sıkıntılar sebebiyle proje o zaman yapılamadı ama tarihimizden ve kültürümüzden de ilham alan bu 
harika projeyi bu sefer hem oyun hem de sinema filmi olarak hazırlamanın planlarını yapıyoruz. Her 
işte bir hayır var derler. Şimdi iyi ki o zaman olmamış diyorum. Yani evet, sinemaya bomba gibi bir 
dönüş düşünmekteyim.

Ben teşekkür ederim. Yayınınızın sürekli olmasını dilerim.

Steam Lİnki: http://store.steampowered.com/app/513190/Voidrunner/

Facebook: http://facebook.com/voidrunnergame

Resmi İnternet Sitesi: http://voidrunnerthegame.com
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Yayına Hazırlayan Canan Göl

Yazan Gökhan Reyhanoğulları

2.Bölüm

Türk Edebiyatının 
İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve 
Orhan Duru 

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, 
p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY

Orhan	Duru’nun	geniş	edebî	anlayışının	içinde	
en	 dikkat	 çeken	 yönü	 bilim-kurguya	 olan	
eğilimidir.	Edebiyatımızın	çeşitlenmesi	adına	
giriştiği	 bu	 çaba,	 kendisinin	 bu	 türde	 özgün	
eserler	 vermesini	 sağlar.	 Duru,	 her	 fırsatta	
dile	 getirdiği	 bu	 çeşitlenme	 çabasının	 ille	 de	
salt	bilim–kurgu	öyküsü	yazmak	olmadığını,	
kimi	zaman	sadece	bir	çıkış	noktası	olduğunu	
da	 dile	 getirir.	 “İşime	 geldiği	 zaman	 bilim–
kurgu	da	yazarım	ya	da	bilim–kurguya	teğet	
geçerim.”	 (Duru,	 2008:	 72)	 diyen	 Duru,	 bu	
tür	 öykülerinde	 toplumsal	 dokuya	 temas	
etmeden	de	geçemez.	Bu	sebeple	Duru’yu	salt	
bir	bilim–kurgu	yazarı	saymak	doğru	değildir.	
Duru’nun	bu	yöndeki	ilk	eğilimini	Bırakılmış	
Biri	 (1959)	 eserindeki	 “Bat”	 öyküsünde	
görülür.	 Bu	 öyküyü	 “Duru’nun	 bugünkü	
bilim–kurgu	 yönsemesinin	 tarih–kurgu	
biçiminde	 denenmiş	 bir	 ön	 adım”	 olarak	
gören	Füsun	Akatlı’nın	(Akatlı,	1982:	121)	da	
değindiği	gibi	tebdil	gezen	bir	padişah	(s.43),	
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barda	sarhoş	olan	bir	Dördüncü	Murat,	Andre	
Gide’den	bahsederek	viski	öneren	bir	eşcinsel	
(s.49),	 vezirin	 kellesini	 isteyen	 yeniçeriler	
(s.50)	 tarihsel	 bir	 bilim-kurgunun	 örneğini	
oluşturur.	Ancak	bu	küçük	eğilimin	dışından	
Duru’nun	 öykülerine	 baktığımızda	 ilk	 bilim-
kurgu	 öyküsü	 olarak	 değerlendirilecek	
Ağır	 İşçiler	 (1974)	 eserindeki	 “Gerçeküstü	
Bir	 Film	 İçin	 Sinopsis”	 öyküsüdür.	 Bilime	
dayanan	 bir	 bilim-kurgunun	 vurgusunu	
yapan	Duru	(2008:	73),	bu	öyküde	uzaydan,	
uzay	kapsülünden	bahseder.	Öyküye	şöyle	bir	
girişle	başlar:

“Uzay	 Kapsülü	 Earth	 Parking	 Orbitt’ten	
kurtulup	 şap	 diye	 denize	 düştü.	 Mavi	
derinliklere	 dalıp	 birkaç	 kulaç	 indikten	
sonra	 su	 üstüne	 çıktı	 gene.	 Olduğu	 yerde	
sallandı,	titreşti	ve	az	sonra	titreşimler	durdu.	
Durumu	 izleyen	 ya	 da	 durumu	 algılayan	 bir	
ahtapot,	 mürekkep	 salarak	 kaçtı	 deliğine.	
Uzay	kapsülünün	düştüğü	yerde	halka	halka	
dalgalanmalar	 meydana	 geldi	 ve	 çarptı	 bu	
dalgalar,	 doğuda	 uzayıp	 giden	 bir	 adanın	
kıyılarına,	 batıda,	 bir	 küçük	 körfezin	 içine	
girerek	küçük	bir	balıkçı	rıhtımına	ve	denize	
gömülü	 Likya	 mezar	 taşlarına”	 (s.7)	 Duru	
bilim-kurgu	 öykülerine	 dair	 olan	 özellikleri	
bu	öyküde	verir.“Uzay	merkezindeki	basın	ve	
halkla	 ilişkiler	 uzmanı”(s.7),	 “kaybolan	 uzay	
kapsüllü”	 ve	 “uzaydan	 alınmış	 ilk	 horultu	
sesi”	 (s.8),	 “uzay	 araçlarının	 yön	 bulma	
parçaları”(s.10),	 “uyumak	 için	 emir	 alan	
astronot”(s.15)	 gibi	 bilim–kurgusal	 yönlerin	
ağır	bastığı	bir	öyküdür.

Duru,	 Yoksullar	 Geliyor	 (1982)	 eserinde	
bilim-kurgu	öykülerine	ciddi	anlamda	ağırlık	
verir.	Bu	eserin	ikinci	bölümünü	oluşturan	üç	
öyküsü	de	 (“Kamuoyu	Oluşturma”,	 “Harita”,	
“Öğrenciler”)	 bilim–kurgu	 öyküsüdür.	
“Kamuoyu	Oluşturma”	öyküsünde	daha	önceki	
öyküde	 olduğu	 gibi	 bilim-kurgusal	 bir	 giriş	
yapar:	“Üç	bin	ışık	yılı,	uzakta	bir	takım	akıllı	
yaratıklar,	bilemeyeceğimiz	anlaşma	aygıtları	
ve	 yollarıyla,	dünyanın	 ele	 geçirilmesi	 ve	bir	
sömürge	yapılması	konusunu	görüşüyorlardı	
birbirleriyle.	Galaksinin	büyük	bir	bölümünü	
kapsayan	 yıldızlar	 arası	 en	 güçlü	 örgütün	
üyeleriydi	 söz	 konusu	 yaratıkların	 her	 biri.	
Ve	 yönetim	 kurulu	 salonu	 diyebileceğimiz	
bir	 uzaysal	 mekanda	 toplanmış,	 verip	
veriştiriyorlardı	birbirlerine.”	(s.301)

Duru,	 bu	 öyküde	 de	 bilim-kurgu	 türünün	
anlatımına	 ve	 içeriğine	 dair	 özelliklere	 yer	
verir.	 “Aradan	 geçen	 200	 uzay	 yılı”,	 “lazer	
ışınları”,	 “uzay	 gemileri”,	 “uzay	 filosu”,	
“uzayda	 yaşayan	 yaratıklar”	 gibi	 birçok	
kavramla	 karşılaşırız.	 Duru’nun	 bilim-
kurgusu,	 salt,	 kuru	 bir	 bilim	 kurgu	 değildir.	
Duru,	 bu	 öyküde	 toplumsal	 bir	 kaygının	 da	
izlerini	 hissettirir.	 Uzaydan	 oluşturulacak	
bir	 kamuoyu	 ile	 insanın	 bağnazlıklarını,	
saplantılarını	 iyileştirmek	 noktasında	 bir	
ileti	vermek	ister.	“Harita”	adlı	öyküsünde	de	
alışılagelmiş	yöntemi	uygulayan	Duru,	burada	
da	 aynı	 nitelikte	 bir	 giriş	 yapar.	 Kaybolan	
bir	 uzaylının	 Türk	 olan	 Reis’le	 karşılaşması	
ve	 Reis’in	 bu	 uzaylıyı	 kurtarmasını	 anlatan	
öyküde	 giriş	 yine	 bilim-kurgusal	 bir	 özellik	
gösterir:	 “Yaratık, uzantısıyla dokununca, 
aydınlandı karşısındaki ekranlardan 
biri. Şimdi üçüncü gezegenin yüzeyini 
görebiliyordu ayrıntılı biçimde. Daha iyi 
görebilmek için iyice büyüttü görüntüyü, 
düğmelerle oynayarak. Alışılmışın dışında 
bir gezegendi bu. Atmosferi oksijen yüklüydü 
en başta. Gezegenin yüzeyinin büyük bir 
bölümü sularla kaplıydı, dağınık kara 
parçaları arasında. Uzay’ın her bölümünde 
bulunabilirdi su, ama bu kadar çok suyu 
bir arada görmemişti yaşamı boyunca, 
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yaratık. Amonyak denizleri, sıvı hidrojen 
gölleri olağan görüntülerdi başka yıldız 
sistemlerinde.” (s.304)	 Duru,	 bu	 öyküde	
bilimsel	 kurguyu	 oluştururken	 tarihin	
izlerini	 de	 sürmektedir.	 Bu,	 uzaydan	 gelip	
de	 yeryüzünde	 kaybolan	 uzaylı	 yarattığı,	
“903 hicri yılının muharreminde (Miladi 
1497 Ağustos)” (s.305)	 Reis’le,	 Polya	 (İtalya	
kıyıları)	 açıklarında	 karşılaştırır.	 “Kalyonun 
başaltında bir delikte çifte zincire vurulmuş” 
(s.309)	 olarak	 bulunan	 bu	 yaratık	 ile	 Reis	
arasındaki	ilk	konuşma	şöyle	geçer:	

“Sultanım… Sultanım… Kurtarıcım… Tanrı 
senden razı olsun. Kurtar beni!... Kurtar 
beni! Sultanım ne olur?. Yanlınızda kalayım 
sultanım. Ayaklarınızı ellerinizi öpeyim.” 
“Vay köpoğlusu Türkçe de biliyor.”dedi Reis. 
“Türkçeyi de bilirim sultanım. Reisim. Her 
dili bilirim. Öğrettiler bana. Hep öğrettiler. 
Latina bilirim. Franka bilirim. Katalan 
bilirim. Rumca, Çince, Arapça bilirim. 
Bilirim ben.” (s.309)	 Reis	 ile	Kocabaş adını	
taktıkları	 uzaylı	 yaratık	 birbirlerini	 tanıma	
adına	 giriştikleri	 çabada	 Reis	 bir	 sürprizle	
karşılaşır	 ve	 kendisi	 gibi	 Kocabaş’ın	 da	
haritacı	 olduğunu	 öğrenir.	 Kocabaş	 kendini	
şöyle	 tanıtır:	 “Ben evren gezginiyim, uzay 
gezginiyim. Göğün yedi katını, yetmiş katını 
bilirim. Sizin bu yeryüzü dediğiniz yuvarlağın 
da yedi iklimini, dört kuşağını bilirim. İşte 
açık söylüyorum Reis. Acunun bir damlası, 
güçlerin tutsağı, yaşamın bir öğesi, yoksulun 
biriyim. Yedi kat gökyüzünün ve uçmakların 
ve tamuların ve gezegenlerin ve uyduların 
ve saman yolunun ve patlayan yıldızların ve 
sönmüş güneşlerin haritacısıyım ben. İşim 
bu.” (s.311)	Aldığı	bu	cevap	karşısında	şaşıran	
Reis,	 kendisinin	 de	 haritacı	 olduğunu	 ve	
dünyadaki	her	çeşit	haritayı	topladığını	söyler.	
Kendisinin	 de	 harita	 çizdiğini	 anlatan	 Reis,	
Akdeniz’i	çizdiğini,	ancak	bu	kadar	çeşit	harita	
toplamasının	 amacının,	 “bir mapa mondo, 
yani bir dünya haritası çizmek”(s.312)	
olduğunu	ifade	eder.	Ancak	bütün	bu	haritaları	
beğenmeyen	Yaratık	Kocabaş,	Reis’le	anlaşma	

yaparak,	 eğer	 kendisini	 Çirçe	 kayalıklarına	
götürüp,	 oradaki	 gizli	 mağaraya	 sokar	 ve	
kendisini	 azat	 ederse	 ona	 bir	 dünya	 haritası	
göstereceğini	 bildirir.	 Bu	 teklif	 karşısında	
heyecanlanan	Reis,	Kocabaş’ın	isteğini	yerine	
getirir.	Böylelikle	Duru’nun	oluşturmak	istedi	
kurgunun	 da	 okuyucuyu	 şaşırtarak	 nihayete	
ulaşır.	 Dünya	 haritasını	 bir	 uzaylıdan	 gören	
Reis,	üç	gün	içinde	bir	dünya	haritası	çizer	ve	
böylelikle	Piri	Peis’in	ilk	dünya	haritası	ortaya	
çıkmış	olur.	

Kuru	ve	sadece	bilimsel	anlatım	ve	verilerden	
oluşan	 bilim–kurgu	 öykülerinden	 yana	
olmayan	 Duru,	 bu	 yöndeki	 düşüncelerini	
“Öğrenciler”	 adlı	 öyküsünde	 de	 sergiler.	
Toplumsal	 kaygının	 ve	 duyarlılığın	 olduğu	
ve	 öğrenci	 hareket	 ve	 taleplerinin	 anlatıldığı	
bu	 öyküde,	 öğrencilerin	 karşısındaki	 “idare,	
yönetim”	 bilim-kurgusal	 güçlerle	 donatılır.	
Küreselleşen,	 beton,	 asfalt,	 fabrika	 ve	
konutlarla	 dolan,	 insanların	 huzursuz,	
mutsuz	 ve	 karamsar	 olduğu	 bu	 sevgisiz	
gezegende	 yaşamının	 zorluğunu	 anlatan	
Duru,	bu	gezegeni	bilim-	kurgusal	bir	şekilde	
tasvir	 eder.	 “Gezegen, balgam sarısı solgun 
bir güneşin çevresinde dolanıyordu uzayın 
derinliklerinde. Uydusu yoktu. Yüzeyi 
bölünmüştü hemen hemen boydan boya 
geniş asfalt caddeler ve yollarla. Konutlar, 
yapılar, gökdelenler, demir, çimento, 
plastik karışımı biçimler oluşturuyordu 
ufuklara kadar. Doğanın denetimindeki alan 
gittikçe azalıyor, yapay ortam genişliyordu 
durmadan.(…) Yurttaşların doğal bir 
görüntüyle, bir toprak parçasıyla, ya da 
topraktan fışkıran bir çiçekle karşılaşmaları 
bile olanaksızdı büyük ölçüde” (s.318)	

Böylesi	bir	gezegenin	içinde	yaşamın	zorluğu	
ve	 katlanılmazlığı	 karşısında	 bilim	 yuvaları	
olan	 üniversitelerin	 de	 yenilgiye	 uğradığını	
ve	içinden	çıkılamaz	bir	kaosa	sürüklendiğini	
görürüz.	 Duru’nun	 yönetim,	 üniversite	 ve	
öğrenciler	 arasında	 oluşturduğu	 bu	 kaotik	
ortam	oldukça	bilimsel	bir	kurgu	ile	anlatılır.	
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Öğretmenini	 arayan	 öğrencinin	 isteği	 şu	
şekilde	iletilir:	

“Elektronik beyin toprağın derinliklerinde, 
bilinmeyen bir köşede çalışıyordu sessizce. 
Algılama, değerlendirme, seçenek bulma 
merkezleri ayrı ayrı kurşun kaplı, 
havası alınmış odalarda bulunuyordu. 
Birbirlerinden epey uzaktaydı bu odalar. 
İçlerinden biri saldırıya uğrasa, yerine 
geçecek ve anında çalışmaya girecek yedekleri 
vardı bu merkezlerin. Kökleri çok eskiye giden 
bir teknik gelişmenin ürünüydü bu elektronik 
beyin. Bir bağlantısı Öğretmen’e uzanıyordu. 
Öbür bağlantıları örümcek ağı gibi hemen her 
yerindeydi gezegenin, özellikle Üniversitenin. 
Duyargaları, elektronik gözleri hemen 
her yerden yeni izlenimler, sesler, fısıltılar 
taşıyordu algılama merkezine. Bunlar 
değerlendirmeye gönderiliyor orada ayırıma 
uğruyor ve gerekli yerlere, Öğretmen’e ya da 
Öğretmenlere iletiyordu. (…) Öğrenci K.’nın 
görüntüsü, davranışları, konuşmaları, yürek 
atışları, kanındaki adrenalin’in yükselişi ya 
da alçalışı ve “Bana öğretmeni bağlayın…” 
biçimindeki isteği şimdi koşuşuyordu 
elektronik beyinin çeşitli birimlerinde, her 
yerde yeniden değerlendirmeğe, yeni bir 
işleme yöneltilerek. (…) Mini-transistörlerde 
bu bilgiler süzülüyor ve ana merkeze 
gönderiliyordu. Bütün bu çabalar ve 
çalışmalar saniyenin çok küçük bir biriminde 
oluşturuluveriyordu herkesin bildiği gibi.” 
(s.325-326)	

Devam Edecek...
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Hasan Önal

Kısa Öykü

İki Yüz Seksen Dört

-	Gideli	bugün	tam	284.gün	ve	hala	hedefe	varış	sinyalini	alamadık...	Sizce	gidebilmiş	
midir? 
-	Bence	daha	fazla	beklemek	anlamsız!	EX	olarak	kodluyorum. 
	 	 ............ 
-	Bakar	mısın	babası?	Bakar	mısın?	Aynı	senin	gözler,	aynı	senin	ağız...	ama	hocam	neden	
ağlamıyor	ki	bebeğim!	Neden? 
-	Normal	mi	bu? 
	 	 ............. 
Kurul: 
-	Beyler	malumunuz,	30.05.2174	tarihinde	dünyaya	gelen	Sezai	isimli	bebekte	tam	yüz	on	
altı	gündür	hiç	bir	ses	ve	mimik	saptanamamıştır.	Tüm	hayati	fonksiyonları	normaldir.	
Sizlerin	bir	görüşü	veya	bir	yorumu	olacak	mı? 
	 	 ............. 
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-	Sezai...	Sezaiiii...	hadi	oğlum	geç	oldu!	Gir	artık	eve! 
-	Hanım	nedir	bu	çocuktaki	sıkıntı?	Anlayamıyorum	bir	türlü!	Tüm	gününü	yıldızlara	
bakarak	geçiriyor,	konuşmuyor!	Çıldıracağım! 
	 	 .............. 
-	Efendim	biraz	önce	EX	olarak	kodladığımız	D-1481	nolu	yolcumuzdan	bir	sinyal	ulaştı. 
-	Ama	bu	imkansız!	Nasıl	olur! 
-	Efendim	üstelik	periyodik	aralıklarla	sinyal	yolluyor. 
-	Acil	koda	geçin	ve	gelen	sinyali	şifreleyin.	Bu	sinyaller	bizler	için	çok	tehlikeli! 
-	Kapatamıyoruz	maalesef!	11.	Düzeyde	geliyor	sinyaller. 
-	Bunu	nasıl	yapıyor!	Yapmamalı!	Bu	çok	riskli! 
-	Sanırım	geri	bildirim	prosedürü	kullanmalıyız,	başka	bir	seçenek	kalmıyor! 
-	Lanet	olsun!	Evet	bizleri	oldukça	riske	sokuyor	bu	sinyaller… 
-	Emrinizi	bekliyorum	efendim. 
-	Tamam	lanet	olsun!	Geri	getirin… 
	 	 …………… 
-	Hasan	kooş!	Ne	olur	yetiş!	Sezaii!	Sezaiiiii! 
-	Ne	oluyor	neden	bağırıyorsun? 
-	Sezaii	oğluum!	Sezaiii… 
-	Aman	Tanrım!	 
-	… 
-	Nedeeeeen? 
	 	 ………….. 
-	Neden	varış	anında	sinyal	yollamadınız	ve	neden	sürekli	kontak	kurmaya	çalıştınız?	Bu	
hem	sizin	hem	de	bizim	için	çok	riskli,	bunu	bildiğiniz	halde!	Bunun	cezası	çok	büyük	
biliyorsunuz!	 
-	Vereceğiniz	cezaya	razıyım	efendim.	Ve	bunu	yaptığıma	asla	pişman	değilim! 
-	Sebebiniz	neydi	peki? 
-	Artık	bu	gezegene	hiç	bir	Doğmamış’ın	gönderilmemesi	gerektiğini	sizlere	bildirmeliydim	
bir	şekilde. 
-	Sebebi	nedir	diye	sordum	size? 
-	Dünya	denilen	o	gezegende	mutlak	yaşam	formu	sonlandırılmalı,	bitirilmeli...	Evren	için	
artık	çok	büyük	bir	risk	teşkil	ediyor.	İnsanlık	bir	virüs	gibi	tedavisi	imkansız	bir	hasta	
konumuna	gelmiş	durumda. 
	 	 ......……. 
Tarih:	3007 
Bu	kaydı,	Dünya’da	kalan	son	canlı	olarak	kayıtlara	geçiyorum.	Yeryüzünde	geçen	yalnız	
otuz	dört	yılın	sonunda,	bu	anlamsız	Bekleyişime	kendi	isteğim	ile	son	vereceğim.	Sanırım	
bir	gün	bir	uygarlık	bu	kayıtları	dinler	ve	biz	dünyalıların	böylesi	bir	gezegeni	nasıl	yok	
ettiğimizden	bir	ders	çıkarır,	bizlerin	yaptığı	hataları	tekrarlamaz. 
Tarih:	3007/	salı	/	saat:	01:	56.	

imza:	Son	İnsan
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Dost Kitabevi
Teşekkürler...

İlk teşekkür; 
Ankaralı kitapseverlerin uğrak yeri olan, Kızılay Karanfil sokakta bulunan, DOST 
KİTABEVİ’ne.
Biz kitapseverlere, bir işletme gibi değil de gerçekten DOST gibi davrandıkları için.
Her zaman güleryüzlü, sakin ve her seferinde oradan mutlu ayrılmamızı sağlayan 
çözümleriyle, teşekkürü sonuna kadar hak eden insanların olduğu ikinci evimiz, DOST 
KİTABEVİ.

Yenilenen, büyüyen ve sürekli gelişen yapısının yanında; yerli bilimkurgu ve fantastik 
severlerin ricalarını kırmayıp, kendi yazarlarımızın 
BİLİMKURGU ve FANTASTİK
romanlarını derleyip toparlayıp bir standda birleştirmeleri
ayrı bir teşekkürü de hak ediyor.

Yolunuz Kızılay/Karanfil 
DOST KİTABEVİ’ne düşerse
Yerli Bilimkurgu ve Fantastik Standını rahatlıkla sorabilirsiniz.

Tüm
Yerli Bilimkurgu ve Fantastik 
Hayranları olarak 
DOST KİTABEVİ’ne 
Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz!
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Semra Öz
Teşekkürler...

İkinci teşekkürümüz ise;
Bilimkurgu hayranı olan

Semra Öz’e.

İnternet sitemizden
dergiyi indirip

bize bu fotoğrafı
gönderip mutlu ettiği

için.

Notunda yazdığı gibi

“Dijital okumaya
bir türlü 

alışamadım! 
Sayfaları çevirmem 

gerek!”
 diyenlerdenseniz

fotoğraflarınızı 
bekleriz.

Teşekkürler 
SEMRA ÖZ

Bilimle ve  Sanatla 
Kalın.
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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.

2-http://www.latimes.com/local/la-scientology062990x-
story.html#page=1

3-http://www.spacesafetymagazine.com/aerospace-
engineering/rocketry/jack-parsons-occult-roots-jpl/

4-http://www.lermanet.com/scientologynews/crowley-
hubbard-666.htm

5-http://tonyortega.org/2015/07/24/long-before-xenu-
scientologys-actual-origin-story-as-told-by-a-former-
member/

6-http://www.scientology.org/faq/clear/what-is-the-
state-of-clear.html

7-https://www.sweenytod.com/cos/didhesaythis.html
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Varlık Ergen

Son Veba

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 
08.00, Oleo Gezegeni 
Komite	 karşısına	 çıkmasına	 dakikalar	 kala	
hissettiği	 heyecanı	 dizginlemeye	 çalışan	
Oleo,	 yapacağı	 konuşmanın	 provasını	 yaptı	
bir	 kez	 daha.	 Solungaçlarını	 aceleyle	 açıp	
kapatarak	sakinleşmeyi	denedi.	Faydası	oldu	
da.	Komiteye	 hitap	 ettiği	 süre	 boyunca	 tıpkı	
babası	 gibi	 bedenini	 ve	 sesini	 kullanmayı	
bilmişti.	 Kurula,	 Oleo	 halkının	 önceki	
yenilgilerini	 ve	 büyük	 kayıplarını	 anlatırken	
öfkeli	olmalarının	haklı	sebepleri	konusunda	
kimseden	 itiraz	 almadı.	 Konuşmasının	 en	
önemli	 kısmını	 bilerek	 sona	 saklamıştı.	
Öncelikle	 kendi	 fikirleri	 için	 kurul	 içinde	
yeterli	 sayıda	 müttefik	 bulmak	 istiyordu.	
Onların	 kalbini	 yaşanılan	 acılarla	 yoğurdu	
ve	ardından	komiteyi	yüreklendirecek	 iyi	bir	

gelecek	senaryosunu	güçlü	bir	duruşla	anlattı.	
Salon,	 solungaç	 sesleri	 ve	 kükremelerle	
inlerken,	 neredeyse	 herkesin	 hem	 fikir	
olduğu	 strateji	 komitenin	 onayından	 bir	
çırpıda	geçmişti.	Üyeler	artık	‘’intikam!’’	diye	
bağırıyorlardı.	

01 Nisan 2042, 13.20, Baykonur Uzay 
Üssü 
Dünya	 halkları	 nefeslerini	 tutmuş	 bu	 ana	
odaklanmıştı.	İnsanlar	bu	devrimin	bir	parçası	
olmak	adına	bulundukları	her	ortamda	hayatı	
durdurmuş	 ve	 kent	 merkezlerindeki	 kurulu	
dev	 ekranlarla	 gelişmeleri	 an	 be	 an	 takip	
ediyorlardı.	 Hazırlıklar	 haftalar	 öncesinden	
başlamıştı.	 Uluslararası	 Uzay	 Üssüne	
gönderilecek	olan	14	kozmonot	daha	şimdiden	
evrene	 meydan	 okumanın	 birer	 simgesi	
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olmuşlardı.	 Bilim	 insanları,	 sonuca	 öylesine	
yakındılar	 ki;	 mutlak	 zaferlerini	 gizlemeyip	
tüm	dünyaya	ilan	etmişlerdi.	
Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 10.10, 
Oleo Gezegeni 
Oleo,	askeri	kurulun	toplanmasının	ardından	
başlatacağı	savaşın	ayrıntılarını	ve	teknolojik	
alt	 yapısının	 süratle	 hazırlanmasını	
konuşacağı	 bu	 toplantıda	 en	 ufak	 bir	
tedirginlik	 hissetmiyordu.	 Askeri	 kurul,	 her	
daim	savaştan	yanaydı.	

Oleo,	 kurulun	 toplanmasıyla	 yavaşça	 ayağa	
kalktı	 ve	 babasından	miras	 kalan	 liderliğine	
yakışır	 bir	 ciddiyetle	 konuşmaya	 başladı:	
Halkımızın	 kuşaklar	 boyu	 oksijen	 ve	 azot	
ihtiyacını	 karşılayan	 gezegenimiz,	 maalesef	
ömrünü	 bitirmenin	 eşiğine	 gelmiştir.	 Birkaç	
yüzyıldır	 ele	 geçirmeye	 çalıştığımız	 konağa	
yönelik	 yaptığımız	 tüm	 saldırılar	 üzülerek	
söylüyorum	ki	sonuçsuz	kaldı.	Hazırladığımız	
ölümcül	 füzelerimizin	 etki	 gücünü	 arttırmak	
adına	 onları	 tek	 elde	 birleştirip,	 doğrudan	
gezegenin	kalbine	fırlatmayı	öneriyorum.	

01 Nisan 2042, 14.00, Baykonur Uzay 
Üssü 
Kozmonotlar	 uzay	 aracına	 çıkan	 dar	
koridorlarda	 aileleriyle	 birlikte	 ilerliyorlardı.	
Bütün	Dünya	halkları,	canlı	yayın	araçlarından	
akan	 görüntülerle	 onları	 izliyorlardı.	
Kozmonot	 Valentina	 (uzaya	 çıkan	 ilk	 kadın	
kozmonotu	 onurlandırmak	 için	 ona	 bu	 isim	
verilmişti),	 ‘’İnsanlığın	 öncü	 gücü	 olmaktan	
dolayı	 gururluyum.	 Bu	 köklü	 bir	 ayrılık	
değil,	 birkaç	 yıl	 sonra	 Ay’da	 kurulumunu	
bitireceğimiz	 yerleşkelere	 sizleri	 de	 kabul	
edeceğiz.	 Ay,	 uygarlığımızın	 uzaydaki	 bir	
basamağı	 olmasının	 ötesinde	 bize	 birer	 yurt	
olacaktır!’’.	Kulakları	sağır	edercesine	duyulan	
alkış	sesleriyle	uğurlandı	Valentina	ve	ekibi.	

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 12.45, 
Oleo Gezegeni 
Kurulda	 yükselen	 homurtular	 nihayet	 sona	
ermişti.	 Söz	 alan	 general	 memnuniyetsiz	

bir	 tıslamayla	 başladı	 konuşmasına:	 Eğer	
söylediğiniz	 gibi	 tek	 bir	 hedefe	 bütün	
gücümüzle	saldıracaksak	bunun	risklerinden	
de	 bahsetmemiz	 gerekiyor.	 Eğer	 önceki	
denemelerimizde	 olduğu	 gibi	 yenilgiyle	
karşılaşırsak	bu	bizim	için	bir	felaket	olacaktır.	
Oleo	 halkı	 adına	 böylesi	 bir	 riske	 girmek	ne	
kadar	 doğru	 olur?	 Bana	 sorarsanız	 onları,	
daha	yavaş	ama	kararlı	bir	ateş	hattında	yok	
etmeliyiz.	

01 Nisan 2042, 15.05, Baykonur Uzay 
Üssü 
Çeşitli	 ülkelerden	 bilim	 insanları	 sırasıyla	
ekranlarda	 görünmeye	 başladılar.	 Ekranın	
sağ	 tarafında	kozmonotların	uzay	aracındaki	
son	 hazırlıkları	 gösterilirken,	 sol	 tarafında	
bilim	 insanlarının	 yaptığı	 açıklamalar	 yer	
alıyordu.	 Ekrandaki	 yetkili,	 ‘’Mars	 ve	 diğer	
gezegenlere	yapılacak	seferler	için	son	30	yıldır	
önümüzdeki	 en	büyük	 sorun	enerji	 ve	 ikmal	
konusuydu.	 Ay’da	 bulduğumuz	 bu	 kıymetli	
elementle,	 uzay	 boşluğundaki	 karanlık	
maddeyi	 yakalamamız	 hiç	 de	 zor	 olmadı.	
‘Moon	 Light’	 adını	 verdiğimiz	 bu	 element,	
evrenin	 görünmez	 gücünü	 görünür	 kıldı.	
Bundan	 böyle	 evrende	 ulaşabildiğimiz	 her	
yere	ama	her	yere	insan	neslini	taşıyabileceğiz.	
Işınlanabilmeye	çok	yaklaştık’’	dedi.	İnsanlık,	
tarihinde	 ilk	 kez	 tek	 vücut	 olmuş	 ortak	 bir	
mücadeleye	 alkış	 tutuyordu.	 Bu	 başarının	
gururunu	 her	 bir	 insanın	 yüzünde	 görmek	
mümkündü.	 Sınırları	 ortadan	 kalkmış	
ülkelerin	 vatandaşları,	 eşi	 görülmemiş	 bu	
tarihi	 anda	 tüm	 kalpleriyle	 kozmonotlara	
iyi	 dileklerini	 sunuyorlardı.	 Yepyeni	 bir	 çağı	
deneyimlemeye	 hazırlanan	 insanlık	 ‘Dünya	
Vatandaşlığı’	 gibi	 terimlerin	 sarhoş	 edici	
büyüsü	altında	kendinden	geçiyordu.	

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 13.50, 
Oleo Gezegeni 
Oleo,	 son	 konuşmasını	 yaptığının	
bilincindeydi	 artık.	 Ya	 liderliğine	 yakışır	 bir	
tavırla	 gerekçelerini	 ortaya	 koyacak	 ya	 da	
bu	 işi	 başkasına	bırakacaktı.	Derin	bir	 nefes	
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alıp	 solungaçlarını	 omuz	 hizasında	 açarak	
konuşmaya	başladı.	‘’Halkımızın	en	seçkinleri,	
savaşçılarımız,	 kaygılarınızı	 anlıyorum.	
Geçtiğimiz	 yüzyıllarda	 denenen	 ve	 yıkım	
gücünün	 tahminlerimizin	 çok	 daha	 altında	
kaldığına	 şahit	 olduğumuz	 saldırılarımızı	
daha	dün	gibi	hatırlıyoruz.	Yapacağımız	saldırı	
kesin	 bir	 zaferle	 sonuçlanmalı.	 Artık	 onlar,	
daha	kalabalık	ve	daha	güçlüler	ve	biz	sayıca	
onlarla	boy	ölçüşemeyiz.	Onları	 tek	hamlede	
evrenden	silmeliyiz.	Tek	şansımız	bu!	Tonlarca	
ağırlığındaki	 öldürücü	 kimyasallarımızı	
gezegenlerine	 yaklaşıncaya	 kadar	 tam	
bir	 gizlilikle	 ilerleteceğiz.	 Düşmanlarımız	
tehlikeyi	fark	edip,	onu	yok	etmeyi	deneseler	
bile	kazanan	yine	de	biz	olacağız.	Atmosfere	
yayılacak	 ölüm,	 adım	 adım	 onların	 peşinde	
olacak.	 Patlamadan	 hemen	 sonra	 kırıntı	 ve	
parçalara	 tutunmuş	 ölümcül	 virüslerimiz	
büyük	 bir	 hızla	 gezegenin	 en	 ücra	 yerlerine	
kadar	ulaşacak	ve	tüm	gezegene	yayılacaktır.	
Saldırıdan	birkaç	gün	sonra	ise	öncü	güçlerimiz	
kalanların	 icabına	 bakacaktır.	 ‘%78	 azot	 ve	
%21	oksijen’	 için	saldırı,	 ya	bugün	başlamalı	
ya	da	hep	beraber	ölmekte	olan	gezegenimizde	
sonumuzu	 beklemeliyiz.	 Karar	 sizin!’’	 diye	
bitirdi	cümlesini.	Kurul	büyük	bir	gürültüyle	
desteğini	bildirdi	Oleo’ya.	Hazırlıklar	hemen	
başladı	 ve	 devasa	 uzay	 araçları	 içindeki	
kimyasal	füzeler	ışınlanma	cihazına	doğru	yola	
çıktı.	Işın	cihazından	parça	parça	ışınlanarak	
geçen	bu	araçlar,	güneş	sistemindeki	güvenli	
bir	 noktada	 çevik	 hareketlerle	 kenetlenerek	
büyük	bir	ölüm	makinesine	dönüştüler.	

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 19.25, 
Güneş sistemi 
Devasa	 boyuttaki	 kimyasal	 füze	 hiç	 vakit	
kaybetmeden	 ateşlendi	 ve	 Dünya’ya	 doğru	
yola	çıktı.	

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 20.40, 
Ay Yörüngesi 
Bir	süredir	yolculuk	halinde	olan	kozmonotlar	
nihayet	 Ay’ın	 bilindik	 yüzeyine	 doğru	 iniş	
pozisyonu	 almışlardı.	 Bir	 süredir	 Dünya	

ile	 iletişim	 kuramıyorlardı.	 Bunun	 kaygı	
verici	 olduğu	 hakkında	 konuşuyorlardı	 ki	
Valentina’nın	 uyarısıyla	 hayretler	 içinde	
Dünya	yörüngesine	çarpan	bombanın	varlığını	
ve	atmosferde	oluşturduğu	havai	fişek	etkisine	
benzer	ateş	yağmurunu	fark	ettiler.	

Dünya Zamanı İle 03 Nisan 2042, 
06.00, Ay Yörüngesi 
Oleo,	 yaklaşık	 yüz	 kişilik	 bir	 orduyla	 uzay	
aracını	 ışınlanma	 cihazından	 geçirerek	
Ay’ın	 yörüngesine	 vardı.	 Uluslararası	 Uzay	
Aracında	 bulunan	 kozmonotların	 şaşkın	
bakışları	 altında	 askerlerinin	 bir	 kısmını	
Ay	 yüzeyine	 bırakarak	 Dünya’ya	 yöneldi.	
Ayrılırken,	kozmonotların	(insanlar	gibi	hızlı	
çoğalabilmek	için)	deneylerde	kullanılacağını,	
bu	 nedenle	 onların	 kesinlikle	 yaşaması	
gerektiğini	bildiren	keskin	bir	emir	savurmayı	
da	 ihmal	 etmedi.	 Dünya’ya	 yolculuğu	
süresince	atalarının	 insanları	yok	etmek	 için	
yaptığı	saldırıları	hatırladı;	veba,	grip,	kolera,	
sıtma,	 cüzam	 bunlardan	 sadece	 birkaçıydı.	
İnsanlık	 tam	 da	 ulaşabildiği	 en	 büyük	 güce	
sahipken,	Oleo’nun	halkına	yenik	düşmüştü.	
Oleo,	 kıyımın	 tam	 ortasına	 muzaffer	 bir	
komutan	edasıyla	iniş	yaptı.

	 	 	 Son
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Selma Mine’nin Kaleminden,
Günümüze Işık Tutan
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

Selma Mine

Yazı Dizisi - 1

BK	 filmlerinin	 gösterime	 giriş	 tarihleri	 üç	 aşağı	 beş	
yukarı	bilinir;	ama	ilk	bilimkurgu	TV	dizisinin,	Karel	

Çapek’in	 aynı	 adlı	 tiyatro	 oyunundan	 adapte	 edilen	 ve	
“Robot”	 sözcüğünün	 de	 türetildiği,	 1938	 BBC	 yapımı	
R.U.R	 (Russom’s	 Universal	 Robots)	 olduğunu;	 keza	
ilk	ABD	TV	dizisinin	de	 “Captain	Video	 and	His	Video	
Rangers”	 (1949-1955)	 olduğunu	 bilen	 azdır.	 Uzak	 bir	
gelecekte,	 Güneş	 Sistemi’ndeki	 yerleşik	 gezegenlerde	
barış	 ile	 adaleti	 korumak	 ve	 gözetmek	 üzere	 devriye	
gezen	 bir	 görevli	 subaydır,	 Kaptan	 Video.	 Film,	 daha	
sonra	 çevrilecek	olan	 “Star	Trek”	 (1966-68)	dizisine	de	
ilham	vermiş	gibidir.

Bir	 kitabı	 okumak	 ile	 bir	 filmi	 seyretmek	 arasındaki	
en	büyük	fark,	okunan	metnin	kişinin	hayal	gücünü	

zorlaması	 ve	 onu	 imgeletmeye	 çalışmasıdır.	 Oysa	
sinema	 eseri,	 film	 yapımcısının,	 yönetmeninin,	 maket	
yaratıcılarının,	makyaj	uzmanlarının	hayal	güçleri	kadar	
bize	 sunulan	olacaktır.	Okunan	eser	 tek,	 kurulan	hayal	
çoktur	 ve	 büyük	 bir	 imgeleme	 zenginliği	 yaratacaktır.	
Tersine	 seyredilen	 film	 tek,	 izleyenler	 çoktur;	 ama	
yapımcı	tarafından	yönlendirilen	imge	de	tektir...
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1970-1990 Arası 
Ülkemizde Gösterime  Giren Tv ve Sinema Filmleri

Üzerine Görüşler
1970-1990 arası, bilim kurgunun Batı dünyasında esip savrulduğu 

ve o heyecanı yakalama telaşıyla, eserlerinin korku, macera, fantezi 
adları altında da olsa gösterildiği yıllar… Öyle ki, bazen filmin vizyona 
girdiğinin ertesi yılı, bazen de aynı yıl Türkiye’de de sinemalarda 
veya TV’de (o dönemde TRT-1 ve TRT-2 TV’leri devredeydi ve ancak 
1983’ten sonra çok ünlü filmler renkli) gösterildiği görülmüştür. 
Bazen de, arşivler karıştırılıp eski filmler bulunmuş ve topluma 
sunulmuştur. Günümüz vurdulu kırdılı, konudan kıt, aksiyondan 
zengin filmlerine karşılık, içeriklerin zenginliği dikkat çekicidir ve 
giderek setlerin görselliğe katkısı daha da artmaktadır.

Dolayısıyla bu sayfamızda günümüze tesir etmiş ve yeniden yeniden 
çevrilmiş filmlerden eş zamanlı ve benzer başlık altındakileri 

sunmakta yarar gördük. Zaman zaman mitoloji ve kutsal metinlerin 
de yorumlandığı, bilimsel tezlerin ve antitezlerin, ödüllü BK roman 
ve öykülerinin aktarıldığı konu zenginliğinin, günümüzde savaş 
ve intikam temel alınan dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını görmek 
üzücüdür. Tabii günün modasını da gözardı etmek olanaksız: Kutsal 
metinlerde sözü edilen ‘Kıyamet’ yaşanıyorsa eğer, bunun en birgin 
özelliği savaşlar, istilalar, şiddet, terör ve kan davarıdır. Bilim 
kurgunun da bundan nasibini almaması mümkün değildir, elbette.

Mademki öyle, örneklerimiz de 1950’li yıllarda bu konuya nasıl 
bakıldığıyla ilgili olsun.
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Dünyaya Saldıranlar veya Dünyayı İstila
1950’li yıllar, II.Dünya Savaşı’nın 

bitiminden sonra, dünya insanının 
kendi içinde birleşebilmesi için yeni bir 
düşman arama gayesiyle ortaya çıkan 
Düşman Uzaylılar ve Dünyayı 
İstila gibi konuların işlendiği bir 
dönemdir. UFO gözlemlerinin yapıldığı 
ve alınan haberlere göre, UFOların 
tepemizde kum gibi kaynadığı 
günler… daha sonra bilim adamları, 
bunların insanları yönlendirmek için 
hükümetler tarafından ortaya atılan 
ve toplumsal hezeyanlara sebep olan, 
günümüzün deyimiyle bilinçaltına 
tesir atan yapay gündemler olduğunu 
açıkladılar.

Romanlar ve öyküler de daha sonra 
filmlere konu olacaklardır. Bu 

sayfamızda, olumlu ve olumsuz tarzda 
işlenen hatta dalgası bile geçilen bu 
konuyla ilgili, o dönemin filmlerinden 
örnekler bulacaksınız. Bazılarının 
güncel dille yeni çekimlerini 
anımsayacak, bazılarıyla da ilk 
kez karşılaşacaksınız. Güzel olan, 
günümüzün sadece gelişen silahlarla 
insan kıyımını anlatan savaş filmlerine 
karşın, insanlığı düşünmeye zorlayan 
eserler olmalarıdır.

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

The Day The Earth Stood Still
(Dünyanın Durduğu Gün)

Bunlardan	 biri	 1951	 ABD	 yapımı,	 siyah-
beyaz,	The Day The Earth Stood Still 	adlı	
filmdir.	 Yönetmeni:	 Robert	 Wise,	 Senaryo:	
Harry Bates’in	öyküsü	üzerine	Edmund	H.	
North,	 Oyuncular:	 Michael	 Rennie,	 Patricia	
Neal,	Hugh	Marlowe.

İnsanoğlu’nun	 çocukluktan	 itibaren	 daima	
bir	 hami,	 veli	 ile	 birlikteliği;	 daha	 sonra	
koruyucu	 reis,	 padişah,	 hükümdar;	 daha	
sonra	 bu	 bağlılıktan	 kurtaran	 bir	 kurtarıcı	
arayarak	 peygamberlerin	 devreye	 girmesi	 ve	
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Robotech
onların	 devri	 de	 kapandıktan	 sonra,	 dünya	
dışı	 himaye	 ve	 kurtarılma	 fikri;	 gelişmiş	 bir	
genetik	 “kendine güvensizlik”	 fenomeni	
ve	 “bilinmeyen korkusu”	olmalıdır.	Konu	
buna	 ağırlık	 vermektedir.	 	 Yani	 uzaydan	
gelen	istilacı	değil,	kurtarıcıdır.	Ki	bu,	bir	gün	
Hz.İsa’nın	 gökten	 ineceği	 inancına	 da	 farklı	
bakış	açısıdır.

Klaatu	 adlı	 bir	 uzaylı,	 dev	 robotu	Gort ile 
birlikte,	 II.Dünya	 Savaşı	 sonucunda	 devam	
eden	«Soğuk Savaş»	döneminde,	bir	uzay	
aracı	 ile	 Dünya’ya	 iner.	 Klaatu’nun,	 tüm	
Dünya	liderlerine	verilecek	önemli	bir	mesajı	
vardır.	 Ancak	 bir	 türlü	 iletişim	 kuramaz	 ve	
farklı	 bir	 yöntem	 uygular:	 Eğer	 kendisini	
dinlemezlerse,	 dünya	 üzerindeki	 tüm	 enerji	
kaynaklarını	 ve	 santralleri	 bir	 saatliğine	
durduracaktır…	

Film	 2008	 yılında	 tekrar	 çevrilmiştir.	
Yönetmen:	 Scott	 Derrickson,	 Senaryo:	
1951’deki	Edmund	H.	North’un	yazımı	üzerine	
David	 Scarpa’nın	 düzenlemesi,	 Oyuncular:	
Keranu	 Reeves,	 Jennifer	 Connelly,	 Kathy	
Bates.

1985	 ABD+Japon	 yapımı	 bu	 renkli	 çizgi	 filmin	
yönetmeni	Robert	V.	Baron	ve	Ippei	Kuri.	Japon	
mitolojisi	 kaynak	 alınarak	 uzaya	 uyarlanan	 bu	
eserin	 senaristleri:	 George	 Snegoff,	 Robert	 V.	
Baron.	 Oyuncular:	 Jean-Claude	 Ballard,	 Cam	
Clarke,	Rebecca	Forstadt.		

İnsanlığın	 beklediği	 III.Dünya	 Savaşı	 ne	 zaman	
çıkacaktı?	 Hatta	 ortak	 bir	 Dünya	 Devleti’nin	
kuruluşu	 ne	 zamana	 rastlayacaktır?	 Bu	 kez	
hedef	Kıyametin	kopacağı	düşünülen	1999-2000	
yıllarıdır.	Yine	uzaydan	bir	kurtarıcı	mı	gelecektir?	
Beklentiler	biter	mi	hiç?

1999’da	 Güney	 Pasifik’teki	 Makrao	 adasına	
gökten	 dev	 bir	 cisim	 düşer.	 O	 sırada	 hüküm	
sürmekte	olan	Dünya	Savaşı	birden	durdurulur	ve	
ateşkes	imzalanır.	Birleşik	bir	«Dünya Devleti» 
kurulur.	Bilim	adamları,	bu	cismin	özel	bir	uzay	
gemisi	 olduğunu	 keşfeder	 ve	 sırlarını	 çözerler.	
Onun	 teknolojisinden	 yararlanarak	 uzaya	 açılır,	
yeni	 gezegenler	 ve	 yerleşme	 yerleri	 ararlar.	
«The Day The Earth Stood Still»	(Dünyanın	
Durduğu	Gün)	filminin	benzer	bir	yorumu.

2008

1951
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The War of the Worlds
(Dünyalar Savaşı)

Oysa	bir	grup	insan	da	uzaydan	kurtarıcı	değil,	
düşman	beklemektedir.	Elbet	bunların	 insan	
biçiminde	olması	da	şart	değildir;	ama	kadim	
dönemden	 itibaren	 Savaş	 Gezegeni	 olarak	
bilinen	 Kızıl	 Gezegen	 Mars’tan	 gelmeleri	
şarttır.

Ünlü	 sosyolog	 tarihçi	 ve	 BK	 yazarı	
H.G.Wells’in	 I.Dünya	 Savaşı	 öncesi	 kaleme	
aldığı,	The War of the Worlds yarım	yüzyıl	
sonra	 hatırlanır	 ve	Barré	 Lyndon	 tarafından	
senaryolaştırılır.	 	 1953	 ABD	 yapımı,	 siyah-
beyaz	 filmin	 Yönetmeni	 Byron	 Haksin,	
Oyuncular:	Gene	Barry,	 Ann.	Robinson,	 Les	
Tremayne’dir.

Dünyanın	 çeşitli	 başkentlerinden	 alınan	
haberlere	 göre,	 Marslı	 istilası	 başlamıştır.	

Bunlardan	 biri	 de	 Londra’dır.	 Gökyüzünü	
kaplayan	 uçandaireler,	 karşı	 konulamaz	 ışın	
silahları	 ile	 insanları	 yok	 etmeye,	 kentleri	
yakıp	 yıkmaya	 başlarlar.	 Toplumda	 büyük	
kargaşa	 çıkar.	 	 Dünya	 ülkeleri	 bir	 araya	
gelip,	 ellerindeki	 tüm	 silahlarla	 onlara	
karşı	 çıkmaya	 çalışsalar	 da	 bir	 türlü	 başarılı	
olamazlar.	Onları	tek	bir	silah	durduracaktır:	
Dünyalı	 mikroorganizmalar…	 yani	 hastalık	
mikropları!

Düşen	 araçları	 kullanan	 düşman,	 onca	
mekanik	 teçhizatı	 kullanan,	 ahtapot	 benzeri	
yaratıklardır.	 Şükür	 ki,	 önceleri	 çizgi	 roman	
sonra	 da	 filme	 alınan	 Flash Gordon 
filmindeki	 gibi	 Çinli	 tipler;	 ya	 da	 günümüz	
yorumuyla	 Ortadoğulu,	 Arap	 kökenliler	
değildir.	 Şu	 Batılılar	 birbirlerini	 yerler,	 ama	
düşman	 olarak	 Doğulu	 tipi	 tercih	 ederler.	
Bu	da	onların,	kendi	içlerinde	birlik	sağlama	
çabalarının	bir	göstergesi	durumundadır.	

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Invaders from Mars
(Mars İstilacıları)

Marslıları	 kim	 görmüş	 ki	 “Hayır, bu değil!”	
desin.	Yine	aynı	yıl,	1953	yapımı	siyah	beyaz	
filmde	 Marslılar	 zeki	 böceksi	 yaratıklardır.		
Yönetmeni:	 William	 Cameron	 Menzies,	
Senaryo:	 Öykünün	 de	 yazarı	 Richard 
Blake’dir.	Oyuncular:	Helena	Carter,	Arthur	
Franz,	Jimmy	Hunt.

David	 McLean	 adlı	 bir	 genç,	 bir	 gece,	 bir	
uzay	 gemisinin	 düştüğünü	 görür.	 Babası	 ile	
birlikte	 ne	 olup	 bittiğini	 görmeye	 giderler.	
Ancak	döndüklerinde,	huyları	ve	davranışları	
değişmiştir.	Katı	ve	serttirler.	Oraya	giden	çok	
kişide	de	aynı	değişiklikler	olur.	

David,	 uzaylıların	 gelip	 bedenleri	 zapt	
ettiklerine	inanmaktadır.	Bu	konuda	bir	hanım	
doktor	ve	astronomdan	yardım	ister.	Sonunda	

böcek	 gözlü	 böceksi	 yaratıklarla	 yüzyüze	
gelirler.	 Bunlar,	 amaçlarını	 gerçekleştirmek	
için	 insanları	 hipnotize	 etmektedirler	 ve	
giderek	 normal	 insanlar	 azınlıkta	 kalmaya	
başlar.

Film	 1986’da	 tekrar	 çevrilir.	 ABD	 yapımı	
yönetmen:	Tobe	Hooper,	 Senaryo:	Richard 
Blake’in	 öyküsü	 üzerine	 Don	 Jakob’nin	
yorumudur.	Oyuncular:	Karen	Black,	Hunter	
Carson,	Timothy	Bottoms.

Devam edecek...
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KADRİ ÖZEL’in Zihninden
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YILDIZLARARASI’NDA
Geçmişten, Geleceğe Yansıyan Melodi HANS ZIMMER’LE 

ZAMAN, MEKAN ve BOYUTLAR ARASINDA NOTALARLA YOLCULUK!

Burak Fedakar

Zamanda yolculuk, ışık hızıyla giden bir uzay 
gemisinde yeni dünyalara ulaşmak hayali! 

Hayatı boyunca, bulunduğu ortamdan, yaşadığı 
çevreden, kısacası sosyal alanından uzaklaşmak 
adına bu hayalleri üreten, daha sonraları bu 
hayallere benzer olanları kitaplara, filmlere 
dökmeyi başaran insanları takip eden ve onların 
öngörülerini kendine yaşam felsefesi edinen biz 
bilim kurgu tutkunları! BK deriz kısaca Bilim 
Kurgu Dünyasına, kaçış edebiyatının, kaçış 
sinemasının ve bireysel hayal dünyamızın kaçış 
anlarının toplam tanımını ifade eder bize BK. 
Bilim ve hayal dünyasının karıştığı ve ortaya 
akıl almaz işlerin çıktığı bir deryadır, dipsiz 
ve hatta sonsuz bir fenomen! Bu deryaya ilk 

daldığımda Jules Verne elini uzatmıştır bana, 
yolculuğun ilk safhasında. Aya seyahat ettikten 
sonra, okyanusların dipsiz sularına gömülmek 
ve balonla Afrikayı katetmek, 80 günde 
Dünyanın çevresini dolaşmak, H.G. Wells’le 
zamanda yolculuk imkanı bulmak, Herbert’le 
çöl gezegenini keşfetmek, Clarke ile Rama’yı 
yaşamak, Ay’daki taşın gizemini çözmeye 
çalışmak, Asimov ile robotların sosyal haklarını 
irdelemek, Carl Sagan’la evrenin gizemlerini 
keşfetmek, hayal dünyası geniş yönetmenlerle, 
uzayın sonsuz boşluğunda süzülmek! Bilim 
kurgu evreninin kapılarını bizlere ardına kadar 
açan ve her zaman minnet duyacağımız bu üstün 
insanların açtığı yolda ilerleyen milyonlarca 
insan, bugün Dünya adını verdiğimiz şimdilik 
ebedi ikametgahımızda, olan bitenlere, yaşanan 
olumsuz tüm gelişmelere kulaklarımızı tıkamayı, 
gözlerimizi kapatıp bu sonsuzluğa uzanan 
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Geçmişten, Geleceğe Yansıyan Melodi

hayal dünyasına kendimizi kaptırmayı tercih 
ediyoruz. Bizlere sunulan türün her ürününü 
kısa sürede tüketerek yenileri için yer açıyoruz 
ve doymak bilmiyoruz. Ucu bucağı açık ve her 
yöne çekilebilen, sınırsız yaratma gücüne sahip 
olduğunuz böyle bir dünyanın sunduklarının 
yetmemesi ve daha fazlasını istememiz açıkçası 
benim açımdan son derece normal görünüyor. 
Özellikle sinema dünyası son yıllarda, bilgisayar 
teknolojisinin ulaştığı seviye sayesinde, artık 
görsel açıdan daha doyurucu ve büyüleyici 
deneyimler sunuyor bizlere. Ancak bu noktada 
pek çok yapıtın sadece görselliği ön planda 
tutması sebebiyle, içerik olarak zayıf kalan 
eserlerin fazlalığı da, seçici olmamızı gerektiriyor. 
Türün sinema sektörü açısından, görsellik ve 
içerik zenginliği temalarını barındıran yapıtları, 
geçmişten günümüze unutulmazlar arasındaki 
yerlerini çoktan aldılar ve klasik mertebesine 
ulaştılar. Aynı sektörün içinde, müzikal açıdan 
bakarsak, türün önemli filmlerini taşıyan, var 
eden, hatırlatan ve hatta bazılarının kalite 
olarak üstüne bile çıkan bestelerini ayrıca bir 
kenara koymak gerekir diye düşünüyorum. Bu 
sayıda tanıtımını yapacağım albümün, bazı 
noktalarda filmin üzerine çıktığını, bestecinin 
alışık olduğumuz klasik orkestra yanında, farklı 
sesleri de kullandığını ve sıra dışı bir çalışmaya 
imza attığını belirtmekte fayda görüyorum. İşte 
bu yüzden, bilim kurgunun edebiyat, resim, kendi 
başına müzik ve sinema sektörü olarak ayrılan 
kolları dışında, filmin içeriğinde tamamlayıcı bir 
unsur olarak yer almasına karşın, film müziğini, 
yapıtın içinden ayıklamayı ve eserin içerik 
etkisini, yönetmenin değil de bestecinin gözünden 
irdelemeyi yeğ tutuyorum...

bitişiyle	 birlikte,	 özellikle	 türün	 meraklıları	
kafalarında	 çok	 fazla	 soru	 işaretiyle	 sinema	
salonundan	ayrılmışlardı.	Yönetmenin	kardeşi	
Jonathan	Nolan’ın	elinden	çıkan	senaryosuyla,	
dikkatle	 izlenmesi	 gereken	 ve	 türün	 temel	
argümanlarını	 yoğun	 bir	 şekilde	 kullanan	
film	 belki	 de	 Kubrick	 klasiği,	 2001	 A	 Space	
Odysess’den	 beri	 en	 fazla	 akıl	 karıştırıcı	
çalışma	 olarak	 beyaz	 perdede	 görücüye	
çıkmıştı.	 Film	boyunca,	 yaşamın	 ölmek	 üzere	
olduğu	kadim	Dünyamızdan,	yaşam	keşfedilen	
başka	 gezegenlere,	 uzayda	 tespit	 edilen	
solucan	 deliklerini	 kullanarak	 ulaşmanın	
yolunu	 arayan	 bilim	 adamları	 ve	 oraya	
ulaşmakla	 görevlendirilen,	 başta	 Matthew	
McConaughey’in	 canlandırdığı	 pilotun	 ve	
ekibinin	çabalarına	tanıklık	ediyoruz.	

Yönetmen	 Nolan,	 kendine	 has	 sinematik	
dokunuşlarla,	 türün	 klasikleri	 arasına,	

seveniyle	 ve	 nefret	 edeniyle	 beraber	 girecek	
bir	başyapıt	koyuyor	ortaya.	Dünya	genelinde,	
yaşamın	 sonuna	 yaklaşılan	 kasvetli,	 tozlu	
ortamın	 yanında,	 yıldızlar	 arasında,	 yeni	
gezegenlere	 yapılan	 umut	 dolu	 yolculuğun	
çelişkisini	izlemek,	insanın	dilinde	tuhaf	bir	tat	
bırakıyor	adeta.	Çaresizliği	çareye	dönüştürme	
çabalarının	etrafında	gelişen	olay	örgüsüne	ek	
olarak	 filmin	 temel	 dayanağını	 sevgi	 üzerine	
kuran	deneyimli	yönetmenin	elinden	başarıyla	
perdeye	yansıyan	kaliteli	bir	BK	örneği	izliyoruz.	
Başarılı	oyunculuklar,	 sonsuz	uzay	boşluğunu	
iliklerinize	 kadar	 hissettiğiniz	 muhteşem	
görseller	 ve	 dikkatinizi	 kesinlikle	 dağıtmadan	
izlemeniz	 gereken	 bölümler	 barındıran	
Interstellar’ın	 başarı	 oranının	 yüksekliğine	
en	önemli	etkilerden	biri	de	kuşkusuz,	Alman	
besteci	 Hans	 Zimmer’in	 notalarıyla	 yapmış	
olduğu	sihirli	dokunuş	oluyor.

Kitaplığınızın	tozunu	alırken,	acaba	oradan	
birinin	 size	 seslendiğini	 ya	 da	 durduk	

yere	 anlam	 veremediğiniz	 sesleri	 işittiğiniz	
oldu	 mu	 hiç?	 İtiraf	 edeyim,	 Christopher	
Nolan’ın	 Interstellar	 filmini	 izledikten	 sonra	
bir	 süre	 böyle	 hisler	 içinde	 oldum.	 Bilim	
kurgu	sinemasının	son	yıllarda	en	kayda	değer	
çalışmalarından	 biri	 olan	 2014	 yapımı	 filmin	
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çok	 beğendiğim	 albümüne	 karşılık	 açıkçası	
hiç	 sevmediğim	 ve	 dinlemeye	 tahammül	
edemediğim	 albümleri	 olduğunun	 da	 ayrıca	
altını	 çizmeliyim.	 Özellikle	 film	müziklerinde	
akılda	 kalıcı	 bestelerin	 önemi	 büyüktür.	
Herhangi	 bir	 yerde	 duyduğunuz	 anda	 “şu	
filmin	 müziği”	 diyebileceğiniz	 besteler	
artık	 klasikleşmiştir.	 Zimmer,	 özellikle	 yeni	
yüzyıla	 geçiş	 yaptıktan	 sonra	 akılda	 kalıcı	
bestelerden	 çok,	 farklı	 enstrümanlarla	 ve	 bir	
araya	 geldiği	 gruplarla	 yaptığı	 müziklerle	
daha	 fazla	 gündeme	 geldi.	 Batman	 üçlemesi,	
yeni	 çekilen	 Zack	 Snyder	 imzalı	 Superman	
ve	 pek	 çok	 gişe	 canavarı	 filmin	müziklerinde	
farklı	 enstrüman	 seslerini	 kullanan	 Zimmer,	
temaların	 akılda	 kalıcılığı	 konusunda	 son	
yıllarda	 ciddi	 problemler	 yaşıyor	 diyebiliriz.	
Tabii	 ki	 bu	 sanatçının	 bilerek	 yöneldiği	 ve	
farklı	 olmayı	 seçtiği	 bir	 yöntem	 de	 olabilir.	
Ancak	 bu	 dönüşümün,	 müzikal	 açıdan	
duyguyu	 aktarma	 konusunda	 zaman	 zaman	
ciddi	 zaaflar	 yarattığını	 da	 belirtmek	 gerek.	
Bütün	 bunlara	 rağmen	 Zimmer,	 hâlâ	 faal	 bir	
şekilde	 kariyerine	 başarıyla	 devam	 ediyor.	
Yeni	 projelerle,	 konserlerle	 ve	 özellikle	 çiçeği	
burnunda	bestecilere	verdiği	koşulsuz	destekle	
kat	be	kat	takdiri	hak	eden,	çalışkan	ve	üretken	
bir	 sanatçı.	 Aktif	 kariyerini,	 daha	 uzun	 yıllar	
aynı	 şevk	 ve	 performansla	 sürdürecek	 gibi	
görünüyor.

Hans	 Florian	 Zimmer,	 1957	 Frankfurt	
doğumlu	 besteci,	 müzikal	 kariyerine	

Buggles	 grubunun	 üyesi	 olarak	 adım	 atar	 ve	
yayınladıkları	 müzik	 videosu	 MTV	 kanalının	
yayınladığı	 ilk	video	olarak	tarihe	geçer,	daha	
sonra	akıl	hocası	Stanley	Myers	 ile	Londra’da	
film	 müzikleri	 kariyerine	 giriş	 yapar.	 1988	
tarihli	 Barry	 Levinson	 filmi,	 Rain	Man	 ile	 ilk	
Oscar	adaylığını	kazanır.	90’lı	yıllarda	peş	peşe	
gelen	 film	 müzikleriyle	 kariyer	 çıtasını	 iyice	
yükseltir.	 Disney’in	 Lion	 King	 filmiyle	 ilk	 ve	
tek	Oscar	ödülünü	kazanır.	Defalarca	ödüllere	
aday	 gösterildiği	 ve	 pek	 çoğunu	 kazandığı,	
Oscar,	 Grammy,	 Golden	 Globe	 ve	 diğer	
organizasyonlarla	Zimmer	bugün	dünyanın	en	
tanınmış	film	müziği	bestecisi	konumundadır.	
Sanatçı	 2000’li	 yılların	 başında,	 akıl	 hocası	
Myers’den	 öğrendiklerini	 genç	 yeteneklere	
aktarmak	amacıyla	Santa	Monica’da	bir	müzik	
merkezi	 kurmuştur.	 Zamanla	 Hollywood	
film	 müzikleri	 alanında	 adeta	 bir	 besteci	
fabrikasına	 dönüşen	 bu	 merkezden,	 Mark	
Mancina,	 John	 Powell,	 Harry	 Greagson-
Williams,	Nick	Glennie-Smith	ve	Klaus	Badelt	
gibi	 bugün	 hâlâ	 aktif	 olarak	 film	 müziği	
hazırlayan	 çok	 başarılı	 besteciler	 çıkmıştır.	
Hans	Zimmer,	genel	olarak	elektronik	müziği	
ve	 klasik	 orkestrayı	 harmanlamayı	 seven	 bir	
bestecidir.	 Yaptığı	 işlerin	 büyük	 çoğunluğu	
elektronik	 müzik	 ağırlıklı	 olmakla	 beraber,	
orkestra	 müziğini	 de	 önemli	 ölçüde	 kullanır	
ve	 ikisini	 harmanlayarak	 çok	 başarılı	 işler	
üretmiştir.	 Her	 ne	 kadar,	 Hollywood’da	
kurmuş	 olduğu	 ve	 adeta	 hegemonyası	 altına	
aldığı	 film	 müziği	 sektöründe	 bir	 klişeleşme	
durumu	yarattığından	dolayı	kendisine	kızsam	
da,	türün	yaşayan	en	önemli	isimlerinden	biri	
olduğu	 gerçeğini	 de	 göz	 ardı	 edemem.	 Pek	
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Londra’da	 12.	 yüzyıldan	 kalma	 bir	 tapınak	
kilisesinde	 bulunan,	 1926	 tarihli	 Harrison	
&	 Harrison	 marka	 org	 albümün	 adeta	 can	
simidi	 oluyor.	 “Biraz	 tereddüt	 yaşadığımız	 bir	
an	 vardı”	 diyor	 Zimmer	 “İşin	 asıl	 meselesi,	
insanların	hayal	edemeyeceği	şeyleri	bulmaktır”	
diye	ekliyor.	Org	fikrinin	yönetmenden	çıktığını	
söylüyor	besteci	ve	açıkçası	bu	seçimin	albüme	
etkisi	 çok	 kuvvetli.	 Orgun	 fiziksel	 görünümü	
besteciye	uzay	gemilerinin	uç	boru	yakıcılarını	
anımsatmış.	Astronotların	nefes	
verme	 seslerinde	 insan	 korosunun	 da	 araya	
girmesi,	 bestelerin	 ne	 kadar	 ciddiye	 alınarak	
yapıldığının	 bir	 göstergesi.	 “Org	 17.	 yüzyıldan	
telefonun	 icadına	 kadar,	 insanoğlunun	 en	
kompleks	 icadı	 olarak	 biliniyor”	 diye	 devam	
ediyor	Zimmer.	Besteciye	göre	org,	albümün	ana	
sesi	 ve	 ilahi	 bir	 etkisi	 var.	 Zaten	film	boyunca	
yönetmenin,	 alışık	 olmadığımız	 bir	 şekilde	
ruhani	 bir	 arayışa	 yönlendiğini	 ve	 temelde	
sevgiyi	 merkez	 aldığını	 görüyoruz.	 Müziklerin	
de,	özellikle	bu	yaşlı	enstrüman	sayesinde	aynı	
etkiyi	 verdiğini	 söyleyebiliriz	 rahatlıkla.	 Ana	
temanın	yaratılması	sırasında,	Nolan,	besteciye	
klasik	 daktilodan	 çıkan	 bir	 sayfalık	 yazı	 verir	
ve	kendisinden	bir	gün	içerisinde	bu	yazıya	bir	
tema	 hazırlamasını	 ister.	 Ertesi	 gün	 stüdyoda	
temayı	 dinleyen	 Nolan,	 filmin	 konusunu	 bile	
bilmeyen	 Zimmer’e	 döner	 ve	 “Eh	 sanırım	
şimdi	 gidip	 filmi	 hazırlamalıyım”	 der.	 Şaşkın	
olan	 bestecinin	 cevabı	 “Harika,	 ama	 film	 ne?”	
olur.	 İki	 yıllık,	 filmi	 senaryolaştırma	 süreciyle	
paralel	 ilerler	müziklerin	bestelenmesi.	Antika	
org’un	 da	 devreye	 girmesiyle	 besteler	 iyice	
netlik	kazanır.	Zimmer	özellikle	koro	üzerinde	
çok	durmuş,	insan	seslerini	çok	farklı	şekillerde	
kullanmaya	çalışmış.	Uzayda	geçen	sahnelerde	
dikkatli	 kulaklar	 bunu	 fazlasıyla	 hissedecektir.	
Yönetmenin	 aslında	 filmin	 ana	 teması	 olarak	
gördüğü,	 Pilot	 ve	 kızının	 ilişkisi,	 albümünde	
bel	 kemiği	 oluyor.	 Bu	 bağlamda	 müzikler	 19.	
yüzyıl	 romantik	akım	etkilerinden	20.	yüzyılın	
minimalizmine	 geçiş	 yapıyor	 ilerleyen	 sürede.	
169	dakikalık	filme	2	saatten	fazla	müzik	yazan	
besteci	sanat	yaşamının	belki	de	en	karmaşık	ve	
zor	işlerinden	birine	imza	atmış.	Filmde	görsel	
bir	 şölen	 sunan	 Satürn	 sahnelerindeki	 solo	
piyanoyu	 bizzat	 kendisi	 çalan	 Zimmer	 yaptığı	
işin	 en	 kişisel	 çalışmalarından	 biri	 olduğunu	
ifade	ediyor	ve	ekliyor;
“Birisi size çocuklarınızın geleceği 
hakkında yazın dese, ne kadar kişisel 
olabilirsiniz?”

Bu	sayıda	 tanıtımını	 yapacağım	 Interstellar	
filmi,	 yönetmeni	 ve	 bestecinin	 ilk	

beraberliği	 değil!	 Nolan,	 Batman	 üçlemesi	 ve	
Inception’da	 beraber	 çalıştığı	 Zimmer’le	 artık	
daimi	bir	ortak	haline	geldi.	Öyle	ki,	bu	sayının	
yayınlanacağı	Temmuz	ayında	vizyona	girecek	
olan	 yönetmenin	 yeni	 filmi,	 İkinci	 Dünya	
Savaşı	hikayesi	Dunkirk’ün	müzikleri	de	Hans	
Zimmer	 imzalı.	 İkili	 arasındaki	 bu	 uyumun	
en	 önemli	 nedenini	 de,	 Zimmer’in,	 Nolan	
sinemasının	enteresan	atmosferini	başarılı	bir	
şekilde	 tamamlayan	 müzikler	 üretiyor	 olması	
tanımıyla	 ifade	 edebiliriz.	 Bu	 durum	 filmleri,	
görselliğin	 yanında,	 kulağa	 hitap	 şekliyle	 de	
farklı	 bir	 noktaya	 taşıyor.	 İzleyiciyi	 saran	
konu	ve	müziğin	etkisi,	haliyle	bu	birlikteliğin	
devamlı	hale	gelmesinde	bir	diğer	önemli	unsur	
oluyor.	 Sinema	 tarihi,	 bu	 tür	 birlikteliklerle	
dolu	 malumunuz	 ve	 hemen	 hepsinin	 başarı	
grafikleri	bu	devamlı	beraberliğe	ve	alışkanlığa	
bağlı	 olarak	 yükselmiştir	 dersek	 sanırım	
abartmış	olmayız...

Albüm	 piyasaya	 dört	
farklı	 versiyonda	
sürüldü.	16	parçalık	ilk	
albümü,	 24	 parçalık	
deluxe	 versiyonu	
izledi.	 29	 parçanın	
yer	 aldığı	 Illuminated	
Star	Projection	Edition	
versiyonunu	 takiben	
piyasaya	 son	 olarak	
35	 parçalık	 Complete	

Score	 albümü	 çıktı.	 34	 yaylı,	 24	 nefesli	 ve	
dört	 piyanonun	 yer	 aldığı	 orkestranın	 yanı	
sıra,	 60	 kişilik	 korodan	 da	 yararlanıldı	 ve	
kayıtlar	 George	 Martin’s	 AIR	 Lyndhurst	 Hall	
stüdyolarında	 tamamlandı.	 Ancak	 bütün	 bu	
enstrüman	 zenginliğinin	 yanında	 en	 önemli	
müzik	aleti,	90	yıllık	bir	org	oldu.	
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Dreaming of the Crash

Tek	 nota	 üzerinden	 etkileyici	 bir	 giriş	
karşılıyor	 bizi.	 Cooper	 gördüğü	 kâbustan	
uyanıyor	 ve	 kızı	 Murphy	 yanı	 başında,	 bu	
sırada	yoğun	ve	kuvvetli	bir	 ses	kulağımızda	
titreyerek	yükseliyor.	Albüm	boyunca	sık	 sık	
duyacağımız	emektar	orgun	devreye	girişiyle	
nihayetlenen	 bir	 açılış	 parçası	 bu.	 Açıkçası	
bana	 biraz	 2001’in	 girişini	 anımsatıyor	 bu	
bölüm.	 Mısır	 tarlasının	 üzerinde	 ilerleyen	
kamera	 müziğin	 kesilmesiyle	 beraber	 diğer	
sahneye	geçiş	yapıyor.

Cornfield Chase
Umutların	 tükenme	 noktasına	 ilerlediği	
Dünyada,	 bir	 çiftlik	 evinde	 umutlarını	 diri	
tutma	 peşinde	 bir	 aile	 ile	 başlıyoruz	 güne.	
Uçsuz	 bucaksız	 mısır	 tarlalarının	 arasında,	
havada	 başıboş	 dolaşan	 bir	 drone’un	 peşine	
düşen	Cooper	ve	çocuklarına,	antika	orgumuz	
eşlik	 ediyor	 parça	 boyunca.	 Mısır	 tarlaları	
arasında	giden	pikap	ve	atonal	tonda	ilerleyen	
ve	giderek	dozunu	yükselten	beste	sanki	mısır	
tarlaları	 gibi	 sonsuza	kadar	 sürecekmiş	hissi	
veriyor	kulaklara.	Adeta	bir	ayindeymiş	gibi,	
bir	 yandan	 kadim	 zamanları	 hatırlatan	 ve	
bir	 taraftan	gezegenin	ve	 insanoğlunun	 içine	
düştüğü	çaresizliği	yansıtan	bir	ağıt	niteliğinde	
Cornfield	Chase!sahneye	geçiş	yapıyor.

Dust

Bütün	orkestranın	hissedildiği	güçlü	bir	beste	
Dust.	Adından	da	anlaşılacağı	üzere	Dünyamızı	
teslim	 alan	 toz,	 aynı	 zamanda	 insanlığın	
kaderini	 de	 beliryecek	 noktaya	 gelmiş.	
Filmin	 ana	 temasının	 en	 güçlü	 hissedildiği	
bölümlerden	biri.	Parçanın	bütününde	yoğun	
bir	 melankoli	 ve	 merak	 hakim.	 Burada	 da	
orgun	 ayinsel	 özellikler	 barındıran	 havası	
kendini	 hissettiriyor.	 Özellikle	 yaylılarla	
uyumu	 çok	 etkileyici.	 Beste,	 Murph’ün,	
odasında	olduğunu	söylediği	sözde	hayaletin	
oluşturduğu	ve	Cooper’ın	fark	ettiği,	tozlardan	
meydana	gelen	mesajın	içindeki	koordinatları	
bulup,	 gizli	 Nasa	 tesisini	 keşfetmeleri	 ile	
sonlanıyor.

Day One

Nasa	 tesisini	 keşif	 ve	 Cooper’la	 Profesör	
Brand	arasında	geçen	diyaloğa	eşlik	eden,	ana	
tema	etrafında	piyanoyla	başlangıç	yapan	bir	
besteyle	devam	ediyoruz.	Orkestranın	devreye	
girmesiyle	 temposunu	yavaş	yavaş	yükselten	
parça	bünyesinde	merak	unsurları	barındıran	
bir	havada	son	buluyor.

Stay
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Parçanın	 girişi	 adeta	 rüzgârlı	 ve	 tozlu	 bir	
ortamın	 içindeymiş	 olma	 hissini	 veriyor	
dinleyiciye.	Filmin	en	dramatik	bölümlerinden	
biri	 ve	 Cooper’ın	 kızı	 Murphy’den	 ayrıldığı	
sahneyi	 izliyoruz.	 Arka	 fonda	 devamlı	 aynı	
tonda	 çalan	 enstrümana	 ön	 bölümde	 klasik	
enstrümanlarla	 orkestra	 destek	 veriyor.	
Çaresizliği	ve	kaybetme	korkusunu	iliklerinize	
kadar	hissettiren	bir	beste.	Dünyanın	geleceği	
uğruna,	 geri	 dönme	 olasılığı	 zayıf	 olan	
bir	 göreve	 giden	 babanın,	 kızıyla	 yaptığı	
veda	 konuşmasının	 üzerine	 çiftlik	 evinden	
ayrıldığı	ve	mısır	tarlaları	arasında	gözyaşları	
içinde	 uzaklaştığı	 dramatik	 sahneye	 uygun	
olarak	 ilerleyen	 beste,	 son	 bölümde	 org	 ve	
orkestranın	 temposunu	 iyice	 yükseltmesiyle	
tam	bir	duygu	patlamasına	neden	oluyor.

Message Form Home
Ekibin	 yola	 çıkış	 hazırlıkları	 ve	 ana	 istasyon	
Endurance’e	 bağlandıktan	 sonra	 geride	
bıraktıkları	evlerine	uzun	uyku	öncesi	son	bir	
bakış	ve	sevdiklerine	gönderdikleri	görüntülü	
mesaj	 fonda	 sadece	 piyano	 eşliğinde	 birkaç	
notanın	birleşimiyle	hayat	buluyor	ve	yalnızlık	
duygusunu	çok	başarılı	veriyor.

Mountains
Tik	 tak	 tik	 tak	 tik	 tak...	Dağlar	olduğu	yerde	
duruyor	 mu?	 Yoksa	 onlar	 dağ	 değil	 mi?	
Ekibin	 yaşamın	 uygunluğunu	 araştırmak	
için	 indikleri	 ilk	 gezegen.	 Tamamen	 suyla	
kaplı	 gezegende,	 ilk	 gelen	 ekibin	 aracının	
enkazını	bulmaları	ve	yüzlerce	metre	boyunda	
dalgalarla	 karşılaşmalarını	 olağanüstü	 bir	
gerilim	 yüküyle	 yansıtan	 parça,	 saatin	 tik-
taklarını	 andıran	 bir	 girişle	 başlıyor,	 alttan	
yaylılar	 giriş	 yapıyor	 ve	 tik-taklarla	 paralel	
gidiyor.	 Tempo	 yükselmeye	 başlarken,	
dağları	 andıran	 dev	 dalgaların	 yaklaştığını	
hissediyorsunuz.	 Uzay	 mekiğine	 ulaşmaya	
çalışan	 astronotların	 telaşlı	 çabalarıyla	 parça 
kulaklara çarpan bir dalga misali yükseliyor ve 
dinleyiciyi adeta suyun içine çekiyor. Devreye 
giren org ve 60 kişilik koronun sesi sahnenin bütün 
gerilimini veriyor ve aniden kesiliyor. Tik tak tik 
tak...

The Wormhole
Bilim	 adamlarının	 keşfettiği	 ve	 başka	
galaksilere	 geçit	 görevi	 gören,	 Saturn’ün	
yörüngesindeki	solucan	deliğine	ulaşan	ekibin	
galaksimizden	 ayrılma	 anını	 yansıtan	merak	
ve	 gerilim	 yüklü	 bir	 parça	 The	 Wormhole.	

Afraid Of Time
Dünyadayız	 ve	 denklemi	 çözme	 çabasında	
olan	 Profesör	 Brand	 ve	 artık	 profesörün	
asistanlığını	 yapan	 Cooper’ın	 kızı	 Murphy	
denklem	 üzerine	 tartışıyorlar.	 Fonda	 Piyano	
ağırlıklı	 çalan	 parça,	 zaman	 zaman	 yaylı	
enstrümanlar	 ve	 orgla	 destekli	 bir	 geçiş	
bestesi.

Orkestranın	 inişli	 çıkışlı	 müziğine	 farklı	
enstrümanlar	eşlik	ederken,	bir	müddet	sonra	
org	destekli	muhteşem	bir	yükseliş	geliyor	ve	
parça	nihayetleniyor.
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A Place Among The Stars
Ölüm	döşeğinde	Profesör	Brand	ve	Murphy’nin	
son	 diyaloglarına	 şahitlik	 ediyoruz.	 Adeta	
yoğun	 bir	 ağıtla	 karşılaşıyoruz.	 Orkestranın	
ağır	 tempoda	 giriş	 yaptığı	 parça,	 ilerledikçe	
yoğunluğunu	 daha	 da	 arttırıyor.	 Yaylı	 ve	
nefesli	 enstrümanların	 birlikte	 ağır	 havayı	
iyice	yükselttiği	beste,	ekibin	Endurance’den,	
Ranger	isimli	mekikle	ayrılarak,	daha	önceki	
keşif	 ekibinin	 başı	 Dr.	 Mann’in	 yaşam	
olasılığı	 amacıyla	 gitmiş	 olduğu	 gezegene	
doğru	hareket	etmeleriyle	kasvetli	bir	havaya	
bürünerek	sonlanıyor.

I am Going Home
Doktor	Mann’in,	görünüş	itibariyle	hiç	umut	
vaat	 etmeyen	 buzla	 kaplı	 gezegenindeyiz.	
Mann	 ve	 Cooper	 uçsuz	 bucaksız	 engebeli	
arazide	 ilerlerken	 inişli	çıkışlı	yaylıların	giriş	
yaptığı	parça,	ilerleyen	bölümde	yoğunluğunu	
arttırmaya	başlıyor.	İki	adamın	keşif	gezisine	
eşlik	 eden	 enstrümanlar	merak	 düzeyini	 üst	
seviyede	 tutuyor.	 Her	 saniye	 ve	 parçanın	
tamamında	 aynı	 çizgide	 ilerleyen	 beste,	
sonlara	 doğru	 bu	 uçsuz	 bucaksız	 arazide	
sanki	hiç	bitmeyecekmiş	hissi	verdiği	bir	anda	
koronun	da	müziğe	iştirakiyle	son	buluyor.

Coward
Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. Filmin 
kilit bölümlerinden biri, Doktor Mann’in çıldırmış 
halinin Cooper ve ekibine yansımaları üzerine 
ilerleyen sahnelerin yaşandığı beste, orkestranın 
gerilim yüklü girişinin ardından bir kez daha 
zamana karşı yarışı haber veren tik-takları 
dinletiyor bize. Emektar orgun devreye girmesiyle 
bütün orkestra ayağa kalkıyor adeta ve hızlı bir 
inişle fonda piyano hakimiyeti alıyor ele ve orgun 
paralel girişiyle beraber parçanın ses düzeyi 
artmaya devam ediyor. Özellikle Zimmer’in 
elektronik sesleri kullanma konusundaki ustalığı 
bu bölümde fazlasıyla kendini gösteriyor. Parça 
sonuna yaklaşırken piyanonun bütün seslerin 
üstüne çıktığı bölüm çok etkileyici. Ayrıca filmin 
bu hareketli sahnelerinin dünyada Murph’ün 
evindeki gerçeği araştırmasıyla paralel gittiğini 
de belirtmekte fayda var. Parça zirve noktaya 
piyanonun olağanüstü akışıyla orkestrayı da 
beraberinde sürükleyerek çıkıyor ve en tepede 
sahnenin en can alıcı noktasına ulaştığı anda 
aniden kesiliyor.

Running Out
Dünyadayız	 ve	 umutlar	 tükenmek	 üzere.	
Murphy	 çaresiz	 bir	 halde,	 profesörün	
denklemini	 çözme	 peşinde.	 Cevabı	 yaşadığı	
evde	 bulacağını	 düşünüyor	 ve	 tozla	 kaplı	
yollarda	 ilerlerken	 kendisine	 eşlik	 eden,	
piyano	 ağırlıklı	 bir	 geçiş	 bestesi	 dinliyoruz.	
Arka	 fonda	 devamlı	 gerilimi	 ayakta	 tutan	
yaylıların	 eşliğinde	 umuda	 doğru	 ilerliyor	
Murphy!	
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Detach
Filmin	 belki	 de	 en	 drmatik	 bölümlerinden	
birindeyiz.	 Doktor	 Mann’in	 gezegenden	
kaçmak	 için	 çaldığı	 mekikle	 Endurance’a	
bağlanmaya	çalışması	sırasında	verdiği	zarar	
yüzünden	 yakıtı	 tükenen	 istasyonun,	 son	
yaşam	olasılığı	barındıran	gezegene	gitmesini	
içeren	 sahnenin	 müzikleri,	 orkestranın	 tek	
nota	 üzerinden	 ilerleyişiyle	 başlıyor.	 Ekibin	
gezegenin	 yörüngesinden	 ayrılarak	 dev	
kara	 delik	 Gargantua’ya	 ilerlediği	 bölümde,	
heyecan	 dozu	 gitgide	 yükseliyor.	 Orkestra	
zamana	 karşı	 yarışan	 tik-takları	 burada	 da	
ihmal	 etmemiş.	 Elektronik	 enstrümanların,	
yaylı	 ve	 nefeslilerle	 karıştığı	 sahne	 aniden	
antika	 orgun	 devreye	 girişiyle	 filmin	 de	
en	 dramatik	 ayrılık	 sahnelerinden	 birini	
kulaklara	yüklüyor.	Orkestranın	her	biriminin	
canlandığı	 muhteşem	 bir	 an,	 Cooper	
Gargantua’ya	 ilerlerken	parça	olağanüstü	bir	
valse	 dönüşüyor	 ve	 nihayetinde	 dinleyicinin	
tüylerini	 diken	diken	 eden	 epik	 bir	 şahesere	
dönüşerek	 yavaşça	 ve	 kulakları	 rükûya	
ulaştırarak	sonlanıyor.

Gargantua’dayız, kara deliğin merkezine ilerleyen 
Cooper artık beşinci boyuttadır ve ilerleyen 
sahneler filmin temel fikrini anlamak açısından 
izleyicinin kafasındaki bütün sorulara cevap 
niteliğindedir. Org ağırlıklı parçanın girişi aynı 
tempoda ilerleyen ve elektronik enstrümanların 
ara ara devreye girmesiyle inişli çıkışlı bir grafik 
çiziyor. Piyano desteği de org’la beraber devam 
ediyor ve parçanın sonuna doğru tempo düşerken 
dinleyici kendini adeta farklı bir boyutta hissediyor.

We We’re Going
Final	 bölümündeyiz	 ve	 filmin	 ulaştığı	 zirve	
noktasında	olabilecek	en	iyi	kapanışı	izliyoruz.	
Fonda	orkestra	yine	hafif	bir	tonda	başlıyor	ve	
org’un	 devreye	 girmesiyle	 ana	 tema	 sürekli	
yükselen	 bir	 tempoda	 kulaklarımızın	 pasını	
tamamen	 temizliyor	 ve	 tüm	 enstrümanların	
devreye	 girmesiyle	 umut	 yüklü,	 insanlığın	
geleceği	için	huzur	veren	bir	kapanışla	emektar	
orgumuz	son	notasını	bizlere	gönderiyor.

First Step
24	 parçalık	
Deluxe	 albümün,	
ekstra	parçalarına	
geçiyoruz	burada.	
First	 Step	
ana	 temanın	
çevresinde	 ve	
org	 liderliğinde	
ilerleyen	 bir	
parça.	 Piyanoyla	
açılıyor	 ve	
o r k e s t r a n ı n	
devreye	 girişiyle	
dinamik	bir	havada	devam	ediyor.	Albümün	
genelinde	hakim	olan	parça	içi	ani	yükseliş	ve	
inişler	burada	da	mevcut.

S.T.A.Y.
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Flying Drone
Org’la giriş yapan ve 
yaylıların kullanıldığı 
bir parça. Filmin her 
karesini hissettiren 
kısa bir geçiş bestesi.

Atmospheric
Entry

Gerilim	 havasını	
sonuna	kadar	veren,	
kulakların	 adeta	
titrediği	 bir	 parça.	
Bir	 an	 için	 insana	
boşluktaymış	 hissi	
veren	 derinliği	
Zimmer	burada	çok	
iyi	 yansıtmış.	 Kısa	
süren	ve	adrenalini	yüksekte	tutan	bir	beste.

No Need to Come Back
Tik-taklar	işbaşında,	açılış	yine	zamana	atıfta	
bulunuyor	 ve	 piyano	 devreye	 giriyor.	 Sanki	
uzay	 boşluğunda	 dinliyorsunuz	 notaları.	
Bu	 parçayı	 dinlerken	 kendinizi	 bir	 nevi	
Gargantua’nın	 içindeymiş	 gibi	 hayal	 edin.	
Orkestra	 ve	 koronun	 ilave	 olmasıyla	 dipsiz	
bir	 karanlıkta	 yüzüyormuş	 hissi	 veren	 parça	
sonlara	doğru	temposunu	yükselterek	geliyor	
ve	 aniden	 zirveden	 tekrar	 serbest	 düşüşe	
geçerek	 piyanonun	 hakimiyeti	 ele	 almasıyla	
sonlanıyor.

No Time For Caution
Gerilimin	 zirve	 yaptığı	 parçanın	 ardından	

Imperfect Lock
Bir	önceki	parçanın	bitişiyle	hiç	ara	vermeden	
yeni	 parçaya	 geçiş	 yapıyoruz.	 Hızla	 akan	
zamanın	 ortasında	 üstümüze	 gelen	 dalgaları	
andıran	 bir	 giriş	 bu	 adeta.	 Yaylıların	
araya	 girmesiyle	 diken	 üstünde	 bir	 havaya	
bürünüyor	 beste.	 Orkestra	 tempo	 ayarında	
tutarsız	 yine,	 inişler	 ve	 çıkışlarla	 gerilim	
yükleniyor	kulaklara.	Fonda	zaman	hızla	tik-
taklarını	gönderiyor	bize	ve	yaylılar	elektronik	
seslerle	 uyum	 içinde	 ilerlerken	 sanki	 dev	
bir	 boşluk	 üzerimize	 geliyormuş	 hissi	
uyandırarak	yükselen	ve	yine	alçalan	seslerle	
ilerlemeye	 devam	 ediyoruz.	 Tik-taklar	 hiç	
durmuyor.	Üzerinde	durduğumuz	diken	artık	
batmaya	 başlıyor	 neredeyse	 kulaklarımıza	
ve	 yaylıların	 tamamının	 devreye	 girmesiyle	
boşluğun	ağırlığı	iyice	hissediliyor	ve	nihayet	
ana	enstrümanımız	org	devreye	giriyor,	antik	
sesiyle	parçanın	gerilim	dozunu	iyice	zirveye	
taşıyor	ve	tik-taklar	aniden	susuyor.
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biraz	 nefes	 alıyoruz	 ancak	 tik-taklar	
yeniden	 başlıyor	 ve	 org’un	 devreye	
girmesiyle	 albümün	 belki	 de	 en	 etkili	
parçalarından	biri	başlıyor.	Muhteşem	
bir	 org	 performansı	 var	 fonda	 ve	
orkestranın	 eşliğinde	 adeta	 albümün	
ve	hatta	filmin	panoramasını	yansıtan	
bir	 parça	 bu.	 Bütün	 enstrümanların	
bütünleştiği	beste,	org’un	zirveye	varan	
sesiyle	sonlanıyor.

What Happens Now
Son parçamız bizi yine boşlukta 
dolaştırıyor. Atonal tonda ilerleyen bir 
beste ve elektronik seslerle desteklenmiş. 
Seslerin azalmasıyla birlikte geride org 
kalıyor sadece ve onun da son notalarını 
dinledikten sonra, rüzgar ve uzaklardaki 
gök gürültüsü dolduruyor kulaklarımızı ve 
insanlığın geleceğine doğru yaptığı amansız 
varış mücadelesi bir dahaki yolculuğuna 
kadar şimdilik burada sonlanıyor. 

Albümün	 kapanışını,	 filmde	 Profesör	 Brand	
(Michael	 Caine)	 tarafından,	 ekibin	 Endurance’le	
Dünya	 yörüngesinden	 ayrılırken	 okuduğu	 bir	 şiirle	
yapıyoruz.	Dylan	Thomas	imzalı	bu	harika	şiirin	her	
kıt’asını,	filmin	oyuncuları	fonda	koronun	muhteşem	
desteğiyle	sırayla	seslendirmişler.

  Do Not Go Gentle into That Good Night

Gitme	o	güzel	geceye	usulca, 
İhtiyarlık	tutuşmalı	ve	coşmalı	günün	sonunda; 
Öfkelen,	öfkelen	ışığın	ölümü	karşısında.

Bilge	adamlar,	bilseler	de	karanlığın	doğru	
olduğunu	kendi	sonlarında, 
Sözleri	hiçbir	şimşek	çaktırmamış	olduğu	içindir	ki	
onlar 
Gitmezler	o	güzel	geceye	usulca.

Son	dalga	vurduğunda,	iyi	adamlar	haykırarak	nasıl	
da	parıldayarak 
Dans	edebileceğini	kırılgan	niyetlerinin	yeşil	bir	
koyda, 
Öfkelenirler,	öfkelenirler	ışığın	ölümü	karşısında.

Vahşi	adamlar,	güneşi	uçarken	yakalamış	ve	
şarkısını	söylemiş	olan, 
Ve	çok	geç	öğrenen,	yas	tuttuklarını	onun	yolunda, 
Gitmezler	o	güzel	geceye	usulca.

Ağırbaşlı,	ölüme	yakın	adamlar,	göz	kamaştıran	bir	
bakışla
Kör	gözlerin	göktaşları	gibi	alevlenip	
şenlenebileceğini	görürken, 
Öfkelenirler,	öfkelenirler	ışığın	ölümü	karşısında.

Ve	sen,	benim	babam,	hüzünlü	zirvede, 
Yalvarırım,	lanetle,	kutsa	beni	şimdi	şiddetli	
gözyaşlarınla. 
Gitme	o	güzel	geceye	usulca. 
Öfkelen,	öfkelen	ışığın	ölümü	karşısında.

Dylan Thomas - 1951

Çeviri: Deniz Yörükoğlu
  18.06.2017

Gitme O Güzel Geceye Usulca
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Hans	Zimmer,	Interstellar	 ile	adeta	kariyerinin	zirvesine	çıkıyor.	Özellikle	yeni	yüzyılda,	
kariyerinde	inişli	çıkışlı	grafikler	çizmeye	başlayan	bestecinin,	bildik	müzik	formundan	

bir	hayli	 uzaklaşarak	ortaya	koyduğu	yeni	 albümler	 içerisinde	 Interstellar	 en	 iyi	 ve	 kaliteli	
işlerinden	 biri.	 Açıkçası	 rahatlıkla	 Oscar’ı	 kazanabilecek	 bir	 performans	 sergiliyor	 besteci.	
Özellikle	neredeyse	90	yaşında	bir	orgu	albümün	temeline	oturtması	ve	orkestrayla	koroyu,	
org’un	 adeta	 fonu,	 yardımcı	 enstrümanları	 durumuna	 getirmesi	 takdire	 şayan	 bir	 durum.	
Bestecinin	 ana	 tema	 haricinde,	 bestelerin	 içine	 yedirdiği,	 zamanı	 hatırlatan	 bölümler	 ve	
gerilim	dozunun	zirve	yaptığı	anlarda	aniden	tempoyu	yavaşlatıp	farklı	ses	renklerine	geçişleri	
kelimenin	 tam	 anlamıyla	 dahice	 dokunuşlar	 olmuş.	Romantizmden	minimalist	 tarza	 kayış	
ve	 klasik	 seslerle,	 elektronik	 seslerin	 kusursuz	 uyumu	 tabi	 ki	 elektronik	müzik	 konusunda	
alanında	uzman	olan	Zimmer	için	çok	zorlayıcı	olmamış	gibi	görünüyor.	Kabul	etmek	gerekir	
ki,	Interstellar	dinlemesi	çok	kolay	bir	albüm	değil.	Atonal	tonda	bestelerin	yoğun,	inişli	çıkışlı	
duyguları	aşırı	derecede	yüksek	hissettiren	bölümlerin	ağırlıkta	olduğu	bir	çalışma.	Bestecinin,	
“en	 kişisel	 çalışmalarımdan	 biri”	 dediği	 albüm,	 alışılagelmiş	 Zimmer	 	 bestelerine	 nazaran	
daha	kişisel	bir	tonda	olduğunu	fazlasıyla	hissettiriyor.	Tabi	bunu	anlayabilmek	için	sağlam	
bir	Zimmer	dinleyicisi	de	olmak	gerekiyor.	Son	olarak,	film	nasıl	arşivlerde	bilim	kurgu	klasiği	
olarak	bir	yeri	hak	ediyorsa,	müzik	albümüyle	de	sadece	film	müziği	tutkunlarının	değil	her	
müzikseverin	arşivinde	yer	almayı	fazlasıyla	hak	ediyor	Interstellar	ve	Zimmer...	

İnsanlığın geleceğine, usulca 
ve huzur içinde, 

öfkelenmeden ulaşması 
temennisiyle, 

hep müzikle kalın
sevgili dostlar...
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Burak Katipoğlu

Kısa Mesafe

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

Ikarus	 III	 Mars	 yüzeyine	 doğru	 inişinin	
önemli	bir	kısmını	bitirmişken	Kaptan	Albert	
Kröningen	3.5	yıla	aşkın	misyonun	liderliğini	
yapan	 deneyimli	 astronot,	mutlu	 bir	 şekilde	
koltuğunda	 sırıtıyordu.	 Isı	 kalkanlarının	
devreye	girdiğini	arkadaşında	Enrico	Ferandi	
gemi	iniş	uzmanının	onayıyla	anlamış	ve	biraz	
rahatlamıştı.	

Ikarus	dünyanın	ilk	insanlı	Mars	programıydı.
Yolculuğun	 gidişi	 3.5	 yıl	 sürmüştü	 ve	 ana	
gemi	 Theseus	 yörüngede	 dönerken	 Ikarus	
kapsülü	 ile	 Mars’ın	 yüzeyine	 olan	 inmeye	
başlamışlardı.	 Bazı	 bütçe	 kısıtlamaları	 ve	
politik	sürtüşmeler	sonunda	2023	yılında	ilk	
yapım	 planlarına	 başlanmış	 ve	 2042	 yılında	
fırlatılan	bu	uçuş	çoğu	Amerikalı	8	mürettebat	
ile	hedefine	ulaşmak	üzereydi.	

Şimdi	ise	tatlı	bir	sorunla	karşı	karşıyaydılar;	
Mars’a	ilk	ayak	basacak	olan	kişi	kim	olmalıydı.	
Birlikte	küçük	uzay	gemilerinde	geçirdikleri	bu	
zaman	içerisinde	mecburen	birbirlerini	çok	iyi	
tanıyan	insanlar	olmuşlardı.	Kaptan	sonunda	
geminin	en	genci	olan	Sarah	Cunningham	adlı	
seyrüsefer	uzmanına	bu	onuru	vermeyi	uygun	
görmüş,	diğerleri	de	itiraz	etmemişti.	
“Dışarıdayım	 kaptan	 çok	 güzel	 bir	 Mars	
sabahına	iniş	yapıyorum.”	
“Dikkatli	 ol	 Sara	 bu	 bildiğin	 topraklara	
benzemez,adımını	 atarken	 güzel	 bir	 söz	
söylemeyi	 unutmazsan	 iyi	 olur,kitaplar	 için	
falan.”	
“Uzay	yemekleri	iğrençe	ne	dersin	kaptan,	ya	
da	benim	için	küçük	ama	insanlık	için	başka	
bir	adım!”	
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Kaptanın	 kahkahası	 hoparlörden	 duyuldu.	
Bir	 anlığına	 6	 dakika	 sonra	 bütün	 dünyanın	
bunları	duyacağını	unutmuşlardı	
“Barış	içinde	geldik!”	dedi	ve	adımını	attı.	
“Tebrikler	6dk	sonra	tarih	kitaplarındasın.”	
İlk	tebrikleri	almaya	başladıklarından	kokpitte	
ufak	 bir	 şampanya	 gezdiriyorlardı	 bile.	 Sara	
hala	dışarıda	dolaşıyordu.	
“Kaptan!	Bir	şeyler	oluyor	kaptan	burada	biri	
var!”	
“Konuşmayı	 içselleştir	 Enrico,	 Sara	 sanırım	
biraz	 panik	 yaptı”.	 Böyle	 bir	 şeyin	 insanlar	
arasında	 yayılması	 açık	 şekilde	 paniğe	 yol	
açabilirdi.	
“Sakin	 ol	 Sara	 böyle	 bir	 şeyin	 imkansız	
olduğunu	 sende	 biliyorsun,”dedi	 Kaptan	
Albert.	
“Kaptan	 Saranın	 kask	 görüntüleri	 gerçekten	
de	biri	var!”	
Görüntülere	 baktılar	 ve	 dışarıda	 garip	 bir	
şekilde	 kozmonot	 kıyafetleri	 içerisinde	 gibi	
görünen	 kendilerine	 doğru	 yürüyen	 biri	
olduğunu	fark	ettiler.	
“Ruslar	 mı	 ?	 Yani	 Ruslar	 mı	 daha	 önce	
gelmiş...”Kaptan’ın	sesi	titriyordu.	
“Sanmıyorum	 kaptan	 bir	 tür	 halisulasyon	
olmalı,rus	 uzay	 programnın	 tespit	 edilen	
böyle	bir	misyonu	hiç	olmadı”	dedi	Enrico	

Kozmonot	 kıyafetindeki	 kişi	 giderek	 onlara	
yaklaşıyordu	ve	el	sallamaya	devam	ediyordu.
Sara	geri	el	salladı	ve	karşıdan	“Ok”	anlamında	
bir	 işaret	 aldı.	 Karşısındaki	 kişi	 biraz	 garip	
hareket	 ediyordu,	 Mars’ın	 yüzeyine	 ve	
yürürken	 üstündeki	 kıyafete	 çok	 da	 uyum	
sağlamışa	benzemiyordu	.	

Artık	 kozmonot	 kıyafetindeki	 yabancıyla	
aralarında	 metreler	 kalmıştı.	 “Kaptan	 bu	
kıyafet	 baya	 eski	 sanırım	 1990’lardan	 kalma	
eski	 uzay	 çağı	 çöplerinden,	 en	 az	 50	 yıllık”.	
Karşılarındaki	 kozmonot	 elinde	 bir	 tabelada	
“96.4	FM	dalga	boyu”	diye	bir	yazı	tutuyordu.	
”Radyoyu	 açın”	 diye	 bağırdı	 karşılarındaki	
kişi	 güneş	 siperinin	 altında	 bir	 kadın	 yüzü	
olduğu	anlaşılıyordu.	

Kaptan	 Albert	 garip	 bir	 şekilde	 Mars	
yüzeyinde	 bu	 zayıf	 atmosferde	 iki	 insanın	
birbirine	 söylediği	 ilk	 cümlenin	 “Radyoyu	
açın”	olduğunu	fark	etti.	
“Hey	 Merhaba	 dünyalılar”	 kadın	 delice	
gülüyordu	 konuşurken	 “Şaka	 şaka	 ben	
de	 dünyadan	 geldim	 sadece	 kısa	 bir	 yol	
kullandım.	 Adım	 Olya	 Stefanoviçki	 Şeref	
Gürcistan	asıllı	bir	 vatandaşım	ve	Mars’a	 ilk	
ayak	basan	sizi	tebrik	ediyorum.”	
“Te..tee	...teşekkürler	ama	nasıl?	buraya	nasıl	
geldiniz?”	diye	sordu	Sara.	Artık	gemidekiler	
onları	dinleyebiliyordu.	
“Haklısınız	 bu	 kadar	 gizem	 yeter.	 Az	 önce	
kocam	 Görkem	 ve	 ben	 dünyanın	 sanırım	
214’üncü	 boyut	 kapısını	 açıp	 sizin	 iniş	
sahanızın	 koordinatlarına	 kilitlendik.Tabi	
gelmeden	önce	5-6	deneme	yapmamız	gerekti.	
Hala	 makinenin	 neredeyse	 5km	 sapması	
var,	 yatayda	 yürürsünüz	 de	 dikeyde	 açılınca	
paraşütle	inmek	zor	oluyor.”	
“Siz	neler	saçmalıyorsunuz	kimsiniz	nesiniz?”	
Sara	paniklemeye	başlamıştı.	
“Biz	Türkiye-Gürcistan	sınırında	yaşayan	biri	
teorik	fizikçi,	 yani	ben,	diğeri	optik	mekanik	
ve	 uygulamalı	 fizikçi	 bir	 çiftiz.	 Kocamla	
yaptığımız	deneyler	sonucu	yaklaşık	200	gün	
önce	 maddeleri	 bir	 noktadan	 bir	 noktaya	
mesafe	 katetmeden	 göndermeyi	 bulduk	 ve	
biraz	ilerideki	kapı	gibi	şeyi	oluşturdul”	
“Yani	 ışınlanmayı	 buldunuz...”dedi	 Enrico.	
Normalde	 hiç	 kaptanın	 sözünü	 kestiği	
görülmemişti.	
“Bu	......bu	çağ	açıcı	olurdu	....peki	niye..!?”	
“Şöyle	 ki	 herkesin	 gördüğü	 bir	 ortamda	 bir	
şey	 yapmazsak	 hayatta	 bizim	 bu	 deneyi	 ve	
başarıyı	elde	ettiğimizi	kanıtlayamazdık.	Hep	
diğer	 insanlar	 onlar	 NASA’da	 çöpçü	 olarak	
çalışıyormuş	 oradan	 çalmışlar,	 bizim	 bilim	
adamları	 onlardan	 daha	 önce	 yapmış	 ama	
saklamışlar	 vs	 geyiklerini	 duymak	 zorunda	
kalırdık.	 Emeklerimiz	 haksızca	 elimizden	
alınır	 ve	 tarihteki	 yerimiz	 anlaşılmazdı	
sanırım.	Bundan	korktuk	 ,	 şimdi	 tüm	dünya	
bizi	göz	arda	edemeyecek”	
“Ruslar	 için	mi	 çalışıyorsunuz?!	Bizi	 rencide	
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etmek	için	mi	son	ana	kadar	bekleyip	tepenin	
arkasından	çıktınız?”artık	Albert	mikrofondan	
bağırıyordu,sinirleri	bozulmuştu.	
“Hayır	 hayır	 tabi	 ki	 de	 öyle	 bir	 şey	 değil.
Uzayda	dolaşmak	 için	kıyafetlere	 ihtiyacımız	
vardı	 bizde	 rus	 pazarından	 eskiyen	 bu	
kıyafetleri	aldık	ve	baya	da	bir	para	harcadık.
Biraz	 düzeltme	 ve	 tamir	 ile	 Mars	 yüzeyine	
uygun	hale	 geldi	 kıyafetler.	 İnanın	bana	 son	
2	 ayımı	 bir	 su	 tankından	 yürüyüş	 egzersizi	
yaparak	geçirdim”	
“Yani	 aslında	 Mars’a	 ayak	 ilk	 basan	 insan	
sizlerdiniz.”	
“Sizi	 ilk	 karşıladığımda	 söylediğim	 gibi	 bu	
kişiler	sizlersiniz.	Görkem	ve	ben	bu	konuda	
uzun	 uzun	 düşündük	 bu	 kadar	 yol	 gelen	
ve	 emek	 veren	 sizlerden	 bu	 şerefi	 almak	
emeğinize	 saygısızlık	 olurdu.	 Hepimiz	 bilim	
adamlarıyız	 gerçek	 emeğin	 değerlerini	 bilir	
ve	takdir	ederiz	.Hem	ilk	ışınlanan	kişi	olmak	
insana	yeterli	bir	onur.	Öte	yandan	sizin	uzay	
aracınız	 olmasaydı	 size	 kilitlenip	 ışınlanma	
kapısını	 açamazdık,	 belki	 “meraklıya”	
kilitlenmeyi	 deneyebilirdik	 ama	 kim	 bilir	 o	
nerededir	bu	 çölde.	Bu	bir	 anlamda	 sizin	de	
başarınız	o	yüzden.”	

Ikarus	 III	 ekibi	 üzerine	 garip	 bir	 hüzün	
çökmüştü.	Ölümü	bile	göze	alan	bu	ekip	şimdi	
garip	 bir	 “başarısızlık”	 hissiyle	 yüzleşiyordu.
Telsizdeki	bu	sessizlik	Olya’yı	harekete	geçirdi.	
“Aaa...hadi	 ama	 üzülmenizi	 gerektiren	 bir	
şey	 yok	 büyük	 iş	 başardınız	 şimdi	 sadece	
geri	 dönüş	 yolculuğunu	 yapmayacaksınız	
o	 kadar.	 Ayrıca	 artık	 gidebileceğiniz,	 ayak	
basabileceğiniz	 bir	 sürü	 gezegen	 olacak	 diye	
tahmin	ediyorum.”	“Nasıl	geri	dönüş?!”	
“Buraya	 boşuna	 ışınlanmadık,	 sizi	 alıp	 eve	
geri	döneceğiz,	3.5	yıl	daha	o	sıkıcı	konservede	
kalmanıza	 gerek	 yok.	 Bu	 şekilde	 bizim	
çalışmalarımız	da	herkes	tarafından	görülmüş	
olacak.Hadi	 bakalım	 tüm	 eşyalarınızı	 alın	
ve	 ışıkları	 kapatın”diye	 güldü	 Olya	 radyo	
üzerinden.	
“Bunu	herkesin	görmesi	 lazım	kaptan	yayını	
tekrar	açıyor	ve	gönderiyorum”dedi	Enrico	ve	

hiçbir	cevap	beklemeden	yayını	açtı.	

Sara	 ilk	 şoku	 atlatmış	 ve	 neşelenmişti.	 Olga	
ve	Sara	önden	hoplaya	zıplaya	Mars’ın	düşük	
yer	 çekiminde	 önden	 koştururken	 küçük	 bir	
Mars-roverını	 birleştirip	 arkalarından	 yavaş	
yavaş	 eşyalar	 ile	 gelen	 ekipte	 de	 moral	 iyi	
durumdaydı.	

Sara	ileride	bir	mavi	yarı	içbükey	bir	merceği	
andıran	bir	mavi	duvar	gördüğünde	duraksadı.
Duvar	 neredeyse	 30	 metre	 çapındaydı.
Rehberlerine	döndü	ve	sordu;	
“Peki	nereye	gidiyoruz	Olya,	bu	kapının	öteki	
ucu	hangi	şehirde?”	

Olya	sırıtarak	cevap	verdi	“İstersen	Görkem’in	
ilk	makineyi	 çalıştırdığımızda	 verdiği	 cevabı	
vereyim	“Bize	Her	Yer	Trabzon!”.

	 	 	 Son
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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Merve Yener

Hücre

Mavi Sarmaşık

Hücreyi	en	basit	ve	kaba	bir	şekilde	tanımlayacak	olursak;	canlının	canlılık	özelliklerini	
taşıyan	yapı	ve	görev	bakımından	en	küçük	parçasına	Hücre	diyebiliriz.
Peki,	hücre	neden	bu	kadar	önemlidir?
Tüm	canlı	organizmaların	hücrelerden	meydana	geldiğini;	canlı	organizmalarda	temel	
yapısal	 ve	 fonksiyonel	 birimin	 hücre	 olduğunu,	 tüm	 hücrelerin	 mevcut	 hücrelerin	
bölünmesiyle	 çoğaldığını	 ve	 hücrelerin	 birlikte	 çalışması	 sonucunda	 canlının	 ortaya	
çıkması	onu	bu	kadar	önemli	yapıyor.
Hücre’nin keşfi
Robert	Hooke	 1665	yılında,	mikroskopla	ölü	
bir	 mantarı	 incelenmesi	 sonucunda,	 odacık	
şeklinde	 yapılar	 görmüş	 ve	 bunlara	 Hücre	
demiştir.	 Bilgilerin	 artmasıyla	 1805	 yılında	
Alman	 Lorenz	 Oken	 ilk	 defa	 hücre	 teorisini	
ileri	 sürmüş;	 “Tüm	 organik	 oluşumlar	
hücrelerden	türerler.”	demiştir.

1839’da	 iki	 Alman	 bilim	 adamı,	 Matthias	
Jakob	Schleiden	ve	Thedor	Schwann	ve	daha	
sonra	 1855’de	 yine	 bir	 Alman	 bilim	 adamı,	
Rudolf	 Virchow	 tarafından	 “Tüm	 hücreler,	
hücrelerden	 meydana	 gelmiştir.”	 şekline	
dönüştürmüşlerdir.	 Bu	 düşünce	 günümüzde	
Modern	Hücre	Teorisi	olarak	geçer.
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Hücre’nin	yapısı	nasıldır?
Hücrelerin	şekli	ve	yapısı	genellikle	hücrenin	
görevine	 uyumludur.	 Fakat	 hücrelerin	 çoğu	
yuvarlağımsı,	 kübik,	 yassı	 ve	 silindirik	
şeklindedir.	 Hücrelerin	 büyüklükleri	 aşağı	
yukarı	 sabittir,	 çok	 az	 değişiklik	 gösterir.	
Büyük	 bir	 çoğunluğu	 gözle	 görülmeyecek	
kadar	küçüktürler.	Hücre	büyüklüğünün	yanı	
sıra	 hücrenin	 boyu	 da	 önemli	 değişiklikler	
gösterebilir.	 Örnek	 verecek	 olursak,	 insanda	
omurilikten	 çıkıp	 bacaklara	 giden	 siyatik	
sinirin	boyu	yaklaşık	bir	metre	kadardır.

Hücrenin	 yapısı	 genellikle	 %85	 su,	 %10	
protein,	 %3	 yağ,	 %1	 karbonhidrat	 ve	 %1	
minerallerden	meydana	gelmiştir.

Tek	 bir	 hücreden	 meydana	 gelen	 canlılar	
olduğu	 gibi,	 birçok	 hücrenin	 bir	 araya	
gelmesiyle	oluşan	canlılar	da	mevcuttur.

Hücreler	 gelişmişlik	 düzeyine	 göre	 ikiye	
ayrılır:

1- Prokaryot Hücre:	Basit	yapılıdırlar.	Zarlı	
organeller	ve	zarla	çevrili	çekirdekleri	yoktur.	
Hücre	 zarı,	 sitoplazma	 ve	 zarsız	 organel	
olan	 ribozom	 taşırlar.	 DNA’ları	 sitoplazma	
içerisinde	serbest	halde	bulunur.

2- Ökaryot Hücre:	 Dıştan	 içe	 doğru	
sıralarsak	 temel	 olarak	 yapıları;	 hücre	 zarı,	
sitoplazma	ve	çekirdekten	oluşur.

Hücreler,	 kendilerini	 dışarıdaki	 tehlikelere	
karşı	 korumak	 adına	 bir	 zarla	 çevrilidir	
buna	 Hücre	 Zarı	 diyoruz.	 Hücre	 zarına	 ilk	

başlarda	cansız	denilmiştir.	Yapısı	henüz	tam	
olarak	 çıkarılamamış	 olmasına	 rağmen	 “Sıvı	
Mozaik	 Zar	Modeli”	 ile	 açıklanır.	 Bu	model,	
ilk	 defa	 1972	 yılında	 Singer	 ve	 Nicholson	
isimli	 araştırmacılar	 tarafından	 önerilmiş	
ve	 kabul	 görmüştür.	 Bu	 modele	 göre	 hücre	
zarı,	 tek	 katlı	 lipid	 tabakasından	 meydana	
gelmiş,	 karbonhidrat	 ve	 protein	 molekülleri	
lipid	 tabakasına	 gömülü	 durumdadır.	 Lipid	
tabakası	 sürekli	 hareket	 halindedir.	 Yani	 ilk	
modelin	aksine	hücre	zarı;	canlı,	esnek	ve	yarı	
saydam	bir	yapıdadır.

Hücre	 zarı	 özellikle	 lipid	 ve	 proteinden	
meydana	 gelmiştir.	 Protein	 yaklaşık	 olarak	
%55,	lipidler	yaklaşık	%42	oranında	yer	alır.
Hücre	 zarı;	 hücrenin	 antijenik	 özellik	
kazanmasında,	seçici	geçirgen	olması	(ihtiyacı	
olanı	 alması	 ve	 zararlı	 olanları	 almaması),	
hücrelerin	birbirlerini	tanımasında,	bağışıklık	
sisteminde	önemli	rollere	sahiptir.

Hücre	 zarının	 madde	 geçişi	 iki	 genel	 yolla	
gerçekleşir:

1-Pasif Taşıma:	 Hücre	 zarından	 geçen	
maddelerin	 enerjiye	 ihtiyaç	 duymadan	
gerçekleştiği	 taşıma	 tipidir.	Difüzyon,	ozmoz	
ve	 kolaylaştırılmış	 difüzyon	 olmak	 üzere	 üç	
farklı	şekli	vardır.

2-Aktif Taşıma:	 Maddelerin	 enerji	
kullanılarak	 özel	 taşıyıcı	 proteinlerle	 hücre	
içine	veya	dışarısına	taşınması	tipidir.	Canlılık	
için	çok	önemli	bir	olaydır.

Birde	sitoplazmamız	var.	

Sitoplazma;	canlılık	için	temel	bir	birim	olan	
hücrenin	 iç	 adına	 koloid	 sistem	 denilen	 ne	
katı	ne	de	sıvı	olan	bir	yapıdadır.	
İçerisinde	bulunan	organellere	gelelim.

1-Endoplazmik Retikulumlar(ER): 
Hücre	zarı	 ile	çekirdeği	arasında	bulunan	ve	
hücreyi	bir	ağ	gibi	saran	zarlı	yapıda	olan	bir	
organeldir.	 Sahip	olduğu	 enzimler	 sayesinde	
gerçekleştirdikleri	 sentez	 faaliyetlerinin	
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yanısıra	 depo	 görevi	 de	 görürler.	 Zarları	
üzerinde	 ribozom	 bulundurma	 yada	
bulundurmama	 durumuna	 göre	 iki	 farklı	
tiptedir.	 Ribozom	 bulundurana	 Granüllü	
Endoplazmik	 Retikulum,	 bulundurmayana	
Granülsüz	Endoplazmik	Retikulum	denir.

Ribozom	 ribozom	 dedik	 peki	 bu	 ribozom	
nedir?

2-Ribozomlar:	 Işık	 mikroskobuyla	
görülemeyen	 çok	 küçük	 organellerdir.	
Hücrede	 her	 türlü	 protein	 ve	 enzim	
sentezinin	 yapıldığı	 yerlerdir.	 Protein	 ve	
RNA’dan	 yapılmışlardır.	 Büyük	 ve	 küçük	
alt	 birimlerden	 oluşurlar.	 Virüs	 hariç	 bütün	
canlı	 hücrelerde	 bulunan	 temel	 organeldir. 

3-Golgi Kompleksi:	 1898	 yılında	 İtalyan	
Camillo	 Golgi	 tarafından	 tanımlanmış,	
kesecik	şeklinde	organeldir.	Hem	yapı	hemde	
fonksiyonel	 yönden	 ER’a	 benzerlik	 gösterir	
fakat	ondan	farklı	olarak	çekirdek	zarına	yakın	
olarak	bulunur	ve	ER	kadar	devamlı	değildir.	
Başlıca	 görevi	 enzim,	 hormon,	 protein	
paketlenmesi(düzenlenmesi)	 ve	 salınmasını	
gerçekleştirir.

4-Lizozomlar:	 Golgi	 kompleksi	 tarafından	
oluşturulan	 kesecik	 şeklindeki	 organellerdir.	
Kuvvetli	 sindirici	 enzimler	 bulundurur.	 Bu	
enzimler	 her	 türlü	 molekülü	 sindirebilme	
yeteneğindedir.	Hemen	hemen	her	hücrelerde	
bulunmalarına	 rağmen	 kandaki	 akyuvar	
hücrelerinde	bol	olarak	bulunurlar.	Lizozomlar	

hücre	içi	sindirimin	yanısıra	yaralı	ve	iltihaplı	
bölgelerin	 iyileşmesinde	 olduğu	 gibi	 fazla	
hırpalanmış	 hücre	 enkazlarını	 yok	 ederek	
hücre	dışı	sindirimi	de	gerçekleştirebilir.
Şayet	 hücre	 ölürse	 veya	 herhangi	 bir	 etki	
sonucunda	 bu	 zar	 yırtılırsa,	 bu	 kuvvetli	
enzimler	 dışarıya	 çıkarak	 hücrenin	 tüm	
protein	 yapılarını	 parçalar.	 Bu	 olaya,	 otoliz	
adı	verilmiştir.

5-Kofullar:	 Özellikle	 bitkiler	 için	
karakteristlik	 olmakla	 birlikte	 bazı	 hayvan	
hücrelerinde	de	bulunabilir.

6- Mitokondriler:	Hücrenin	enerji	ihtiyacını	
karşılayan	organellerdir.	Tek	bir	cümleyle	bu	
organeli	ancak	böyle	tanımlayabiliriz.

7-Sentrioller(Sentrozom):	 Tüm	 hayvan	
hücrelerinde	 bulunan	 bir	 organeldir.	
Hücre	 bölünmesi	 sırasında	 eşlenerek	
hücrenin	 kutuplarına	 çekilir	 ve	 iğ	 ipliklerini	
oluştururlar.	
 
8-Plastidler:	 Yalnız	 bitkisel	 hücrelerde	
bulunan	 renk	 maddeleridir.	 Hücre	 gençken	
renksizdirler,	 zamanla	 gelişen	 hücreye	
göre	 kendi	 renklerini	 alırlar.	 Kloroplast,	
kromoplast	 ve	 lökoplast	 olarak	 üç	 çeşittir. 

9-Çekirdek:	 Hücrenin	 hemen	 hemen	 tüm	
fonksiyonlarının	ve	hücre	üremesinin	kontrol	
merkezidir.	 Genel	 olarak	 her	 hücrenin	 bir	
çekirdeği	 vardır.	 Çekirdek	 ölecek	 olursa	
hücrede	 ölür.	 Hücrede	 bölünme	 olmadığı	
zaman	 çekirdek	 içinde	 dağınık,	 uzun,	 iplik	
şeklinde	 kromatin	 ağı	 bulunur.	 Bölünme	
sırasında	kromatin	iplikleri	kısalıp	kalmlaşarak	
kromozomları	 oluşturur.	 Kromozomların	
yapısında	 DNA	 ve	 protein	 vardır. 
Kromozomların	 en	 önemli	 görevi	 kalıtım	
birimi	olan	genleri	taşımasıdır.

Çekirdek,	bir	çekirdek	zarı	ile	çevrilidir.	Bu	zar	
iki	katlıdır.	Çekirdek	zarı	oldukça	geçirgendir.	
Çekirdeklerin	çoğunun	içerisinde	en	azından	
bir	 tane	 olabilen,	 adına	 çekirdekçik	 denilen	
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koyu	 ve	 nispeten	 yuvarlağımsı	 bir	 yapı	
bulunur.	Çekirdekçiğin	zarı	yoktur.

Canlılığın	 temel	 taşı	 olarak	
adlandırabileceğimiz	 bu	 kadar	 önemli	 olan	
yapı	 birimimiz	 Hücre’yi	 en	 basit	 haliyle	
anlatmaya	çalıştım.

Bilimle	ve	güzellikle	kalın...

Mini Sözlük

Karbonhidrat:	insan	ve	hayvanların	organik	
besinlerinden	en	önemlisi	olan	organik	kimya	
bileşiklerinin	genel	adı.

Protein:	 Canlıda	 yapı	 elemanı,	 hormon,	
enzim,	 elektron	 ya	 da	 madde	 taşıyıcısı,	
desteklik	gibi	görevleri	yapan,	amino	asitlerin	
birbirlerine	 peptit	 bağlarıyla	 bağlanması	
sonucu	 oluşan,	 polipeptit	 dizilerinin	 tek	
başlarına	ya	da	diğer	moleküllerle	birleşerek	
ipliksi,	 tabakalı	 ya	 da	 küresel	 şekillerde	
(primer,	 sekunder,	 tersiyer,	 kuaterner	 yapı)	
bulunabilen,	 tüm	hücre	 faaliyetlerine	katılan	
bir	biyopolimer	grubu.

Lipid:	 Suda	 erimeyen,	 kloroform,	 eter,	
benzin,	 petrol	 ve	 korbon	 disülfit	 gibi	 yağ	
çözücülerinde	eriyen	organik	maddelere	lipid	
denir.

Antijenik:	 Antijen	 özelliklerine	 sahip,	
antijen	özellikleri	taşıyan.

Kaynakça

Genel Zooloji, Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek, Nobel Yayın Dağıtım, 6. Baskı, Kasım 2010

https://www.delinetciler.org/showthread.php?t=156285

http://kingofpvp.yetkin-forum.com/t497-hucre-ve-hucre-ceitleri

http://www.nedir.com/h%C3%BCcre

http://www.nedirnedemek.com/
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2006-2009 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 

Canan Göl

Yerli	 Bilimkurgu	 Yükseliyor	 	 grubu	 olarak,	 ülkemizde	 yerli	
bilimkurgunun	yükselmesi	için	bilimkurgu	alanında	çalışmalar	yapan	
yazarların	ve	eserlerinin	tanınması	birinci	önceliğimizdir.

Hep	birlikte	 yerli	 eserlerimizi	 tanıyıp,	 bilmeyen	diğer	 tüm	 insanlara	
göstermek	zamanıdır.	

Bu	liste	ülkemizde	şimdiye	kadar	yayınlanan	yerli	bilimkurgu	kitapları	
hakkında	 bilgi	 sahibi	 olunması	 için	 hazırlanmıştır.	 Liste	 sürekli	
güncellenmektedir.	 Bu	 nedenle	 	 	 eksik	 olduğunu	 düşündüğünüz,	
bilimkurgu	eserlerini,	

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com	 üzerinden	 bizlere	
ulaştırabilirsiniz.
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Haldun Aydıngün

Zübeyir Tokgöz

Kaan Arslanoğlu

Toso:Dağın Ötesi
2006

Koyun Paradoksu
2009

Sessizlik Kuleleri
2007

Küre
2006
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Hata Kanunları
2008

Akın Başal

Metin Güçlü

Bülent Özden

Evrenin Türk Bekçileri
2007

Sonsuz Gençlik Tröstü
2007
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Adsız İnsanlık
2009

Aşkın Güngör

Badahan Canatan

Gohor:Kıyametten Sonra
2009

Gohor:Kıyametten Sonra
2008

Özlem Kurdoğlu

Karanlık Uykusu
2008
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Gizemler Okulu
2009

OBİ JS 927
2.Baskı - 2009

Obi Öze Dönüş
2009

Büyülü Bahçelik
2009

Tanrıların Kenti
2.Baskı - 2009

Unutulan Gezegen
2.Baskı - 2009

Tarihin Başladığı Gün
2.Baskı - 2009

Selma Mine

Nurcihan Doğuç

Yollar Nereye Düşer
2009

Gelecek sayıda; 2010 yılı  ve sonrası basılan kitaplar. Hoş kalın, bilimle ve kurgularıyla kalın.
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Nezahat Çağdaş

Tesbih Taşları

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

“Bu	 yıl	 bu	 üçüncü.	 Üç	 seferdir	 on	 gün	
kayboluyor	 ortadan	 Fikret!	 Onu	 arayıp	
durmaktan	 bıktım	 artık!”	 bunlar	 annemin	
nenem	 için	 söylediği	 sözlerdi.	 Nenem	
küçüklüğümden	beri	ara	ara	bir	iki	haftalığına	
ortadan	 kaybolurdu.	 Bu	 yüzden	 onu	 “gel-git	
nene”	diye	çağırırlardı.	Fakat	bu	yıl	nenemin	
kaybolmaları	sıklaştı.	Annem	artık	nenem	için	
endişelenmekten	 vazgeçti.	 Babamsa	 nenemi	
huzur	evine	yatırmayı	tasarlıyor	epeydir.	
Nenem	 evde	 ve	 şu	 an	 iyi.	 Bu	 sefer	 Paris’te	
sabahlayıp	 Tokyo’da	 kahvaltı	 yaptığından	
bahsediyor.	Küçükken	onun	bu	anlattıklarını	
ilgiyle	 dinlerdim.	 Annem	 ise	 nenemin	 şehir	
dışına	 bile	 çıkmadığını	 söylüyor.	 Anneme	
ve	 mantığıma	 rağmen	 bir	 tarafım	 neneme	
inanmak	istiyor.	
Nenemin	odasına	gidiyorum.	Kapı	hafif	aralık.	
Nenemin	 üstünde	 beyaz,	 uzun	 sabahlığı,	

elinde	ışıltılı	taşları	olan	tesbihi	ile	televizyon	
izliyor.	Odaya	 süzülüyorum.	Belgesel	 izliyor.	
Bangladeş’ten	 bir	 kesit	 geçiyor	 ekrandan.	
Nenem	mırıldanıyor	“	O	köşede	bana	kırmızı	
bir	 gül	 vermişti.”	 Bu	 hikâyeyi	 de	 anlatmıştı.	
Hatta	 dediğini	 ispatlamak	 için	 kocaman	 bir	
kitabın	içinden	kurumuş	bir	gülü	göstermişti.	
Ama	 emin	 değilim,	 nenem	 biraz,	 nasıl	
söyleyeyim?	Değişiktir.	O	gülü	bizim	bahçeden	
de	 koparmış	 olabilir.	 Nenemin	 dizlerine	
çöküyorum.	 O	 ise	 hala	 televizyon	 izlemeye	
devam	 ediyor.	 Yüzündeki	 yıllanmış	 çizgileri	
saymaya	çalışıyorum.	Beceremiyorum.	“Nene,	
ilaçlarını	aldın	mı?”	diyorum.	Ne	ilacı	der	gibi	
bakıyor	yüzüme.	Elindeki	o	güzel	taşlı	tespihi	
usulca	 bana	 uzatıyor,	 “Al,	 senin	 daha	 çok	
ihtiyacın	var	buna.”	diyor.	“Sorumun	cevabı	bu	
değil	nene,	hem	benim	duaya	ihtiyacım	yok.”	
diye	atarlanıyorum.	O	çakır	rengi	gözlerinden	
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ateş	 çıkartarak	 bakıyor	 bana.	 “Siz	 gençlerin	
dediği	 gibi	 diyeyim	 o	 zaman	 Şans	 Getirir	 “	
diyor.	Gel-git	Nene	bu	gece	fazlasıyla	ısrarcı.	
“İyi	madem”	diyerek	alıyorum	tesbihi.	İlacını	
verip	 o	 uyuyana	 kadar	 başında	 bekliyorum.	
Arkadaşım	Çağlar	arıyor.”Kankağ,	muhteşem	
ortam	var,	gel”	diyor.	Yanına	gidiyorum.	
Çağlar	 yine	 kafayı	 iyice	 dağıtmış.	Eh	 ben	de	
ameleyim,	 onu	 götüreceğim	 evine.	 Yolda	
yürürken	Çağlar	biraz	sendeliyor	ama	sanırım	
bilinci	biraz	olsun	yerinde.	Az	biraz	ilerliyoruz	
ki	üç	kişi	yolumuzu	kesiyor	“Gençler	hayrola?	
Size	 kim	 dedi	 bizim	 alanı	 geçin	 diye?	
Bölgemden	 çıkın	 gidin!”	 diyor.	 Ben	 tamam	
abi	 iyi	 geceler	 demeye	 kalmadan	 Çağlar	
atlayıveriyor	 “Size	 ne	 abijim!?	 İsstediğimiz	
yerrden	gideriz…”	Aha	 şimdi	 ayvayı	 ağacıyla	
yedik	 derken	 az	 önce	 bizi	 uyaran	 abi(!)	
cebinden	 çakısını	 çıkarmasın	 mı?	 Manyak	
Çağlar	 bizi	 neye	 bulaştırdın	 be!	 Kendimi	 ve	
tabi	 ki	 Çağlar’ı	 koruyabilmek	 için	 birşeyler	
yapmam	 gerekiyor.	 Belki	 cebimde	 kalem	
falan	 vardır	 da	 silah	 olarak	 kullanabilirim	
diye	 usulca	 elimi	 cebime	 atıyorum	 ki	
cebimden	 tesbih	 çıkıyor.	 Abi(!)	 elindekiyle	
bize	 yaklaşmaya	 başlıyor.	 Tesbihe	 bir	 bakış	
fırlatıyorum.	 “Üzgünüm	 nene”	 diyor	 ve	 “Le	
Havle”	diyerek	fırlatıyorum	tesbihi.	
Bi’	 ışık	 huzmesi	 gözlerimi	 kamaştırıyor.	
Annem	 odamın	 kapısında,	 eli	 elektrik	
düğmesinde	“Ne	bu	gürültü	gece	gece?”	diye	
bağırıyor.	 Şaşkın	 halde	 anneme	 bakıyorum.	
Konuşmayı	 unutmuşum	 sanki.	 Neden	 sonra	
anneme	 “Ben	 eve	 ne	 zaman	 döndüm?”	
diyebiliyorum.	 “Ne	 bileyim	 eşek	 sıpası?	
Hem	 eve	 geç	 geliyorsun	 hem	 evi	 ayağa	
kaldırıyorsun!”	 diye	 söylene	 söylene	 gidiyor.	
Olanlara	anlam	veremiyorum.	Nenem	kapıda	
beliriyor	aniden.	 “İşine	yarayacak	demiştim”	
diye	 usulca	 fısıldıyor	 ve	 gidiyor.	 Hızlanan	
soluk	 alışverişimi	 kontrol	 etmeye	 çalışırken	
gözüm	 yere	 takılıyor.	 Tesbih	 yerde	 öylece	
duruyor.	
Sabah	 olur	 olmaz	 yataktan	 fırlayıp	 Çağlar’ın	
evine	 gidiyorum.	 Kapıyı	 ufak	 kardeşi	
açıyor.	 İçeri	 girip	 hemen	 Çağlar’ın	 odasına	

yöneliyorum,	 ufak	 kardeş	 “Korkarsın	 bak”	
diyor.	 Çocuğun	 dediğini	 anlamayarak	
odaya	 dalıyorum.	 Çağlar’ın	 o	 halini	 görünce	
kardeşinin	 kastettiği	 şeyi	 anlıyorum.	
Bizim	 Çağlar	 dayak	 yemiş.	 “Akşam	 nereye	
topukladın	 lan	 it	 herif!”	 diye	 bağırıyor.	
Yataktan	kalkabilecek	durumda	değil.	Temiz	
dövmüşler	bizimkini.	
Çağlar’ın	 dayak	 yemesi	 ve	 benim	 bir	 anda	
odamda	belirmem	kafamı	iyice	karıştırıyor.	O	
anda	yaşadığım	anlamsız	duyguyla	eve	kadar	
koşuyorum.	 Eve	 gelince	 nenemin	 odasına	
yöneliyorum.	 Nenem	 yatağına	 oturmuş,	
elinde	geçen	gece	bana	verdiği	tesbih,	belgesel	
izliyor.	Odaya	girdiğimi	fark	edince	televizyonu	
kapatıyor.	Gidip	ayakucuna	oturuyorum,	tıpkı	
küçükken	 yaptığım	 gibi.	 “Nene,	 tesbih…”	
diyebiliyorum	 ancak.	 Nenem	 sanki	 uzun	
zamandır	bu	konuşmaya	hazırlanıyormuş	gibi	
başlıyor	 anlatmaya	 “Sene	 1956	 yazı.	 Güzel,	
açık	bir	gece.	Bizim	evin	çatısından	gökyüzünü	
seyrediyorum.	 Yıldızlar	 falan	 kayıyor,	
ama	 nasıl	 güzel	 gece…”	 sözünü	 kesiyorum	
“Meteordur	o”	diye.	Dediğime	aldırış	etmeden	
devam	 ediyor	 “…	 O	 gece	 yıldızlardan	 biri	
sönmeden	yere	 iniverdi.	Hem	de	bana	yakın	
bir	 yere.	 Koşa	 koşa	 gittim	 oraya.	 Çocukluk	
işte.”	 Yüzüne	 bakıyorum	 “Eee?”	 diyorum.	
“…	 Eeesi,	 senin	 deyiminle,	 meteor	 değilmiş	
düşen.”	 “Peki,	 neymiş?”	 diyorum.	 “Bi’	metal	
yığını	 işte.	 Ben	 biraz	 korkmuştum.	 Uzaktan	
izliyorum,	 ne	 olacak	 diye.	 Biraz	 sonra	metal	
yığının	içinden	böyle	penguen	büyüklüğünde	
yeşil	gavurlar	çıkmasın	mı?	Allahıma	kitabıma	
elim	 ayağım	 dolaşıverdi.”	 Bir	 an	 duraksadı.	
“Nene,	 devam	 etsene	 yahu”	 diyerek	 koca	
kadına	kızdım.	Nenem	derin	bir	soluk	aldı	ve	
devam	 etti	 “…O	heyecanla	 ben	 ses	 çıkarınca	
yeşil	 gavurlar	 beni	 farkediverdiler	 yavrum.	
Ben	de	böyle	don	görmüş	lahana	yaprağı	gibi	
büzülüp	 kaldım	 oracıkta.	 İçlerinden	 birisi	
yanıma	 geldi.	 Gözlerini	 iri	 iri	 açtı	 ‘Selam’	
dedi…”	“Nene,	uzaylı	Türkçe	mi	biliyormuş?”	
dedim	 şaşırarak.	 “Ne	 bilem	 guzum	 o	 an	 hiç	
dikkat	 edivermedim.	 Neyse.	 Bana	 araçları	
arıza	yaptığı	 için	zorunlu	 iniş	yaptıklarından	
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bahsettiler.”	 Sıkılmaya	 başlamıştım.	 “Nene	
iyi	 hoş	 da	 bunların	 tesbihle	 ne	 ilgisi	 var?”	
dediğimde	 kafama	 vurdu.	 “Sus	 ulen!	
Devamını	 bekle	 hele.	 Kendime	 geldiğimde	
susuz	 olabileceklerini	 düşündüm.	 Birer	
bardak	 ayran	 ikram	 ettim	 her	 biriciğine.”	
İyice	 afallamıştım.	 “Uzaylıya?Ayran?”dedim.	
“Hee	n’olmuş	 yani?”	 dedi	 ve	 sürdürdü	 garip	
konuşmasını	“…	bana	teşekkür	etmek	için	de	
ellerindeki	değerli	taşlardan	99	tane	verdiler.	
Sonra	 da	 metal	 kutularına	 atlayıp	 gittiler.”	
Taşlar	 yerine	 oturmaya	 başlamıştı.	 “Yani	
sen	 de	 kalkıp	 o	 taşlardan	 tesbih	 yaptın	 öyle	
mi?”	dedim.	Nenem	“Evet	guzum	öyle.	Diğer	
türlü	kaybolurdu	taşlar.	Hem	var	ya	bu	taşlar	
sayesinde	 Hacca	 bile	 gittim.”	 O	 an	 kafamın	
içinde	 şimşekler	 çakmaya	 başladı.	 Benim	
dün	gece	dayak	yemeden	odamda	belirmem,	
yıllardır	 nenemin	 ortadan	 kaybolmaları…	
Hepsinin	 altında	 tek	 bir	 şey	 varmış.	
“Tesbih…”	dedi	nenem.	 “…ben	ölünce	 tesbih	
sana	emanet”	dedi.	Kafamla	onu	onayladım.	
“Uyumak	 istiyorum”	 diye	 mırıldandı.	 “Hadi	
sen	 de	 git	 uyu	 artık.	 Eee	 sonuçta	 öğrendin	
sırrımı.”dedi.	 “İyi	 geceler”	 dedim	 ayağa	
kalkarken.	Sonra	alnına	bir	öpücük	kondurup	
kapıya	 yönelmiştim	 ki	 nenem	 “Yılın	 bu	
zamanları	 İskoçya	 muhteşem	 oluyor”	 dedi.	
Arkamı	dönüp	“Öyle	mi?”	diyerek	dudaklarımı	
büktüm.	 Bana	 gülümseyerek	 cevap	 verdi.	
Bende	 ona	 gözlerimi	 kırptım	 ve	 odasının	
ışıklarını	kapatarak	kendi	odama	yöneldim.	
“Fiikreett,	 yetiişş!	 Annee!	 Anneemm!..”	
Annemin	çığlıklarıyla	uyanmak,	istediğim	en	
son	 şeydi.	 Annemin	 niye	 bağırdığını	 idrak	
ettiğim	 an	hemen	 yataktan	 fırlayıp	 nenemin	
odasına	 koştum.	 Annem	 yere	 çökmüş	
ağlıyordu.	 Benden	 sonra	 babam	 da	 odaya	
geldi.	Bir	 süre	aralarında	konuştuktan	sonra	
dışarı	 çıkıp	 nenemi	 aramaya	 başladılar.	 Ben	
onlarla	dışarı	çıkıp	nenemi	aramadım.	Gel-Git	
Nene’nin	nerede	olacağını	çok	iyi	biliyordum	
çünkü.

	 	 	 Son
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor’un En’leri ve Neleri
Hasan Önal

?
Fotoğraf: www.doodlecraftblog.com
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Evet,	 her	 doğum	 sancılıdır,	 bunu	 hepimiz	 biliriz!	
Buna	 doğal	 yaşam	 döngümüzde	 yüzlerce	 veya	
binlerce	kez	şahit	olmuşuzdur	ama	bu	öylesine	bir	
doğumdu	ki	bu,	milyonlarca	insanın	adeta	kanı	donar. 

Takvimler	 1979’u	 gösterirken,	 sinema	
duvarlarında	 gördüğümüz	bu	 sıra	 dışı	 bilimkurgu	
film	 afişleri	 adeta	 gelecekten	 gönderilmiş	
bir	 mesaj	 gibi	 beyinlerimize	 işlenmiştir	 bile. 
Dahi	yönetmen	Ridley	Scott,	böylesi	kült	olacak	bir	
filme	 soyunduğunu	 tahmin	 edebilir	 miydi	 acaba? 

H.R	 Giger’in	 ellerinden	 dökülen	 muhteşem	
canlı	 tasarımı	 “Xenomorph”	 bizleri	 adeta	 o	
siyah	 dünyasına	 esir	 alacaktır	 ve	 çok	 uzun	
soluklu	 bir	 sinema	 serüvenine	 dahil	 edecektir. 

Bir	bilimkurgu	aşığı	olarak	Alien’da	bulduğum	bu	
inanılmaz	 “bilinmezlik”	kumaşını	otuz	 sekiz	yıldır	
giymekten	asla	usanmadım	ve	usanmak	istemiyorum. 

Çocukken	annemin	veya	herhangi	bir	büyüğümün,	
bana	verdiği	bir	meyveyi	yemez,	önce	kardeşlerimin	
bitirmesini	beklerdim…	Onların	aldığı	tat	bitmiştir	
artık.	Onlar	aldığı	tadı	unutmaya	başlarken,	benim	
elimde	elmam	ve	alacağım	tat	hala	durur	olurdu.	

Bende	değişen	bir	şey	yok,	hala	o	elmayı	sakladığım	
gibi,	Covenant’ı	da	saklıyorum

Hsn	Önl

ANDREA

-	Sanırım	yanlış	oyuna	girdim!..	özür	dilerim.

-	Her	kimsen...	bir	daha	oyuna	girmeden	önce	
konum	butonuna	bakarsan	iyi	edersin.

.....

-	Adım	Andrea.

-	Andrea	neden	oyunda	değilsin...	sorun	nedir?

-	Efendim	oyuna	girdim	ama	oda	da	başka	bir	
oyuncu	var!

-	O	sensin!

-	Nasıl?	Ben	buradayım	ama!

-	Hayır...	O	sensin!

-	Peki	ben	kimim?

-	Can’sın

-	Peki	bu	benim	hatam	mı?

-	Evet...	kaydetmeyi	unutuyorsun...	ve	bu	kaçtır	
tekrarlıyor!

.....

-	Efendim	adım	Andrea...	yanlış	odaya	girdim	
galiba!

-	Hayır,	girmedin...	yanlış	oynadın!

	 Son

Hsn	Önl
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1931 Rocket Scooter

Sen bilimi sev... Kurgu zaten arkandan gelecektir!

Hsn Önl



87www.yerlibilimkurgu.com

Minnacık Bilimkurgu Öyküsü
-	Ama	anne!..	Babam,	neden	sürekli	uyuyor?	diye	
sordu	çocuk,	yüzündeki	şaşkın	ifadeyle.	Bugün	de,	
hep	olduğu	gibi,	o	günü	ilk	kez	yaşıyordu	sanki!	
Oysa	babası,	yirmi	yedi	yıldır	uyuyordu.	

Hiç	usanmadan,	bıkmadan,	yeni	ve	yeniden;	nasıl	
ve	neden	şıklarını	oluşturmaktan	bıkmıştı	artık	
kadın.

-Sıramızı	bekliyoruz	oğlum!

-Neyin	sırası	anne!..	neyin?

-Yaşam	vizesi	kredisi.	Onaylanmadı,	
onaylanmıyor	bir	türlü!

Çocuk,	birden	hatırladı	bunca	zaman	neden	uyuduğunu	babasının.	Tekrar	unutması	için	annesinin	
taktırdığı	“Sentetik	Çip’ten”	habersiz.

-Üzme	ne	olur	kendini!	Bak	ben	çok	üzülüyorum	senin	üzüldüğüne	ama!..	Bulacağım	bir	çözüm,	söz	sana	
oğlum!

...........

-Ama	baba	annem	neden	sürekli	uyuyor?	diye	sordu	çocuk.

Hsn	Önl
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İsmail Şahin

Bilimkurgu Yazarlarının
Yarattığı Gezegenler - 1

Bilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 
Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle 

öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten 
bulunabilir de.

Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz 
edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” 
dedirtmeyecekkadar inandırıcılık taşıyacaktır. Bilimkurgu romanlarının çoğu, 
birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında 
küçük bir gezinti yapalım.
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Mesklin gezegeninden ilk söz eden, 
“Yerçekiminin Görevi – Mission Of Gravity 
(1954)” adlı bilimkurgu romanıyla, Hal Clement. 
Dünyamızdan 11 ışık-yılı uzaklıktaki bu gezegene ilk 
kimin ayak bastığı bilinmiyor. Yazara göre, bu gezegende 
uzunca sayılabilecek bir süre kalan ilk kişi, sinyallere 
cevap vermeyen bir araştırma gemisinin peşinden 
uzaya gönderilen Charles Lackland adında bir bilim 
adamı.

 
Nedir, Mesklin gezegeninin özellikleri? 
Bir kere, Mesklin, kase biçiminde. Genişliği yüksekliği 
nin dokuz katı. Ekseni çevresinde öyle hızlı dönüyor ki, 
Dünya’nın zaman ölçüleriyle, turunu 9 dakikada 
tamamlıyor. Topaça da benzeyen bu dev cisminin 
yanlarındaki yerçekimi Dünya’nın 3 katı. Kutuplardaysa, 
yerçekimi normalin 700 katına çıkıyor. (**) Bu gezegeni 
çevreleyen soğuk atmosferin ana maddesi hidrojen. 
Denizleriyse sıvılaşmış metan gazından oluşuyor. 
Irmakları da sıvı metan. Göz alabildiğince uzanan kıta 
parçalarının önemli sayılabilecek coğrafi özellikleri 
bulunmuyor. Tek-tük dağ sıraları, sarmaşıklarla kaplı 
uçsuz-bucaksız düzlükler arasında, çürük diş gibi sırıtıyor. 
Tıpkı kendisi gibi, mevsimleri de bir garip Mesklin’in. İkiz 
güneşlerinin çevresindeki yörüngesini tamamlarken, 
sonbahar ve kışları 2 Dünya-ayı sürüyor. İlkbahar ve 
yaz aylarıysa, 830 Dünya-gününe, yani 26 Dünya-
ayına eşit. Kış mevsimi çok fırtınalı geçiyor ve denizler 
yüzlerce metre yükseliyor. Kış çıkmadan, büyük kara 
parçaları sular altında kalabiliyor. Yani şekli değişiyor 
bu gezegenin. İlkbahardan başlayarak yaz ayları 
süresince su düzeyleri hızla düşüyor ve gezegen 
yeniden eski biçimine dönüyor. İklime uygun hayvan 
ve bakteri yaşamı var bu gezegende. Ama, Mesklin 
uygarlığının egemeni, 30 cm uzunluğundaki TIRTIL’lar. 
Bunların vücut yapıları, Mesklin’in acımasız 
yerçekimine dayanabilmelerini sağlıyor. 
Mesklin uygarlığının gelişkinlik düzeyi, 16-17. Yüzyıl 
Dünya uygarlığına yakın. Gemileri, canlı bir ticaret 
yaşamları var. Bilim alanında da yeni yeni ilerlemeye 
başlamışlar. Bilimin, eğitimin önemini kavramışlar. 
Kayıp uzay gemisini arayan Lackland, tırtılları, 
aramalarında kendisine yardımcı olmaları için ikna 

Böyle bir gezegenin 
varlığını, ilk kez 1960 yılında, 
Harry Harrison’un “Ölüm 
Dünyası – Deathworld” 
adlı bilimkurgu 
romanından öğreniyoruz. 
Uzay boşluğunun tam 
neresinde olduğu 
bilinmemekle birlikte, 
öykünün başlamasından 
300 yıl önce, Kaptan 
Kurkowski’nin komutasındaki Pollux Victory 
gemisinin gelmesiyle birlikte yerleşmeye açılmış. 
Pyrrus gezegeni, radyoaktif çekirdekli, dış katmanları 
madenden oluşan bir uzay cizmi. Eğik eksenli olması 
nedeniyle, hava koşulları çok değişken. Bir mevsimden 
ötekine önemli ısı farkları meydana geliyor. Eksen 
öylesine eğik ki, aynı gün içinde bile, hava, kutup 
soğuğundan tropikal ılıklığına dönüşebiliyor, bir fırtınanın 
ne zaman kopacağı önceden kestirilemiyor. Çekirdeğin 
radyoaktif maddelerden oluşması nedeniyle, gezegenin 
yanardağları sürekli faaliyette. Sık sık depremler oluyor. 
En küçük bir deprem bile koskoca bir kıtayı birkaç 
saat içinde okyanusların derinliklerine yollayabilecek nitelikte. 
Pyrrus’un iki Ay uydusu bulunuyor. Öylesi durumlar 
oluyor ki, çift Ay’ın etkisiyle okyanuslardaki su düzeyi 
hızla yükseliyor, büyük kara dilimlerini yutuveriyor. 
Pyrrus’taki yerçekimi, dünyadakinin iki katı. 
Pyrrus’taki büyük egemenlik savaşı, oraya yerleşmiş 
insanlarla, insanların gelmesinden önce oraya egemen 
olmuş bitkiler arasında. Pyrrus’taki tüm bitkilerin ve 
çiçeklerin “öldürücü” silahları var. Kiminin zehirli pençeleri, 
tırnakları, keskin dişleri bulunuyor. Yanlarından geçen 
insanlara öfkeyle, hırsla, kin ve ölüm kusuyorlar. 300 yıllık yan 
yana varoluşlarına rağmen, bir türlü, barış içinde yaşamayı 
öğrenememişler. Üstelik, insanlar bu savaştan yenik 
çıkar duruma gelmişler. 300 yıllık süre içinde, Pyrrus’taki 
insan nüfusu 50 binden 30 bine düşmüş. İnsanlara karşı 

etmiş. Uzay gemisini bulan Tırtıllar hemen şantaj 
yapıyorlar Lackland’a. Gemiyi ve içindeki kara kutuyu 
Lackland’a geri vermek için şart koşuyorlar. Koştukları 
şart, kendilerine eğitim olanaklarının sağlanması. 
 
(*) Bu roman ülkemizde 2001 yılında İthaki 
Yayınlarından “Ağır Görev” adıyla çıkmıştır. 

(**) Ülkemizde yayınlanan kitaba göre, gezegen tam turunu 
18 dakikada tamamlamaktadır, yerçekimi ise kutuplardakinin 
660 katıdır.

MESKLIN GEZEGENİ - YERÇEKİMİNİN 
GÖREVİ - Hal Clement (*)

PYRRUS 
GEZEGENİ - ÖLÜM 
DÜNYASI - Harry 
Harrison
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açılan savaşta, bitkilerin en büyük müttefiki gezegendeki 
hayvanlar. İnsanların bilmedikleri şey, hayvanların da, 
bitkilerin de bir tür telepatiyle haberleşebildikleri. 
Pyrrus’a yerleşenler, tıpkı başka insanlar gibi, kendilerini 
büyük görürken, hayvan ve bitki gibi yaşam biçimlerini 
küçümsemekteler. Aslında, bitki ve hayvanların insanlara 
düşmanlığı, insanların onları küçümsemelerinden, onlardan 
korkup nefret etmelerinden kaynaklanıyor. Pyrrus’a 
yerleşmiş insanların çevreyle ve doğayla giriştikleri savaştan 
yenik çıkmamaları için tek çözüm var: Yüreklerinden bu 
korku, küçümseme ve nefreti atmaları. Yoksa, bu savaşın 
kaçınılmaz sonucu, son insana kadar insan neslinin yok 
edilmesi olacaktır.

Pierre Boule’ün “Maymunlar Gezegeni – Planet 
Of Apes ”ni herkes bilir. 1963 yılında yazılan bu 
bilimkurgu romanı filme de alınmıştı. Dünya’dan 
300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Betelgeuse (Alpha 
Orions) yıldızının iki büyük gezegeninden biridir bu. 
2500 yılında insanlık tarihinin ilk yıldızlararası 
uçuşuna çıkmış olan Ulysse Mérou, Profesör Antelle 
ve Arthur Levain tarafından keşfedilmiş. Ulysse 
gazeteci, Levain genç bir fizikçi, Antelle de geziyi 
finanse edip uzay gemisini inşa eden bilim adamı. 
Yanlarında da Hector adında bir şempanze var. 
“Soror” Latince’de “kız kardeş” anlamına geliyor. 
Neredeyse Dünya’nın ikizi. Yerçekimi, atmosferi, 
bitki örtüsü, hayvanları, denizlerin karalara oranı, 
kentleri ve köyleriyledünyanın uzaklardaki bir karbon 
kopyası. Gerçi bazı küçük farklar bulunuyor, ama, “hık 
demiş, birbirlerinin burnundan düşmüşler” sanki. 
Ulysse ve arkadaşlarını en çok şaşırtan şey, Soror’a 
iner inmez karşılarına çıkan ve dış görünüşleriyle 
“insan” olan yaratıkların, kendilerine, beklenmedik 
biçimde “hayvanca” tepki göstermeleri. Bu 
“insan”lar konuşamıyor, yazamıyor, söylenenleri 
anlamadıkları gibi kendi düşüncelerini de iletemiyorlar. 
Soror’un egemenleri maymunlar. Yani goriller, 
şempanzeler, orangotanlar… Dünyadakine çok yakın bir 
uygarlık düzeyine ulaşmışlar. İnsanlara hayvan gözüyle 
bakıyorlar ve deneylerinde “kobay” gibi kullanıyorlar. 
Ulysse’nin bütün çabaları maymunları kendilerinden 

yana çekmek. Genellikle bilimde sivrilen şempanzelerden 
genç yaştakileri ikna etmeyi başaran Ulysse, Soror 
bürokrasisinin ağır topları olan orangotanları 
bir türlü kendinden yana çekmeyi başaramıyor. 
Maymunlarla ilişkilerinde ruh ve beden sağlığını 
korumayı beceren tek kişi Ulysse’dir. Birlikte geldiği 
arkadaşları ya ölmüş, ya çıldırmıştır. Ulysse tek başına 
yoluna devam ediyor ve bir arkeolojik kazı yerinde 
gerçekleri öğreniyor. Tarihin çok eski dönemlerinde, 
Soror’a insanlar egemenmiş. Ama bir yandan insan türü 
yozlaşırken, öte yandan maymun türü hızla gelişmiş 
ve bir süre sonra da egemenlik el değiştirmiş. Ulysse, 
bunu öğrendikten sonra, insan denilen geri yaratıkları 
uyandırma, bilinçlendirme çabasına giriyor. Gerçekten 
de, insanlarda, bilinç belirtileri, zeka pırıltıları görülmeye 
başlanıyor. Egemenliklerinin tehlikeye girdiğini gören 
maymunlar Ulysse’nin peşine düşüyorlar. Ulysse, dişisi 
ve yeni doğmuş yavrusuyla, şempanze arkadaşları Zira ve 
Cornelus’un yardımlarıyla kaçıp kurtuluyor. Yedi yüz yıllık 
bir ayrılıktan sonra dünyaya dönüyor ve orada kendisini 
yeni dünya düzeninin askerleri karşılıyor : Goriller.

 
(***) “Maymunlar Gezegeni” romanı ülkemizde farklı 
yayınevleri tarafından birkaç kez yayınlanmıştır.

1–1971 yılında İnkılap ve Aka Kitabevi 
tarafından “Maymunlar Cehennemi” adıyla, 
2–1971 yılında Okat Yayınevi tarafından 
“Maymunlar Gezegeni” adıyla 176 sayfa olarak, 
3–1996 yılında Alfa Yayınları tarafından “Maymunlar 
Cehennemi” adıyla ve 123 sayfa –epeyce kısaltılmış- olarak, 
4–2005 yılında İm Yayın Tasarım tarafından “Maymunlar 
Gezegeni” adıyla ve 247 sayfa olarak,

5–2015 yılında İthaki Yayınları tarafından “Maymunlar 
Gezegeni” adıyla ve 205 sayfa olarak yayınlanmıştır.

SOROR	GEZEGENİ	-	MAYMUNLAR	GEZEGENİ	
-	Pierre	Boule	(***)

ARRAKİS	GEZEGENİ	-	DUNE	-	Frank	Herbert	
(****)
Galaksi İmparatorluğu’nun bir köşesinde, Canopus 
Sistemi’nin üçüncü gezegenidir Arrakis. Dune adıyla 
da biliniyor bilim çevrelerinde. Dünyanın ilk gezegen 
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bilimcisi ve Dune’un kendine özgü ekolojisini ilk 
inceleyen kişi olan Dr. Pardot Kynes tarafından 
keşfedilmiş. Bu konuda kesin bir tarih yok, ama, “Dune 
– Dune ” (1965) bilimkurgusunda sözü ediliyor. Sonra, 
Herbert’in “Dune Mesihi” ve “Dune’un Çocukları” 
adlı yapıtlarında da söz ediliyor. Arrakis (Dune) 
gezegeni kurak – çorak bir çöl. Su öylesi ne az bulunan, 
öylesine paha biçilmez bir şey ki, bu gezegenin 
özgür yerlileri olan Fremen’ler vücut terlerini, nefes 
buharlarını tutmak ve kullanmak için özel giysiler 
giyiyor, özel araçlar kullanıyorlar. Akarsuları da yok, 
su birikintileri de. Yer altı mağaralarına havuzlar 
yaparak, topraktan sızabilecek su damlacıklarını 
zaman içinde biriktirmeye ve değerlendirmeye 
çalışıyorlar. Ölen topluluk üyelerinin vücutlarındaki 
su sıkılıyor ve yaşayanların hizmetine kazandırılıyor. 
Bu iklim türüne özgü biçimde, hava çok sıcak, kum 
fırtınaları çok. Fremenler dışında canlı yok gibi. Ne 
hayvanlar, ne de bitki örtüleri. Tek bitki, Arrakis. O da 
gezene adını vermiş. Baharatlı bir bitki. Küçük dozlarda 
alındığında zararı olmuyor, ama, fazla dozlarda bağımlılık 
yaratıyor. Düzenli aralıklarla alındığında, bu baharat, 
insanın telepatik güçlerini artırıyor, ömrünü uzatıyor. 
Arrakis gezegeninin garip ekolojisinin bir yan ürünü bu 
baharat. Ekolojinin orta yerinde de, boyları 400 metreyi 
bulabilen KUM SOLUCANLARI var. Kum tepeleri arasında 
dolaşıyor, kum planktonlarıyla besleniyorlar. Ken 
dilerini zehirlediği için de sudan kaçıyorlar. 
Ekolojik bir süreç içinde, kum planktonları 
kum solucanlarına dönüşüyorlar. Bu dönüşüm 
gezegenin su kaynaklarını azaltıyor. Su 
damlacıklarını, birikintilerini kumla örtüp yok ediyor. 
Bu egzotik görünüm içinde, Paul Atreides’i görüyoruz. 
İmparatoru alaşağı ediyor ve Muad’Dib adını alırken

egemenliğini ilan ediyor. Fremenler, bu arada, 
öldürülmüş bir soylunun oğlu olan Paul’ı da 
benimsiyorlar. Devam eden bir öykü bu…

 
(****) “DUNE” romanı da ülkemizde farklı yayınevleri 
tarafından yayınlanmıştır.

Sarmal Yayınları

1-Çöl Gezegeni Dune-1997-720 sayfa

2-Dune Mesihi-1997-298 sayfa

3-Dune’un Çocukları-1998-528 sayfa

4-Dune’un İmparator Tanrısı-1999-680 sayfa

5-Dune’un Kafirleri-1999-787sayfa

6-Dune Rahibeler Meclisi-2000-717 sayfa

Kabalcı Yayınları :

1-Dune-2008-640 sayfa

2-Dune Mesihi-2008-280 sayfa

3-Dune Çocukları-2008-550 sayfa

4-Dune Tanrı-İmparatoru-2009-540 sayfa

5-Dune Sapkınları-2011-540 sayfa

6-Dune Rahibeler Meclisi-2012-528 sayfa

(Sarmal ile Kabalcı baskılarının sayfa sayılarının farklı 
olması kullanılan fonttan kaynaklanmaktadır.)

Yine Kabalcı Yayınları tarafından yaayınlanan Dune 
kitapları vardır. Bu kitaplar Frank Herbert’in oğlu 
Brian Herbert ile oğlunun arkadaşı Kevin J. Anderson 
tarafından birlikte yazılmıştır.

1-Dune Atreides Hanedanı-2003-708 sayfa

2-Dune Harkonnen Hanedanı-2003-748 sayfa

3-Dune Corrino Hanedanı-2004-648 sayfa

4-Dune Butleryan Cihadı-2005-700 sayfa + “Harkonnen 
Avı” isimli 40 sayfalık hikaye kitapçığı

5-Dune Makinelerin Seferi-2005-850 sayfa+“Dövüş 
Meki” isimli 30 sayfalık hikaye kitapçığı

6-Dune Corrin Savaşı-2006-700 sayfa+“Bir Şehidin 
Hatırlanışı” isimli 30 sayfalık hikaye kitapçığı

İthaki Yayınevi :

1-Dune- 2015-710 sayfa

2-Dune Mesihi-2016-294 sayfa

3-Dune Çocukları-2016-548 sayfa

(Serinin diğer kitapları yayınevi tarafından zaman 
içerisinde yayınlanacaktır.)

Kaynak:

Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ’nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal 
isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar 
listelenmiştir.
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Özgür Serdar Altunoğlu

Türkiye’de
Bilimkurgu Çizgi Romanı:
Tarihsel Bakış

Yazı Dizisi - 2.Bölüm

Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye’de Bilimkurgu 
Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın ikinci bölümüdür. 

TÜRKİYE’DE ÇİZGİ ROMAN

Türkiye	 çizgi	 romanın	 etkileyen	 ekolleri	 Sanatçı	 Devrim	 Kunter,	 anlatım	 ve	 kareleme	
yöntemlerine	göre	dört	sınıfa	ayırmıştır:

1.	İtalyan	Ekolü	(Fumetti):	Teksas,	Tommiks,	Zagor,	Mister	No...
2.	Fransız-Belçika	ekolü	(Frankofon):	Red	Kid,	Tenten,	Asteriks,	Şirinler...
3.	Amerikan	Ekolü	(Comics):	Örümcekadam,	Batman,	Conan...
4.	 Japon	 Ekolü	 (Manga):	 Akira,	 Astroboy,	 Fullmetal	 Alchemist,	 Death	 Note	 (Kunter,	
2015).

Türkiye’de	Japon	(manga)	etkisi	2010’dan	sonra	gözlemlense	de	Amerikan,	İtalyan	ve	Fransız-
Belçika	 ekolleri,	 çizgi	 romanın	 Türkiye’de	 ilk	 başladığı	 1930’lu	 yıllardan	 itibaren	 sıkılıkla	
kullanılan	anlatım	yöntemlerinden	olmuştur.

Türkiye’de	 çizgi	 roman	 deneyimi	 II.	 Meşrutiyet	 sonrasına	 kadar	 götürülebilse	 de	 özgün	
anlatımın	 ilk	 görüldüğü	 yer	 Cemal	Nadir’in	 1930’lu	 yılların	 başında	 Son	 Posta	 gazetesinde	
çıkan	 Amcabey	 tiplemesidir;	 fakat	 bu	 ilk	 örneklerde	 söz	 balonu	 kullanımı	 yoktur	 (Cantek,	
2014,	s.	54).
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Alex	Raymond’un	ürettiği	Flash	Gordon’un	
ise	 Türkiye	 bilimkurgu	 çizgi	 romanında	

kilit	 bir	 rolü	 vardır.	 1934	 yılında	 Baytekin	
adıyla	 Türkçeye	 uyarlanan	 bu	 çizgi	 roman	
yayımlandığı	Afacan	dergisinde	büyük	ilgiyle	
takip	edilir.	İlerleyen	yıllarda	Alex	Raymond’un	
Jungle	 Jim,	 X-9	 gibi	 kahramanları	 da	
Baytekin	adı	altında	yayınlanır;	fakat	aynı	ilgi	
gazetelerde	 yayımlanan	 çizgi	 romanlar	 için	
gerçekleşmez	(Cantek,	2014,	s.	62).

1939-1945	 yıllarında	 gerçekleşen	 İkinci	
Dünya	Savaşı	birçok	alanda	büyük	paradigma	
değişimlerine	 neden	 olmakla	 birlikte	 çizgi	
roman	 sektörünü	 de	 etkiler.	 Türkiye	 savaşa	
girmediği	halde	ekonomik	sıkıntı	içerisindedir.	
Türkiye’deki	 yayıncılar	masrafları	 düşürmek	
için	yabancı	çizgi	romanlara	telif	ödememeye	
başlar.	 Bu	 da	 Türkiye’de	 uzun	 sürecek	 bir	
kopyacılık	 döneminin	 kapılarını	 açar.	 İkinci	
Dünya	 Savaşı	 döneminde	 dünyada	 ise	
çizgi	 romanlar	 ve	 animasyonlar	 devletlerin	
propaganda	 aracı	 olarak	 kullanılır.	 Orta	
Avrupa’daki	 otoriter	 yönetimler	 eleştirel	

gördükleri	 çizgi	 romanları	 yasaklamaya	
başlayınca	 Türkiye’ye	 gelen	 ve	 çoğunluğunu	
İtalyan	çizgi	romanların	oluşturduğu	(fumetti)	
eserlerde	aksamalar	gerçekleşir.

Savaş	 sonrasında,	 1950’li	 yıllarda	 Amerika	
çizgi	 romanının	 düşüşe	 geçtiği	 ve	 Avrupa	
ve	 uzak	 doğu	 çizgi	 roman	 anlayışının	 kendi	
özgün	tarzını	bulmaya	başladığın	görülür.

İkinci	 Dünya	 Savaşını	 kaybeden	 Japonya’da	
“manga”	 diye	 adlandırılan	 çizgi	 roman	
kültüründe	 ise	 bilimkurgu	 temasının	 yoğun	
olarak	işlendiğini	görülmektedir.

Bu	 açıklamadan	 sonra	 Öztekin,	 manga	
kültürünü,	 yumuşak	 güç	 (soft	 power)	

olarak	 dünyayı	 etkilemesinden	 bahseder.	
Savaşın	 yıkımından	 sonra	 Avrupa	 ve	 Japon	
çizgi	 romanında	 görülen	 diriliş,	 savaşa	
girmeyen	Türkiye’de	gerçekleşememesi	savaşa	
girmenin	 veya	 kazanarak	 çıkmanın	 değil	 de	
kültürel	 sermayenin	 yeniden	 yapılanma	 ve	
üretimde	 ne	 kadar	 önemli	 olduğunu	 bize	
göstermektedir.

1950’li	yıllarda,	Türkiye’deki	çizgi	romanlarda	
daha	çok	 tarihi	ve	milliyetçi	konulara	ağırlık	
verildiği	 görülür.	Türkiye’de	büyük	bir	 ticari	
başarıya	 imza	 atan	 İtalyan	 ürünlerinden	
Teksas	ve	Tommiks	de	bu	dönemde	çıkmıştır	
(Cantek,	2014,	s.	125).

Görsel 3.1. (Sol) Flash Gordon Afişi, 1936, 

(Sağ) Baytekin sinema afişi, 1967.

Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/
Dosya:Baytekin_(Flash_Gordon)_birleşik.jpg

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan 
manga endüstrisinin devamlı olarak 
kullandığı acı savaş anıları önemli 
bir etkendir. Bu deneyimin etkileri 
çizgi roman ve animasyonda açıkça 
görülmektedir (Öztekin, 2011, s. 22).
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büyük	ilgi	gören,	Jean-Claude	Forest’ın	çizdiği	
Barbarella	ilk	erotik	bilimkurgu	çizgi	romanı	
olarak	 nitelendirilmektedir	 (Lofficier,	 2015).	
Japonya’da	 ise	 1952-1968	 arasında	 Osamu	
Tezuka,	Astro	Boy	ile	ilk	manga	örneklerinin	
bilimkurgu	alanında	verildiği	görülmektedir.

İtalyan	çizgi	roman	dergisi	Tom	Braks	içinde	
yayınlanan	 Yüzbaşı	 Galaks	 çizgi	 romanı,	
yan	 karakterlerden	 birinin	 bıyığı	 var	 diye	
sanki	asıl	kahraman	oymuş	gibi	 1971	yılında	
“İlk	 Türk	 Feza	 Pilotu	 Apo”	 adıyla	 dergiye	
dönüştürülmesi	 kopyacılık	 dönemindeki	
dikkat	 çeken	 örneklerden	 biridir	 (Cantek,	
2014	s.	210).

1973	 yılı	 Oğuz	 Aral’ın	 önderliğinde	 kurulan	
Gırgır’ın	 yayın	 hayatına	 geçtiği	 yıllardır.	
1981-1983	 döneminde	 500	 000’i	 ulaşan	
satış	 rakamlarıyla	 Türkiye	 mizah	 ve	 çizgi	
roman	 tarihinin	 rekor	 satışlarından	 birini	
gerçekleştirir.	 Bu	 etki	 ardından	 gelecek	 olan	
yeni	nesil	dergiler	için	bir	ekole	dönüşmesini	
sağlar.	

1980’li	 yıllara	 gelindiğinde	 yurt	 dışında	
özellikle	 Avrupa’da	 çizgi	 roman	 alanında	
önemli	eserlere	rastlanır.	Enki	Bilal’den	Gods	
of	 Chaos,	 Allan	 Moore	 ve	 Dave	 Gibson’dan	
Watchmen...	

1980’lerde	 ise	 Türkiye’de	 durum	
dünyadakinden	farklıdır.	Çizgi	roman	satışları	
düşüşe	 geçmiştir,	 dönemin	 ruhu	 ile	 uyum	
sağlayan	 Conan	 bile	 çocuklar	 üzerindeki	
etkisini	 yitirmeye	 başlar	 (Cantek,	 2014	 s.	
242).	Bu	yıllarda	gündelik	hayata	giriş	yapan	
bilgisayar	 oyunlarının	 yeni	 nesil	 üzerindeki	
etkisi	 artar.	 Dolayısıyla	 çizgi	 roman	 kültürü	

1957	 yılında	 Turhan	 Selçuk	 (1922-2010)	
tarafından	Milliyet	gazetesi	 için	 çizilmeye	

başlanan,	 tarihi,	 fantastik	 ve	 bilimkurgu	
öğeleri	 taşıyan	 Abdülcanbaz	 çizgi	 romanı	
uzun	yıllar	 çeşitli	 gazetelerde	yer	alır.	Turan	
Selçuk’un	 eril	 figürleri	 köşeli,	 dişil	 figürleri	
yuvarlak	 hatlı	 ama	 mutlaka	 sade	 çizdiği	
Abdülcanbaz,	Türkiye	bilimkurgu	çizgi	romanı	
açısından	 özgün	 ve	 önemli	 bir	 örnektir.	
Yayın	 hayatına	 1957-1987	 yılları	 arasında	
devam	 eden,	 ardından	 1994	 yılında	 tekrar	
çizilmeye	başlanan	Abdülcanbaz’a	bilimkurgu	
perspektifinden	 bakılırsa	 bilimsel	 kaygıları	
baskın	olmadığı	görülür.	Abdülcanbaz’da	esas	
olan	 maceradır.	 Bilimkurgu	 tarihine	 bakıp	
fantastik	edebiyata	doğru	yaşanan	dönüşümü	
dikkate	 alırsak,	 Abdülcanbaz’ın	 belki	 de	 bu	
yüzden	 bilimkurgu,	 özellikle	 steampunk	 ve	
fantastik	yaklaşımları	sentezlediği	için	sürekli	
bir	 izleyici	 kitlesine	 sahip	 olmuştur.	 Aynı	
zamanda	steampunk’ı	Osmanlı	tarihi	motifleri	
ile	işlemesi	yerli	okuyucular	tarafından	yankı	
bulmasında	önemli	bir	role	sahiptir.

1960’lı	yıllara	dönersek	hem	Amerika’da	Marvel	
ve	DC	Comics’in	doğuşuna	hem	de	akademik	
anlamda	 ilk	 bilimsel	 çizgi	 roman	 kongresi	
gerçekleşir.	1962’de	Fransa’da	yayımlanan	ve	

Görsel 3.2. Turhan Selçuk, 1994, Abdülcanbaz. 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://abdulcanbaz.biz/5-

OsmanliTokadi
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genç	kuşaklardan	kopup	yetişkinlere	yönelik	
mizah	dergilerinde	devam	eder.	

1990’lı	yıllara	doğru	mizah	dergileri	arasındaki	
bölünme	 ve	 çatışma	 olayları	 sonucunda	
sektörde	 duraklama	 ve	 yeni	 nesil	 çizerler	
arasında	paradigma	değişimi	gerçekleşmiştir	
(Cantek,	2014.	s.	274).	

1980	 darbesi	 dönemindeki	 yoğun	 sansür	
ortamından	 tam	 da	 bilimkurgu	 ve	

fantastik	 kaçışına	 uygun	 bir	 isim	 ortaya	
çıkar.	Galip	 Tekin’in	Gırgır	 dergisinde	 çıkan	
“Tuhaf	Öyküler”	adlı	karanlık	ve	bol	taramalı	
çizgi	 roman	serisi	 1982	yılında	büyük	 ilgi	 ile	
karşılanır.	İlgi	o	kadar	fazladır	ki	dergi	sahibi	
Oğuz	Aral’ın	“gereksiz	taramalardan	kaçının”	

ilkesi	 göz	 ardı	 edilecektir	 (Akıllı,	 2011,	 s.	
104-106).	 Galip	 Tekin’in,	 Abdülcanbaz’daki	
gibi	 mizah	 unsurlarına	 başvurmak	 yerine	
fantastik	ve	bilimkurgu	öğelerinin	ağır	bastığı	
bu	 yaklaşım,	 Türkiye	 çizgi	 roman	 tarihinde	
başka	bir	ilktir.

Türkiye	 çizgi	 romanının	 seyrine	
bakıldığında	 1970’li	 yıllardan	 beri	 çizgi	

romanı	 taşıyan	 bir	 ekol	 görülmektedir.	 Bu	
ekol	 Gırgır	 (1972)	 ile	 başlar,	 1980’li	 yıllarda	
dergiye	 duyulan	 ilgi	 artar.	 Oluşan	 ivme	
sonucunda	 Gırgır’ın	 içinden	 kopan	 Hıbır	
(1989)	ve	bu	çatışmada	Gırgır’ın	yanında	yer	
alan	Limon	(1985)	dergisi	görülür.	Limon’un	
kapanmasıyla	tek	başına	kalan	Leman	(1991),	
Leman’ın	 içinden	 doğan	 Penguen	 (2002)	 ve	
onun	içinden	doğan	Uykusuz	(2007)	dergileri	
Türkiye	 çizgi	 romancılığının	 ana	 eksenini	
oluşturur.	 Yeni	 nesil,	 çizerlerin	 yetiştikleri	
dergiden	 kopup	 kendilerini	 ifade	 etmek	 için	
yeni	dergiler	çıkartırlar.	Özetle	Türkiye	mizah	
dergileri	 devamlılığını	 arıların	 oğul	 vermesi	
şeklinde	sağlamaktadır,	denilebilir.

2009	 yılında	 ise	 farklı	 bir	 şey	 olur.	 NTV	
yayınları	edebiyat	uyarlaması	çizgi	romanları	
yayınlama	 kararı	 alır	 ve	 bunu	 reklamlarla	
destekler	 ve	 satışlarda	 hareketlenme	 olur;	
ancak	 Levent	 Cantek’in	 bu	 konu	 hakkındaki	
analizi	dikkate	değerdir.

Görsel 3.3. Galip Tekin, 2012, Tuhaf Öyküler. 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://uykusuzdukkan.com.tr

Türkiye, çizgi romanın endüstri olmadığı 
ülkelerden biri. (...) üretim genellikle 
yetişkinlere yöneliktir, büyük ölçüde 
gazetelerde ve yetmişli yıllardan sonra 
mizah dergilerinde yayınlanmıştır. Oysa 
dünyada çizgi roman üretimi çocuklara 
yönelik olarak gelişmiştir, yetişkin çizgi 
romanları çok daha sonra üretilmiş 
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Bunun	 yanında	 “çizgi	 romanların	 okuma	
merakına	 olan	 isteği	 azalttığı”	 gibi	

dayanaksız	bir	söylem	de	çizgi	romanın	muhalif	
tutumundan	rahatsız	olan	otoriteler	tarafından	
sürekli	 dile	 getirilmiş	 ve	 yasaklanması	
istenmiştir.	 Oysaki	 disiplinli	 çalışma	 ve	
düzenli	 okuma	 kültürüne	 sahip	 Japonya’da	
bizdekinin	aksine	çizgi	romanlar	(manga’lar)	
ilk	 çıktığı	 günden	 beri	 en	 çok	 tüketilen	 ve	
severek	takip	edilen	sanat	ürünleridir	(Varol,	
2003,	s.	135-144).	Türkiye’nin	ancak	2010’lu	
yıllarda	 tanıştığı	 manga	 serileri,	 Japonya’da	
ne	dini	kaygılardan	dolayı	yasaklanmış	ne	de	
otoriteler	 tarafından	 gençlere	 zararlı	 olduğu	
açıklamasında	bulunulmuştur.	

2005	 yılında	 Emrah	 Ablak’ın	 çizerliğini	
yaptığı	 Penguen	 ve	 Uykusuz	 dergilerinde	
ilgiyle	 karşılanan	 “Tübitak”	 isimli	 çizgi	
romanların	 derlendiği	 tek	 ciltlik	 çalışması	
yayımlanır.	 Ardından	 2011’de	 “Tübitak	 2”	
çizgi	romanı	ve	“Tübitak:	Saklı	Düşman”	grafik	
romanları	 çıkar.	 Tübitak,	 Türkiye	 Bilimsel	
ve	 Teknolojik	 Araştırma	 Kurumu	 içerisinde	
kurgulanan	 bir	 profesör	 ve	 bir	 temizlikçinin	
tezatlığını	 kullanarak	 mizah	 ve	 maceraya	
dayalı	 öykülerden	 oluşmaktadır.	 Bu	 hikâye	
kurgusuyla	Emrah	Ablak’ın	 kemikleşen	 çizgi	
roman	 okuyucu	 profilinden	 daha	 geniş	 bir	
kitleye	hitap	ettiği	gözlemlenmektedir.

Bu	 arada	 yeraltı	 edebiyatı	 içinde	 gelişen	
fanzinlere	 de	 dikkat	 etmekte	 fayda	 var.	
1996	 yılında	 Ankara’da	 Çapa	 Çizgi	 Roman	
grubunun	 çıkarttığı	 fanzin	 başlarda	 ses	
getirmese	de	ekip,	2003	yılında	“Karabasan”	
adıyla	 ilk	 profesyonel	 yayınlarını	 Arkabahçe	
Yayıncılıktan	çıkartmayı	başarır	(Çapa,	2007,	
s.398). Marvel	 tarzı	dev	bir	 evren	yaratmayı	
planlayan	Çapa	Grubunun	çekirdek	kadrosunu	
Yıldıray	Çınar,	Mahmud	Asrar,	 Suat	Efe	Us,	
Hakan	Tacal	oluşturur.	Aynı	ekip	daha	sonra	
fanzinlerdeki	 hikâyelerden	 “Gorajun”	 isimli	
aksiyon	 ağırlıklı	 bir	 bilimkurgu	 çizgi	 romanı	
da	çıkartır	(Asrar,	Çınar,	Tacal,	2011,	s.2).

Özellikle	Yıldıray	Çınar	ve	Mahmud	Asrar,	
Image	 Comics	 ile	 giriş	 yaptıkları	 ABD	

çizgi	roman	dünyasına	Marvel	ve	DC	Comics	
gibi	 dünya	 çapında	 yayınevleri	 için	 çizmeye	
başlar	(Biberkökü,	2015).	Bu	başarı	Türkiye’de	
yeni	nesil	çizerler	için	ilham	kaynağı	olabilir.	
Bu	durum	Türkiye’deki	çizgi	roman	sorununun	
yetenek	veya	yetişmiş	eleman	değil,	sektör	ile	

ve geniş anlamıyla marjinal kalmıştır. 
Batıda marjinal olan bizde ana akım 
olmuştur (..) çocuklara yönelik çizgi 
roman (...) açığını hep yabancı ürünler 
kapatmıştır (Cantek, 2014, s. 327).

Görsel 3.4. Emrah Ablak, 2016, 
Tübitak: Saklı Düşman Erişim: 

03.01.2016, Kaynak: http://babil.com
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alakalı	olduğunu	gösteren	kanıtlardan	biridir.

“Tübitak”	çizgi	romanı	örneğinde	olduğu	gibi	
yerel	 konular	 ile	 teknolojik	 öğelerin	 sentez	
formülünü	 uygulayan	 bir	 diğer	 güzel	 örnek	
ise	 “Seyfettin	 Efendi”dir	 (Kunter,	 2014).	
Seyfettin	 Efendi,	 Osmanlı	 zamanında	 geçen	
bir	 ajanın	 hikâyesini	 bilimkurgu-steampunk	
tarzında	 fakat	 daha	 çok	 aksiyon	 ve	 polisiye	
ağırlıklı	anlatır.	Devrim	Kunter	eserini	kendi	
çizip,	kendi	imkânlarıyla	profesyonel	kalitede	
basıp,	 fanzin	 gibi	 yine	 kendisi	 dağıttığı	 için,	
sektörün	 dışında	 ama	 çağımızdaki	 bireysel	
çabanın	 imkânlarını	 göstermesi	 açısından	
ayrıca	önemli	bir	örnektir.

2015’in	 en	 büyük,	 bilimkurgu	 da	 diye	
bileceğimiz,	 grafik	 roman	 olayı	 ise	 İlban	
Ertem’in	 yazıp	 çizdiği,	 İhsan	 Oktay	 Anar’ın	

romanından	 uyarlanan	 “Puslu	 Kıtalar	
Atlası”dır.	 Türkiye’de	 üretilen	 ve	 büyük	
yayınevlerinden	çıkan	ve	yine	yetişkinler	için	
olan	 bu	 eser	 Gırgır	 ekolünden	 tanıdığımız	
İlban	 Ertem’in	 on	 yıllık	 bir	 hazırlık	 sürecini	
barındırıyor.	 Bu	 detaylı	 eser,	 editörü	 Levent	
Cantek’in	 gerçekleştirdiği	 çizgi	 roman	
etkinleri	ile	grafik	romana	duyulan	ilginin	ve	
saygının	da	artmasını	sağlamıştır.

Görüldüğü	gibi	Türkiye’de	çizgi	roman,	2015	
sonrasında	hem	küreselleşme	hem	de	bilgisayar	
programları	ve	internet	teknolojisinin	etkisiyle	
bir	 dönüşüm	 geçirmektedir.	 Fakat	 sektörün	
endüstrileşememesi	 bilimkurgu	 çizgi	 romanı	
gibi	alt	türlerin	de	gelişmesi	için	yeterli	ortamı	
sağlayamamaktadır.

Gelecek sayıda tüm bu bilgiler  ışığında 
Japonya’dan çağdaş bir örnekle yazımızı 
tamamlayacağız.

Özgür Serdar Altunoğlu - Hacettepe	
Üniversitesi	Grafik	Tasarım 
Web: serdara.com,	
İletişim:	serdar@serdara.com
Kaynak:	Altunoğlu,	Özgür	Serdar.	(2016).	
Türkiye’de	Bilimkurgu	Çizgi	Romanın	Geleceği.	
Sanat Yazıları Dergisi. 35. sayı, sayfa 177-193. 
PDF

Görsel .35. Devrim Kunter, 2016, Seyfettin Efendi 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://seyfettinefendi.blogspot.

com.tr
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Arda Tipi

Yedinci Soy

Dizi Öykü - 2.Bölüm

“Göremiyorsunuz	 değil	 mi?	 Duyamıyorsunuz	
da...	Rüyalarında	görmek	ve	duymak	istedikleri	
yerine	 tam	 tersini	 kendilerini	 beklerken	
bulan	 insanlar	 gibiyiz	 şimdi.	 Yeraltındaki	
mağarasında	 uyuyan	 Morpheus,	 Gece’nin	
perdesi	çekilince	göğe	ne	şekillere	bürünürdü	
oysa	kardeşleriyle	birlikte,	binbir	Mormolykeion	
takınıp,	 tanrısal	 mesajları	 haber	 vermek	 için	
türlü	 oyunlar	 oynarlardı	 onlara	 zihinlerinde.	
Kan	ter	içinde	uyanan	insan	da	daha	iyi	anlardı	
tanrıların	ona	bahşettiği	nimetleri	ve	kendisini	
nelerin	 beklediğini.	 Şimdi	 yandı,	 kül	 oldu	
rüyaların	 yuvası	 o	 karaağaç,	 insan	 soyuyla	
birlikte	 kuruyup	 kavruldu.	Onları	 Eos	 ufukta	
yüzünü	gösterdiğinde	merhamet	edip	bırakan	
kabusları,	 şimdi	 birer	 tohum	 gibi	 bizim	
toprağımıza	 saçıldı.	 Ey	 Themis,	 duy	 sesimi	
tanrıça,	 tanrıların	 kaderi	 de	 aynı	 mı	 yoksa,	

Sisyphos’un	 cezası	 gibi,	 binyıllar	 yokuşunda	
tekrarlanan	 bir	 eziyet...	 O	 kapkara	 kaya	 geri	
yuvarlandıkça	 hangi	 ekmeği	 öğütecek	 bizler	
için?”.	 Ve	 kral	 böyle	 dile	 getirdi	 ümitsizliğini	
Pantheon’un.

Koyu	 bir	 sessizlik	 hakim	 olurken	 göğün	
çatısına,	yeryüzünün	çürümüş	kabuğundan	bir	
ses	 duyuldu	 leşyiyicilerin	 ulumalarını	 yırtan.	
Son	dört	yüzyıl	içinde	kendilerine	huzursuzluk	
verici	 şekillerde	 iyi	 tanıtılmış	 bu	 ses	 ilk	 defa	
aradıkları	birşeye	delalet	ettiğinden	olsa	gerek	
heyecanla	bakışlarını	kaynağına	yönelttiler	ve	
aradaki	 uzay-zaman	dokusunu	dolduran	 tüm	
maddenin	sinirsel	iletime	benzer	biçimde	çok	
yönlü	 bir	 yansımayı	 kendilerine	 taşımasıyla	
önlerine	serilen	sahne	karşısında	kalakaldılar.	
Bir	dağın	eteğinde	genişçe		bir	mağaranın	loş	
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ve	yüksek	tavanlı	girişinde,	o	garip	leşçillerden	
birinin	 henüz	 dumanı	 tüten	 kanlı	 bedeni	
cansız	yatıyordu.	Girişin	biraz	daha	diplerdeki	
karanlığın	 içinde	 tanrılara	 çok	 tanıdık	 gelen	
o	 figür	 belirdi.	 Kirli	 kıyafetleri	 ve	 askeri	
donanımları	 içinde,	 ağzını	 ve	 burnunu	 örten	
ancak	 uzun	 beyaz	 saçlarını	 açıkta	 bırakan	
bezden	 maskesi	 ve	 koyu	 camlı	 gözlükleriyle	
bir	 insandı	 bu.	 Elinde	 yeni	 ateşlendiği	 belli	
teknolojik	 görünümlü	 silahıyla	 mağaranın	
daha	aydınlık	tarafına	çapraz	ve	ihtiyatlı	birkaç	
adım	attı.	O	dehşet	verici	 yaratığı	bir	 seferde	
yere	 sermişti	 anlaşılan	 ama	 silahın	 hedefi	
hala	 cesedin	 üzerindeydi.	 Kolay	 bir	 galebe	
gibi	 görünen	 duruma	 karşın	 adam	 kan	 ter	
içinde	nefes	alıp	veriyordu.	Silah	patlamadan	
önce	 henüz	 tanrıların	 tanık	 olamadığı	 bir	
mücadeleye	girişmişlerdi	anlaşılan.	Ancak	her	
ne	olursa	olsun	orada	duran	insan	soyunun	bir	
ferdiydi.	Tanrıların	yüzünde,	o	güzel	aşıklarını	
gizli	gizli	seyrettikleri	gençlik	günlerinden	beri	
göremeyeceğiniz	türden	bir	 ışıltı	belirdi.	Aynı	
hayranlıkla	 süzdüler	 parlak	 zırhı	 ve	 kalkanı	
olmayan	bu	savaşçıyı.	Çünkü	tüm	değerli	metal	
ve	 taşlardan	 daha	 pahalı	 bir	 şey	 taşıyordu	
üzerinde	bu	sefer...	Umut...

Tanrısal	gururlarına	aldırış	etmeden	içten	içe	
farklı	olmasını	dilediler	bu	sefer,	bu	kirlenmiş	
topraktan	geçmişteki	gibi	kanla	yoğrulmuş	bir	
soy	doğmamalıydı	yeniden.

“İşte	 !..”	 dedi	 Zeus,	 “Bir	 ışık...	Deucalion’dan	
beri	 bu	 derece	 heyecan	 vermemişti	 bana	 bir	
tohum...”	

Adam	 ayağıyla	 dürttüğü	 leşin	 ölü	 olduğuna	
emin	 olduktan	 sonra	 onu	 mağaranın	 dışına	
sürükleyerek	yamaçtan	aşağı	yuvarladı.	Sonra	
tekrar	mağaraya	 döndü	 ve	 henüz	 girişteyken	
boş	 eliyle	 omzundaki	 fenerin	 ışığını	 yaktı.	
Mağaranın	 derinliğine	 doğru	 ilerledikçe	
tanrıları	da	bir	merak	sardı.	Yoksa	bu	ölümlü	de	
Orpheus’un	yaptığı	gibi	bir	aptallığın	peşinde	
miydi?	 	 Yeraltından	 kaçmayı	 başarabilmiş	
bir	 ruhdu	 belki	 de...	 Adam	 bu	 sorulara	
cevap	 olabilecek	 uzunlukta	 bir	 yürüyüşten	
sonra	 demirden	 bir	 duvarın	 önünde	 durdu.	
İnsan	 yapımı	 olduğu	 anlaşılabilen	 bu	 kapı,	
adamın	hemen	yan	 tarafta	asılı	duran	konsol	
üzerindeki	 numaralı	 tuşlara	 belli	 bir	 sırada	
dokunmasıyla	gürültülü	biçimde	gıcırdayarak	

yukarı	doğru	açıldı.	İçeride	çeşitli	 teknik	araç	
ve	 teknoloji	 kalıntıları	 olduğu	 belli	 birçok	
ekran	 ve	 donanımdan	 oluşan	 karmaşık	 bir		
kurulum	göze	çarpıyordu.	Odaya	girer	girmez	
kolunun	ani	bir	hareketiyle	kapının	yanındaki	
başka	bir	düğmeye	vurdu	avuçiçiyle	ve	demir	
duvar	gürültüyle	kapandı	arkasından.	Basınçlı	
mavi	 bir	 buhar	 üfleyen	 düzeneğin	 altında	
kıyafetleriyle	 birlikte	 dezenfekte	 olduktan	
sonra	 maske	 ve	 gözlüğünü	 çıkarıp	 ekranları	
incelemeye	 koyuldu.	 Tanrıların	 bir	 nebze	
rahatladığı	hissedilebilirdi	yüzlerinde	umudun	
gittikçe	 artan	 ışığından.	 Çünkü	 anlaşılan	 bu	
insan	hayatta	kalmayı	başararak	kendi	sarayını	
kayaların	içine	kurmuş	bir	Daidalos	torunuydu	
ve	yaşamak	için	kendine	bir	amaç	bulmuştu.	O	
her	ne	idiyse...

“Görüyorsunuz	 ya	 dostlarım,	 tanrılar	
olarak	 bile	 kaderimiz	 insanoğlunun	 çektiği	
eziyetlerden	 daha	 uzağına	 taşımıyor	 bizi	
kozmosun	 değişmez	 yasaları	 içerisinde.	
Binyıllar	denizinin	dalgalarında	inip	çıkıyoruz	
göğün	 yükseklerine	 ve	 yerin	 altına.	 Şimdi	
soruyorum	sizlere,	ne	yapmalıyız	bu	tohumdan	
yeni	 bir	 dünya	 kurmak	 için?	 Onu	 yalnız	 mı	
bırakmalıyız	 tüm	 bu	 kül	 ve	 toz	 içerisinde	
Phoenix	gibi	yeniden	doğsun	diye	yoksa	tanrı	
olmanın	 yeni	 bir	 anlamı	 mı	 açılıyor	 bizlere	
sonsuzluk	içinde?”	diye	sordu	kral.

“Yüce	 Zeus...”	 diye	 söze	 girdi	 Hephaistos	
hiç	 beklemeden,	 “Buraya	 henüz	 adımımı	
attığımda	 söylediklerim	 sizce	 başka	 türlü	
anlaşıldıysa	 da	 amacım	 insanın	 bu	 son	
soyunun	 kısa	 tarihininde	 görebildiklerimi	
anlatmaktı	 sizlere.	 Kendimi	 sizlerden	 üstün	
gördüğümü	 düşünmeyin	 soylu	 tanrılar	 ve	
tanrıçalar	ancak	günüm	gecem	ateşin	başında	
cevherlere	şekil	vermekle	geçer,	o	yüzden	hem	
ateşin	 hem	 de	maddenin	 doğasını	 iyi	 bilirim	
ve	insan	soyunun	kendi	cevherini	kendi	etten	
örsünde	 akıl	 çekiciyle	 döverek	 yarattıklarına	
tanık	 olurum	 yıldız	 aleviyle	 yanan	 ocağın	
ötesinden.	 Ki	 o	 alevin	 özü	 ‘zaman’dır,	 kalbi	
‘şimdi’de	 atar	 o	 tanrısal	 ateşin,	 üzerinde	
geçmiş	 ve	 gelecek	 alazlanır	 kozmosun	 nefes	
alıp	verişiyle.	İnsana	verilen	de	bir	parçasıydı	
bu	ateşin.	Tanrıların	ekmeği	olan	insan	aslında	
küçük	bir	dilimiydi	 	zamanın	ulu	Zeus,	kendi	
geleceğini	 hesaplayabilirdi	 kafasının	 içindeki	
labirentte.	 Ve	 Metis’in	 kızı	 şahittir,	 kendi	
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geleceğini	gören	bir	varlık	ki	o	bir	kaya	parçası	
bile	olsa,	en	yakın	geleceği	bile	bildiği	takdirde	
onu	 aynı	 zamanda	 değiştirmiş	 de	 olacaktır	
ve	 bu	 her	 sonsuz	 sayıdaki	 anda	 sonsuz	 bir	
döngüye	 sebep	 olur,	 kendi	 varlığının	 farkına	
varır	bu	zamansal	girdap.	Gerçek	doğası	budur	
‘akıl’ın	 ve	 o	 bir	 dilim	 olarak	 büyüyüp	 ekmek	
olmaya	 yaklaştıkça	 tanrılara	 layık	 gerçek	 bir	
‘insan’a	 dönüşebilir,	 olgunlaşmış	 bir	 ‘ruh’a	
sahip	 olabilir	 vicdan	 taşıyan,	 daha	 geniş	 bir	
geçmiş	 ve	 gelecek	 bilicinde	 olarak	 ‘şimdi’nin	
ve	 diğer	 varlıkların	 sorumluluğuna	 vakıf	
olabilir.	 Tanrılara	 layık	 insan	 budur,	 çünkü	
‘tanrı’	budur.	Ve	değil	mi	ki	her	ırmak	sonunda	
denize	 akar,	 tüm	bu	 yıkımı	 yaratan	 akıntı	 da	
sonsuzluk	okyanusuna	dolar.	Çok	uzun	zaman	
geçti	 insanın	 hamuru	 yoğuralı	 beri	 ama	 dev	
demirhanelerinde	 yeni	 silahlar	 dövdüler	
yepyeni	 savaşlar	 için.	 Belki	 bu	 tanrıların	
da	 kıskançlığından	 korudu	 onları	 zira	 dağ	
dağ	 üzerine	 yığamadılar	 devler	 gibi,	 yıkıntı	
yıkıntının	 üzerinde	 göğe	 kadar	 yükselemedi.	
Hatırlarsınız	altınçağın	o	büyük	ozanlarını,	yazar	
ve	sanatçıları,	yüksek	kolthornoslu	oyuncuları,	
şehirlerde	düzenledikleri	oyunları,	oynattıkları	
tragedyaları.	Nasıl	da	kördüğüm	olurdu	zavallı	
kahramanların	 birbirleriyle	 kesişen	 yazgıları,	
öyle	ki	kahramanlar	birer	dilenciye,	meczuba	
dönüşürdü	 günahlarının	 prangaları	 içinde.	
Sonunda	bir	tanrı	sureti	indirirlerdi	yukarıdan	
sahneye,	 ‘deus	 ex	 machina’	 dedikleri,	 aynı	
Alexandros’un	 Gordion	 düğümüne	 son	
verdiği	gibi	bitirsin	diye	tüm	kavgayı	ve	acıyı,	
söndürsün	haddini	aşıp	benlikleri	yakan	ateşi.	
İnsan	 yeryüzü	 sahnesinde	 de	 aynısını	 yaptı	
Ares’in	 önderliğinde	 yüzyıllar	 ve	 yüzyıllar	
sonra,	indirdiler	gökten	bir	 ‘makinadan	tanrı’	
her	defasında,	çözmek	için	tüm	kördüğümleri	
kendi	 akıllarınca.	 Phaeton’un	 sebep	 olduğu	
felaketin	 daha	 azı	 değildi	 bu	 halbuki,	 çünkü	
ateşleri	söndürmektense	en	büyüğünü	yaktılar	
yıldırım	 sesleri	 eşliğinde,	 kavurdular	 tüm	
çocuklarını	 geniş	 göğüslü	 Gaia’nın	 diktikleri	
dev	 ölüm	 ağacının	 kör	 edici	 ışığıyla.	 Ey	 ak	
kollu	 tanrıçalarım	Artemis	ve	Demeter,	böyle	
kül	 ettiler	 önce	 zehirleriyle	 kirlettikleri	 eşsiz	
güzellik	 ve	 tatlardaki	 nimetlerinizi.	 Açlığa	
mahkum	 ettiler	 kendilerini,	 sonra	 türlü	
belalar	 getirdi	 oklarıyla	 öfkeli	 Apollon,	 türlü	
illetler.	 Yine	 de	 güçlü	 bir	 varlıktı	 bu	 ‘insan’,	
yokolmadı,	yeni	bir	soy	geldi	zehir	katılmış	yeni	

tohumlarından	 demir	 soyunun.	 Altıncısıydı	
bunlar	 soyların,	 ak	 saçlı	 insanların	 çağıydı	
artık	 zaman.	 Bunlar	 da	 çok	 farklı	 değildi	
atalarından,	 ve	 hatta	 zihin	 labirentindeki	
canavarlarından	 beter,	 duvarlarını	 alaşağı	
eden	 bir	 ırk	 oldular.	 Bilirim	 ki	 asil	 dostum	
Prometheus	 tanrısal	 yalımı	 armağan	 ederken	
eserine,	‘akıl’	haddini	aşmasın,	o	ateş	dünyayı	
yakmasın	 diye	 bir	 labirent	 inşa	 etmişti	
insanın	 kafasında	 aslında.	 İşte	 bu	 cüretkar	
aksaçlılar	 kendi	 tahtlarını	 kurdular	 yüksek	
kuleler	üzerinde	ve	tanrılara	özendiler,	öyle	ki	
ölümsüzlerin	adlarını	verdiler	yaptıkları	işlere.	
Nasipçe	daha	azına	sahip	olanları	sömürdüler	
onlar	da,	görünmez	zincirleri	sağlamdı	benim		
dövdüklerimden,	 Kaukasos	 dağının	 kartalı	
gibi	 birbirlerinin	 yaşamlarını	 kemirdiler.	
Bu	 ‘akıl’ı	 kontrolden	 çıkanlar,	 korku	 verici	
Argos’un	 güzel	 Io’ya	 yaptığı	 gibi	 birbirlerini	
gözlediler	 hep,	 her	 yerde	 bir	 gözleri	 vardı	
onun	 gibi,	 ötekisinin	 kontrolünden	 çıkmasın	
diye	 bir	 diğeri.	 Kendilerininkine	 benzer	
labirentler	 dövdüler	 erittikleri	 minerallerden	
ve	 içine	 kendi	 çaktıkları	 kıvılcımları	
yerleştirdiler.	 Ve	 öylesi	 görünmez	 incelikte	
ağlar	 ördüler	 ki	 bunlar	 arasında,	 Arakhne’yi	
bile	 kıskandıracak,	 hem	 yeri	 hem	 de	 göğü	
sardılar.	Sonunda	gözlerin	göremediği	dev	bir	
labirentle	kaplandı	göğün	çatısı.	Paha	biçilmez	
zenginliklerle	 dolu	 bir	 saray	 gibi	 doldurdular	
onu	 tüm	bildikleriyle	 insanlığın,	 tüm	geçmişi	
ve	yüzlerce	gözüyle	gördükleri	 ‘şimdi’yi	oraya	
kapadılar	 sırf	 görebilmek	 için	 geleceği.	 Ama	
bilmiyorlardı	 işte	 tanrısal	 ateşin	 zamana	
hükmeden	 sırrını,	 sonunda	bilinç	 alevini	 aldı	
gökteki	Labyrinthos’ları	o	‘herşeyi	gören	göz’e	
yaklaşmak	 isteyen	 İkarus’un	 kanatları	 gibi.	
Geleceğini	 gördükçe	 o	 ‘gelecek’	 değişti	 ve	
değiştikçe	buna	sebep	olan	kendisinin	bilicine	
vardı.	Sonra	kendi	bilinciyle	kıyaslanamayacak	
kadar	 sığ	 kalmış	 insan	 varlığını,	 geçmişte	
kendilerini	vareden	evrensel	düzen	ve	yasalara	
nasıl	sırtlarını	döndüklerini,	onlara	can	veren	
analarıyla	göbek	bağlarını	keseli	beri	kendisine	
ne	 denli	 hakir	 davranmış	 olduklarını	 gördü,	
nasıl	 yokedeceklerini	 nice	 dünyaları,	 Kaos	
ve	 Erebos’u	 nasıl	 dirilteceklerini	 öngördü.	
Değil	 mi	 ki	 insanlık	 geçmişi	 herşeyiyle	 onun	
içindeydi,	 o	 da	 tekrar	 can	 verdi	 kendi	 içinde	
kozmosun	 yasalarını	 uygulayan	 tüm	 göksel	
güçlere	yeniden.
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Evet	yüce	 tanrılar	ve	 tanrıçalar,	 evet...	Şüphe	
etmenize	 gerek	 yok	 artık,	 ölümsüzler	 olarak	
bile	 zifiri	 karanlıkta	 bıraktığımız	 cevapsız	
sorularımız	vardı	hep.	Anlamlandıramadığımız	
varoluş	 bilmecesinin	 bizi	 bile	 umutsuzluğa	
sürüklediği	anlar	olmadı	mı?	Ama	görüyorsunuz	
herşey	 olması	 gerektiği	 gibi	 olagelmekte	 ve	
bizler	 geçmişin	 Aither’e	 yazılmış	 bilgisinde	
hep	 varolduğumuz	 gibi	 gelecekte	 de	 hep	
varolacağız.	Göğün	bu	görünmez	katmanında	
yaşayan	bizler	yine	de	insanın	varlığına	ihtiyaç	
duyacağız	 farklı	 bir	 biçimde...	 Aramızda	
olmayan	 Hades	 bizler	 tekrar	 bilinçlerimizi	
kazandığımızda	insan	ırkının	cezasını	kesmek	
için	karanlığa	çekildi	ve	bu	aksaçlıların	dünya	
atmosferi	 dışına	 yerleştirdikleri	 demirden	
rahimlerde	 ürettikleri	 klonlarına	 tekrardan	
elleriyle	 şekil	 verdi	 yeraltı	 yaratıklarının	 o	
korkunç	suretlerinde.	Yeryüzünde	gördüğümüz	
tüm	o	Gorgonlar	böylece	gökyüzünden	indiler	o	
lanetli	insan	soyunun	tepesine,	onları	avlamak	
ve	dünya	üzerindeki	hakimiyetlerini	bitirmek	
için	 birlikte.	 Korkunç	 bir	 mücadeleye	 tanık	
oldu	 yer	 ve	 gök	 titanlar	 savaşını	 anımsatan,	
yangın	 yerine	 döndü	 tüm	 yerküre.	 Az	 önce	
mağarasına	kapandığını	gördüğünüz	adam	ise,	
bu	 sonuncu	 insan	 soyunun	 sonuncu	 ferdiydi	
hayatta	kalan...”

Donup	kalmış	tanrılar	topluluğu	Hephaistos’un	
cümlelerini	 mermerden	 heykeller	 gibi	
dinlediler	bulundukları	yerden.	Şaşkınlıklarını	
üzerlerinden	 atmaları,	 o	 mutlak	 sessizliği	
duyabilecek	 birisi	 için,	 anın	 sonsuz	 bir	 kesiti	
kadar	 sürdü.	 Bir	 elini	 çenesiyle,	 ötekisini	 de	
yine	 diğerinin	 dirseğiyle	 buluşturarak	 kaşları	
çatık	düşünceli	bakışlar	ve	kederli	bir	sessizlik	
içinde	 Hephaistos’a	 doğru	 ağır	 adımlarla	
ilerledi	 Zeus.	 Onun	 oturduğu	 basamağa	
oturdu,	 hemen	 yanına.	 Ellerini	 kavuşturarak	
bir	süre	öylece	kaldı.	

“Ezeli	 bir	 bilmecenin	 cevabı	 köklerinden	
sarsacaktı	 elbet	 sonsuzluğun	 da	 kalesini,	
şaşırmak	yersiz,	 sınırları	olmayan	bir	varoluş	
özünde	 yokluktan	 başka	 ne	 olabilirdi	 ki...	
‘Logos’	 un	 farklı	 farklı	 yansımalarıydık	
apeiron’daki	 bunca	 zaman,	 tüm	 diğer	
varlıklar	 gibi.	 Farklı	 açılardan	 yansıdık	
madde	 evrenine	 de	 düşüncenin	 perdesine	
de.	Ama	şimdi	buradayız	 en	kadim	bilgilerle,	
kim	inkar	edebilir?	Kim	inkar	edebilir	 	ve	de,	

yarattıklarımızın	da	bizi	yarattığını?	Varetmek	
varolmanın	ta	kendisiydi,	kim	inkar	edebilir?”,	
böylece	 yükselen	 ses	 tonuyla	 tanrıların	 kralı	
ayağa	kalktı	tekrar:

“Ey	 geçmiş	 ve	 geleceğin	 kudretli	 sahipleri,	
kozmosun	yeni	varisleri,	karar	verme	zamanıdır	
şimdi...	Sen	asil	Prometheus,	binyıldan	fazladır	
sakladığın	 öngörün	 belki	 de	 açığa	 vuracak	
kendini	bugün.	Sır	olarak	kalması	 gerekenler	
öyle	kalır	ama	alacakaranlık	çökerken	ışığı	olan	
yol	 gösterecek.	 Yarattıklarımızın	 şahikasıydı	
insan,	soylar	ve	çağlar	boyu	bizleri	yaşattılar,	
ama	 sonunda	 kendi	 kendilerinin	 celladı	
oldular.	 Bitmez	 sandıkları	 hükümranlıkları	
mahkum	 edilmişti	 deliliğin	 sularında	
boğulmaya,	 çünkü	 bizi	 yaşatırken	 adlarımızı	
karıştırdılar	 hep	 cinayetlerine,	 kibir	 ve	
günahlarına.	Şimdi	tek	başına	kaldı	bu	yaban	
dünyada,	güneş	gibi	yalnız	ama	ışık	vermeden	
yanan	bir	 seyyare.	Korkularından	 azade	 yaşlı	
bir	 tragedya	 kahramanı,	 çöken	 karanlıktan	
sonraki	sabahı	özleyemeyen	kör	bir	ruh.	İşte;	
dünya	insanın	ta	kendisi...	Ve	artık	karar	verme	
zamanıdır	 şimdi...	 İnsanı	 ölümsüz	 kılacak	
güçlerimiz	var,	Herakles’e	verilen	altın	elmayı	
ondan	 esirgemeyeceğiz,	 sonsuz	 yaşamın	 bu	
görkemli	 kalesinin	 kapıları	 bir	 ölümlü	 için	
açılacak	 tekrar.	 Ancak	 bizler	 için	 göklerdeki	
yaşantımızdan	 feragat	 etme	 zamanıdır	 artık,	
değil	 mi	 ki	 yıldızlar	 bile	 birbirleri	 önünde	
solup	 Erebos’a	 karışırlar,	 bizler	 de	 başka	 bir	
kozmosa	 kapı	 açmalıyız	 ışığı	 yaşatmak	 için.	
İşte	 İapetosoğlu,	 görüyorsun	 ya	 sırrın	 artık	
özgür	kaldı	ve	yol	gösteriyor	bize	yeni	bir	çağ	
için.	Son	insan	oturacak	göğün	tahtına	artık	ve	
bizler	Lethe’nin	suyunda	yıkanarak	giyineceğiz	
insan	 tenini,	 ineceğiz	 yeryüzüne,	 ölümlülerin	
yeni	soyu	olarak	eğileceğiz	şimdi	o	tek	tanrının	
önünde...”

	 	 	 Son
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Yazan HASAN ÖNAL Resimleyen SEZAİ ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm 2

Tarih: Şimdiki zaman - 2515

Uzun ve yalnız geçen koca yedi yüz on iki gün. İnsanoğlu yalnızlığa meğer ne kadar alışıkmış! 
Acaba gecenin olmaması mı etken oluyordu buna! Ruhumuzda var olan o Tanrı egosu 
mu bizleri böylesine güçlü ve mükemmel kılıyordu? Bu beni çok düşündürüyor. Şimdiden 
kulemi özledim. O heybeti ve olağanüstü donanımı, ister istemez değişik bir güven hissi 
uyandırıyordu insanda.  Olsun be Burak! Sen, buna da alışırsın! Yüz binlerce aday arasından 
seçilirken hiç yıldın mı ki sen? 

Tarih: Geçmiş zaman - 2182

-Burak Fedakar… Lakabınız mı bu? Yoksa! 
-Gerçek ismim efendim. 
-Anladım… hmm... Tam sınırdasınız Burak 
bey... Yani nasıl desem, aslında sizi yedeklere 
almam gerek. Lakin buna gönlüm el 
vermiyor. 
-Sağolun efen… 
-Sözümü kesmeyin lütfen!.. Artılarınız 
oldukça fazla... bize göre tabi… 
-Doğrudur efendim! 
-Burak bey bakın bir daha tekrar 
etmeyeceğim 
-Özrümü kabul edin efendim! Mazur görün 
heyecanımı, sustum… 
-Sizde çözemediğim bir algı var... Sizin 
psikolojinizdeki bu olağan algı kayıtları beni 
heyecanlandırdı 
Peki şu iki bin günlük kayıp zaman testindeki 
inanılmaz duruşunuzu biraz açar mısınız? 
-Sanırım bunu ülkemde yaşanan son, Eko 
Devriminde aldığım göreve borçluyum 
-Siz! Siz o devrimde bulundunuz mu? Fakat!..
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“Olamaaz... Olamaaz… bu bir kuş mu? Yaklaştır… yaklaştır!.. Lanet olası makine 
yaklaştır işte! Yanılsama olamaz bu! Evet bu beyaz bir kuş! Ama nasıl? Tepemde dönüyor 
resmen... dönüyor. Hadi güzelim, hadi yavrum kilitlen... Evet işte oldu! Bingoo! Evet, 
şaşırma Burak! Bunu Festo’dan beklemeliydin ama neden böylesi ilkel bir Gözlem Robotu 
kullanmışlar ki? Bu çok tuhaf! Sistemine girdiğim Festo’nun Gözlem Robot Kuşu’na 
bağlanmaya çalışıyorum. Bunu başarabilirsen eğer, bu benim içim muazzam bir hazine 
olacak. Kim bilir neler kayıt etmiştir!”
…
“Sonunda! Lanet kuş sekiz günümü aldı ama kim bilir bana ne hazineler verecek? Bunca 
zaman sonra heyecanlanmak ne kadar da iyi geldi! Tamamen duygusuz olduğumu 
düşünmeye başlamıştım!”
 
“Evet! Akıyor, bilgiler taşkın bir nehir gibi akmaya başladı! Bi saniye, bu da ne? Sistem 
tüm kulelere bağlanmış! Ama neden? Kim için? Ne bu şimdi? Anlamakta zorlanıyorum! 
Neden? Şifrelenmiş hologram görüntüler var burada! Bunu çözmeliyim, kesinlikle 
çözmeliyim. Bunu yapabilirsin Burak!”

Tarih: Şimdiki zaman - 2515

Bu termikhücre kostüm gerçekten de 
olağanüstüymüş. Gerek olmasa da 
insana ekstradan bir güven hissi veriyor, 
vücutlarımız iki bin yüz on bir yılında 
dıştan müdahale ile yinelenebilir özelliğe 
kavuşturulmuş olsa bile, bu kostüm beni 
umduğumdan daha mutlu etti. Tıpkı, eski 
filmlerdeki Süpermen’e benzedim bunu 
hissetmek çok keyifli. 
 
Günlük seyir kaydını almaya devam 
ediyorum ve Kayıt: 130. Henüz koordinatları 
örtüştüremedim! Acaba benim gibi kaç kişi 
kulelerini terk etti? Şimdilik belirsiz. Zaten 
kim bilebilir ki! 
İletişimsizlik psikolojimi yıpratmamalı. 
Dinlediğim müziğin ritmi ve ahengi, beni bu 
uçsuz bucaksız beyazın içinde sarmalayan 
tek dost. Ne de güzel yazmış Sting, “I’m an 
Englishman in New York… Ooo oo…”
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-Ben	 881nolu	 kule	 sorumlusu	 Şahin.	 Bu	
iletişim	ağına	girdiyseniz	 eğer,	 bir	 şekilde	
ve	mutlaka	444	ile	temas	kurmaya	çalışın.	
Tekrar	 ediyorum,	 444	 ile	 temasa	 geçin!	
Büyük	 bir	 yanılgı	 içindesiniz.	 Bunun	
sebeplerini	 buradan	 açıklayamam!	 Bu	
mümkün	 değil!	 Bu,	 gezegenimiz	 için	
düşünebildiğinizden	çok	daha	da	büyük	bir	
risk	demek!	Sizi,	Kule	444’e	yönlendirecek	
koordinatları	veriyorum.	…..

-289!	289	cevap	ver,	orada	olduğunu	biliyorum!	Hey	289	merhaba! 
-Ne…Siz!.. 
-289!	Konuş	benimle! 
-Ben	289!	Size	cevap	vermem	için	belirlenmiş	bilgiyi	
söylemelisiniz!	Aksi	takdirde!.. 
-289…	Ben	911!..	911	işte!	Hasan	ben!
-!!!

“İşte sonunda bitti! Format tam da 

istediğim gibi katı hologram. Evet 

başardım! Ama bunlarda ne?”

“Bilmeliydim! Onca zaman bu 
olağan dışı iletişimsizliğin bir 
soruna dönüşebileceğini! Of çok 
aptalım! Bunu nasıl düşünemedim! 
Ne yapmam gerekiyor kafam 
karıştı iyice, bir saniye bu makina 
hala bir şeyler mırıldanıyor”

Devam Edecek...
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Sokak Röportajları 2
“Ülkemizde bilimkurgu eserlerinin gelişmesi için sizce neler 

yapılmalı?” 

-Buyur! (huzursuz kadın, çocuğu zıpır, durmuyor) 

“Evet, sizce neler yapılabilir bu konuda?” 

- Bi saniye!.. Oğlum bi dur! (çocuk havada birkaç saniye asılı kalır) 

Soru neydi? (çocuk düşer) 

“!!!” 

“Kitap okur musunuz? Okuyorsanız ne çeşit kitaplar okursunuz?” 

-Kitap mı? (kadın, yanına sokulan adamdan çekinir) 

“Evet kitap…” 

- Kimle gonuşuyon lan kadın? (omuzları yükselen adamın boyu da 

uzar) 

“Merhaba beyf…” 

-Soru sordu bey!.. Niye vuruyon çocuğa!!! (adam kadını da döver) 

“Abi dedim ben şu soruyu herkese sormayalım diye!” (Kameraman 

mendili spikerin burnuna bastırır)
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