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DAS TIERDRAMA!
DOKTOR MOREAU’NUN ADASINDA 
SATANİST BİR RAHİP

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

Hi non sunt homines; sunt animalia qui nos habemus.

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

Amerikan Kongresi’nde yaptığı 11 Eylül 1990 

tarihli bir konuşmasında “Yeni Dünya Düzeni”ni 

(The New World Order) kurmaktan bahsediyordu. 

İleriki yıllarda oğlu George W. Bush tarafından da 

sahiplenilen bu kavram, Bush Ailesi tarafından 

icat edilip, siyasal literatüre kazandırılmış değildi.  

Örneğin, Zaman Makinesi, Dünyaların Savaşı, 

Görünmez Adam ve Doktor Moreau’nun Adası 

gibi bilim kurgu romanlarıyla ünlü İngiliz yazar, 

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

de ilk kez 1940’ta yayımlanan aynı adlı bir kitabı 

vardır: The New World Order. 

Fabian Sosyalist ve ulus-devlet karşıtı olan Wells, 

bu TNWO ve Açık Komplo adlı kitaplarında 

“Tek Dünya Devleti” ya da “Dünya Hükümeti” 

kavramlarını tartışır.

Jules Verne’in Anglo-Saxon çağdaşı Herbert 

George Wells’in edebi ve entelektüel 

karizması birçok yazara ilham olmuştur. Örneğin 

bir anti-ütopya klasiği olan Aldous Huxley’nin 

Cesur Yeni Dünya’sı Wells’in Men Like Gods 

(Tanrı Gibi İnsanlar) romanının bir parodisiydi. 

Huxley ve Wells yakın dosttular. Öğrencilik 

yıllarında Wells, Huxley’nin babası, Darwin’in 

yakın dostu ve ateşli bir savunucusu olan biyolog 

Thomas Henry Huxley’nin de Normal School of 

Science’daki derslerine katılmıştı. “Darwin’in 

Fedaisi” (Darwin’s Bulldog) lakaplı Thomas 

Huxley, Wells’in zihin dünyası üzerinde oldukça 

etkili olmuştu.

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

Osmaniye” kıyılarına kadar ulaşmıştır. Örneğin 

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Peyam 

gazetesinde yayımlanan Çamlar Altında Musahabe 

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

Yolculuk kitabını okurken uykuya dalar ve 

rüyasında, 2179 yılının Türkiye’sine seyahat eder:

“[H.G.Wells romanlarının kahramanları] tayyare 

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

sene sonraya gidip gelebiliyor. ‘Âlemler Arasında 

Harp’[Dünyaların Savaşı] hikâyesinde küre-i arz 

halkıyla Merih halkını birbirine düşürdü. ‘Zamanı 

Keşfetmeye Mahsus Alet’ [Zaman Makinesi] ile de 

zamanda kat’-ı mesâfât etti.” 

Mustafa Kemal Atatürk de H.G. Wells’in 

çalışmalarından etkilenmişti. Hatta Wells, 

Nutuk’ta referans gösterilen tek yabancı aydındı. 

Gazi, Wells’in Dünya Tarihinin Gelecek Evresi 

kitabını okumuş ve oldukça etkilenmişti. Bazı 

araştırmacılara göre Mustafa Kemal’in Wells’in 

bu eserini 1927 yılında Fransızcasından (Esquisse 

de l’Histoire Universelle) okuması,  Türkiye’nin 

entelektüel ve bilimsel kaderini değiştirmiştir.

Wells sadece saygın edebiyatçılara, bilim 

adamlarına ve büyük devlet adamlarına 

ilham olmamıştı tabii… 

Şeytan Kilisesi’nin (Satanic Church) kurucusu ve 

lideri Anton Szandor LaVey, müritleriyle birlikte 

Das Tierdrama (Alm. Hayvan Draması) denen 

bir ayin düzenlerdi. Bu Satanist/Şeytancı inanç 

sistemine göre insan, tıpkı doğadaki diğer türler 

gibi bir hayvandı. LaVey Şeytan’ın doğaüstü bir 

varlık olduğuna inanmıyordu. Şeytan, insanın 

tüm “yasak dürtülerinin” toplamına verilen 

simgesel bir addı. Satanizm ise insanın bu hayvani 

doğasını, dürtülerini bastırmadan, engellemeden 

yaşamasını salık veren bir tür inanç biçimi.

Suçbilim (kriminoloji) okuyan ve San Francisco 

Polis Teşkilatı’nda adli fotoğrafçılık yapan 

LaVey, gençlik yıllarında sirklerde çalışarak, gece 

kulüplerinde org çalarak ve “medyumluk”  yaparak 

bir süre hayatını kazanmıştı. 

LaVey’in okültizm merakı çocuk yaşlarına kadar 

gider. Cagliostro, Rasputin ve Basil Saharoff 

gibi “karanlık” ve gizemli figürlerden oldukça 

etkilenmişti. LaVey’in “rol modellerinden”, Kont 

Cagliostro, Alexandre Dumas’nın Joseph Balsamo 

karakterinin esinlenildiği kişiydi. Kont, kimine 

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

Cagliostro ayrıca Memphis-Misraim (Mısır Riti) 

derecesini masonluğa dâhil eden kişidir.

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

özel medyum ve şifacısı olan “çılgın rahip” 

Rasputin de oldukça karanlık ve karmaşık bir 

kişilikti. Telepati, durugörü vs. gibi bir takım 

psişik yeteneklere sahip olduğu rivayet edilirdi. 

LaVey’in mistik ve okült dünyasına yön veren bu 

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

hakkında bize bir fikir veriyor…

LaVey Şeytan Kilisesi’ni 1966 yılında kurmuştu 

(666 ve 1966 arasında sembolik bir ilişki olsa 

gerek). LaVey’in müritleri arasında Hollywood 

yıldızı Jayne Mansfield, müzisyen, komedyen ve 

Michael Jackson’ı keşfeden Sammy Davis Jr. ve 

Marilyn Manson gibi rock şarkıcılarına rastlamak 

mümkün. Amerikan pop kültürünün ikonik 

figürlerinden biri olan Sammy Davis’in LaVey’in 

toplu seks ayinlerine de katıldığı biliniyor. 

LaVey, Roman Polanski’nin Rosemary’nin Bebeği 

(1968) filminde Şeytan’ı canlandırmıştı. Filmde 

Rosemary adlı karakter (Mia Farrow), Şeytan 

tarafından tecavüze uğrar ve hamile kalır. 

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

Notebook gibi kitaplardan oluşan bir külliyatı var. 

Satanic Bible (Şeytan İncili olarak da çevrilebilir) 

6:45 Yayınları’ndan Şeytan Kitabı adıyla 

yayımlandı. 

 Tekrar Das Tierdrama’ya dönersek…

Das Tierdrama’da müritler kedi, domuz, keçi gibi 

hayvan maskeleri takarlardı. Bir sunak üzerine 

insan kafatası, fallik bir sembol, kanopik vazo, 

ayin kadehleri vb. aksesurlar konurdu. Sunağın 

üzerine Baphomet (ya da Mendes Keçisi) resmi 

asılırdı.

Ritüel sırasında aşağıda bir kısmını verdiğimiz 

dizeler söylenirdi:

“Man is God 

We are Men 

We are Gods 

God is Man…

His hand destroys 

His hand sedates 

And his hand annihilates

His hand is kind 

His hand brings genocide 

His hand donates…”

“İnsan Tanrı’dır

Biz İnsan

Biz Tanrı’yız

Tanrı İnsan…

Onun elidir yıkan

Onun elidir yatıştıran

Ve Onun elidir yok eden

Onun elidir şefkat veren

Onun elidir katleden

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

Illuminati örgütünden aldığını iddia 

ediyordu. Bir süre LaVey’in müritlerinden olan 

ama ileriki yıllarda Temple of Set adlı kendi 

Satanist tarikatını kuran Michael Aquino ise 

bu iddiayı reddeder. Bavyera Illuminati’lerinin 

arşivlerinde böyle bir ritüele ait her hangi bir 

kanıt yoktur. Aquino’ya göre LaVey, ritüeli ünlü 

bir bilim kurgu romanından alıp uyarlamıştır: 

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

görünüşe bakılırsa Aquino haklıdır…

Dr. Michael Aquino (d.1946). Aquino 

Amerikan Hava Kuvvetleri’nde  Psikolojik 

Harp Uzmanı olarak uzun yıllar çalıştı. LaVey’in 

Şeytan Kilisesi’ne üye olmasına ve adı pedofili 

dâhil birçok yüz kızartıcı suça karışmasına rağmen 

ordudan atılmadı, ceza almadı.

İlk kez 1896 yılında yayımlanan romanda 

Doktor Moreau, sadist bir Tanrı misali çılgınca 

deneyler yapmakta ve insan-hayvan arası melez 

canlılar yaratmaktadır. Bir deniz kazası sonucu 

Moreau’nun adasında mahsur kalan, romanın 

merkezi protagonisti Edward Prendick, bir gün 

bu insan-hayvan melezi canlıların gerçekleştirdiği 

“çılgınca bir ayinin” içinde bulur kendini:

“Sözleri söyle” dedi Maymun Adam […] Sonra 

olabilecek en çılgınca ayinlerden biri başladı. 

Karanlıktaki ses monoton bir şekilde satır satır 

çılgın bir dua okumaya, ben ve geri kalanlar 

ise onun söylediklerini tekrar etmeye başladık. 

Bu yaratıklar söylenenleri tekrarlarken, aşırı 

derecede tuhaf bir şekilde bir taraftan bir tarafa 

sallanıyor, ellerini dizlerine vuruyorlardı; ben de 

onları örnek aldım.”

Yönetmenliğini Don Taylor’un yaptığı, Michael York 

ve Burt Lancaster’ın başrolleri paylaştığı 1977 tarihli 

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

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

kaleme aldıklarına benzer sözler çıkar karşımıza:

 “Onunkidir Acının Evi.

   Onunkidir yapan el.

   Onunkidir yaralayan el.

   Onunkidir iyileştiren el.”

Kaynaklar:

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

Kaftan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.

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

Edebiyat. İstanbul: İletişim Yayınları.

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

Vol 2. San Francisco: Consortium of Collective 

Consciousness Publishing.

4. https://listekitap.com/haber/dunyalarin-savasinda-iki-

muttefik-hgwells-ve-ataturk/ [Erişim tarihi: 6.08.2017].

5. http://www.churchofsatan.com/history-anton-szandor-

lavey.php [Erişim tarihi: 6.08.2017].

6. http://www.telegraph.co.uk/film/the-witch/satanism-

anton-lavey-hollywood/ [Erişim tarihi: 6.08.2017].
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar

Esra Uysal

Bir “ilk kitap”, Türkçe edebiyatta yeni 
ve pırıltılı bir yazar... “Yeniçeriler kapıyı 
zorlarken” düşler üstüne düşüncelere da-
lan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında 
klasik ama hep yeni kalabilen sonuca 
ulaşmak üzeredir: “Dünya bir düştür. 
Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir 
masaldır.” Geçmiş üzerine, dünya hali 
üzerine, düşler ve “puslu kıtalar” üzerine 
bir roman. Hulki Aktunç’un önsözüyle...

Basım Yılı: İlk Baskı 1995 
56. Baskı 2016
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Barış Müstecaplıoğlu
Osmanlı Cadısı

Barış Müstecaplıoğlı, Osmanlı Cadısı’nda 
uçan arabalarla leventleri, robotlarla sema-
zenleri, sıradışı bir kurguda buluşturup, uzak 
geçmişi distopik bir geleceğe bağlıyor.  

Osmanlı sularında sefere çıkan Haymanalı 
Süleyman Paşa denizin ortasında büyüleyici 
güzellikte bir kız bulur. İdaresindeki Şahmeran 
kalyonunun sulara gömüldüğü büyük bir 
fırtınanın sonunda sadece ikisi   hayatta 
kalır. Paşanın Ayşe adını verdiği ve giderek 
tutkuyla bağlandığı bu kızı korumasının tek 
yolu onu bir Mevlevi dergâhında saklamaktır. 
Ama gizem ve sürprizlerle dolu Ayşe burada 
güvende olacak mıdır?
  
İstanbul Şehir Cumhuriyeti’nin iki yüz katlı 
megakulelerinden birinde yaşayan özel 
dedektif Kemal hayatını cehenneme çeviren 
sıradışı bir hastalıktan mustariptir. Bir gün 
kapısına gelen varlıklı bir müşteri, istek-
lerini yerine getirdiği takdirde onu bu illetten 
kurtarabileceğini söyler. Kemal’in bir cinayeti 
çözmek için yeraltındaki İstanbul Eşitlik 
Hareketi’ne sızması gerekmektedir.

Basım yılı: Nisan 2016
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Emirhan Karahasan

Kara Kutu

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü

Kasvetli bir pazar gecesiydi. Karadeniz’in 
dik yamaçları yine sisler tarafından 

yutulmaktaydı. Ben ise dağ evimde ateşin başına 
oturmuş, elimdeki odun parçasıyla közleri 
karıştırıyordum. O sıralarda, her bir odun 
külünün içinde kaybolup, her külün içerisinde 
yeni maceralara yelken açıyordum. Geçmişin 
güçlü pençeleri kalbime yara açıyordu. Tüm bu 
karmaşıklığın içinde sıradan geçen bir pazar 
gecesinin devamında yaşanacakları asla tahmin 
edemezdim. 

Şöminemin üzerinde yer alan guguklu saat 
gece yarısını gösterirken, ben de uyumaya 
hazırlanıyordum. Ta ki kapım şiddetli bir şekilde 
çalınmaya başlayana kadar. Kapının şiddetli 
sesinden dolayı irkildim. Vücudum bir süre 

boyunca kapıyı açmak istemedi. Ama kapının 
gürültülü bir şekilde tıklatılmasına kayıtsız 
kalamadım. Kapıya doğru yöneldiğimde ses 
aniden kesildi. 

Kapının koluna dokunduğumda kendimi hiç bu 
kadar ürpermiş hissetmemiştim. Tüylerim diken 
diken olmuştu. Kan dolaşımımın hızlandığını 
hissedebiliyordum. Aklımda dolanan birçok soru 
işareti ile kapıyı açtığımda, karşımda duran sadece 
bir hiçten fazlası değildi. Etrafa biraz daha göz 
atmak için ileri bir attığım zaman ayağım çok sert 
bir cisme çarptı. Karanlığın içinde neye çarptığımı 
göremedim ve halüsinasyon gördüğümü 
düşünerek içeri geri girdim. 

Sabahın     ilk   ışıkları  yatak  odamın  pencerisinden 
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içeri dolarken, uyandım. Geçen gece yaşananları 
hayal meyal hatırlayabiliyordum. Üzerimde 
büyük bir yorgunluk vardı. İşimi bıraktığımı 
hatırladığımda, doğrulmaya çalıştığım yatağın 
içine geri gömüldüm. Başım ağrıyor, ve sağ ayak 
parmağım zonkluyordu. Dün gece çarptığım şeyin 
bir kaya parçası olduğunu düşünerek şişmiş ayak 
parmağıma pansuman yaptım. Metropolün sıkıcı 
ve tekdüze hayatından kaçıp kendimi bu dağ evine 
atalı daha sadece birkaç gün olmuştu. Hala alışma 
sürecindeydim. Yataktan çıkmayı başarabildiğim 
zaman kendime küçük bir kahvaltı hazırlayıp vakit 
geçirmek için televizyonu açtım. Televizyondaki 
haber dikkatimi çekti. Spikerin söylediklerini 
daha net duyabilmek için televizyonun sesini biraz 
daha açtım. 

‘‘Şu an ülkede kırmızı alarm verildiği yönünde 
iddialar etrafta dolanıyor fakat yetkililerden gelen 
herhangi bir açıklama yok. Çok sayıda Silahlı 
Kuvvetler mensubunun bölgeye yönlendirildiğini 
görüyoruz.’’ 

O sırada kameranın odaklandığı yer bana hiç de 
yabancı gelmiyordu. 

“Bölgeye görevliler dışında girişler tamamen 
kapatılmış durumda. Dün gece saatlerinde 
yeryüzüne düşen cisme on metreden fazla 
yaklaşamıyoruz.’’ 

Çünkü burası evimin bahçesiydi. 
Hızlıca televizyonun önünden kalktım. Kapıyı 
doğru yöneldiğimde dışarıdan gelen helikopter 
sesi dikkatimi çekti. Kapıyı açtığımda yaşadığım 
şaşkınlığı hayatım boyunca hiç yaşamamıştım. Ne 
üniversite sınavında beklediğimden daha yüksek 
bir sonuçla karşılaştığım zaman, ne de tuttuğum 
futbol takımı büyük bir final maçında yenildiği 
zaman yaşamıştım bu duyguyu. 

Göz bebeklerim olduğundan daha da büyümüştü. 

Karşımda kara, devasa büyüklükte bir kutu 
durmaktaydı. Ben şaşkınlık içinde kara kutuya 
bakarken, kapıyı açtığımı fark eden birkaç asker 
yanıma yaklaştı. Benimle içeride konuşmak için 
izin isteyerek içeri girdiler. Ben de arkamızdan 
kapıyı kapattım ve onları takip ettim. İçlerinden 
en rütbeli görüneni konuşmaya başladı. 

‘‘Merhaba beyefendi, ben Uzman Çavuş Selim 
Bozkurt. Tam bu bölgeye dün gece yarısı 
saatlerinde tanımlayamadığımız bir cisim sert bir 
iniş gerçekleştirdi. Ne olduğu konusunda size şu 
an bir bilgi vermem mümkün değil.’’ 
Asker bu konuşmayı yaparken gözlerimi dört 
açmış onu dinliyordum. 

‘‘Duyduğuma göre bir fizik öğretmeniymişsiniz.’’ 

‘‘Yaklaşık iki gün önce bıraktım.’’ dedim hafifçe 
sırıtarak. 

‘‘O zaman bize yardımınız gerekebilir. Üstelik 
bu cisim sizin kapınızın önüne düştü. Şimdi sizi 
buradan tahliye etmek zorundayız. Arkadaşları 
takip edin.’’ dedi ve evden ayrıldı. Ben de küçük bir 
bavul yaparak helikopter ile birlikte bir süreliğine 
bana ayrılan yeni evime götürüldüm. 

Ertesi gün bu olay, tüm dünya basınının 
gündemindeydi. Sabah saatlerinde kapımı 
takım elbiseli iki adam çaldı. Milli İstihbarat 
Teşkilatından geldiklerini söyleyerek beni olay 
yerine geri götürdüler. Bana söylenen tek şey 
albayın benimle birebir görüşmek istediğiydi. 

Oldukça korunaklı bir odaya alındım ve beklemeye 
koyuldum. Saniyeler dakikaları kovalarken en 
sonunda odaya giriş yaptı. Elimi sıktıktan sonra 
hiç beklemeden lafa girdi. 

‘‘Geiger Sayacı, yani Radyasyon Ölçüm Cihazı ile 
yapılan ölçümler sonrasında bölgede yoğun bir 
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radyasyon olduğu gözlendi ve bu kara kutunun bir 
tür kapı şeklinde giriş yeri bulunuyor. Bu girişten 
içeriye girilip içeride neler olduğunu öğrenmemiz 
gerekiyor. Bunu herkese soruyoruz. Size de 
sormak zorundayız. İçeriye girmek için gönüllü 
olur musunuz?’’ 

Böyle bir soru ile karşılaşacağımı tahmin 
etmiyordum. Uzun bir süre gözlerimi tek bir 
noktaya sabitlemiş, düşünürken araya girdi. 

‘‘Radyasyona özel kıyafetlerle gireceksiniz. Bu 
konuda sıkıntınız olmasın.’’ 

Ağzımdan tek bir kelime dahi çıkmamıştı. Kaskatı 
kesilmiştim. Lafına devam etti. 

‘‘Bir gün süreniz var. Ertesi gün, yine bu saatte 
kararınızı söylemek için burada olacaksınız.’’ 
dedikten sonra odadan ayrıldı. Gün boyunca bu 
durumu enine boyuna tartıp biçtim ve nihayet tek 
bir karara vardım. Kara kutunun içine giren 
ben olmalıyım! 

Hayatımda hiçbir şey istediğim gibi gitmiyordu. 
Bunun farkındaydım. Yaklaşık beş yıl önce 
başladığım Fizik öğretmenliğine sadece birkaç 
gün önce veda edip, bu dağ evine yerleşmiştim. 
Amacım hayatımda aradığım şeyi bulmak, 
yaşamın anlamını yeniden keşfetmekti. Şimdi 
bu fırsat ayağımın altına kadar gelmişti. Eski bir 
fizik öğretmeninden göklerden düşen ve içinde 
ne olduğu bilinmeyen devasa bir kara kutuya 
girmesi isteniyordu. Haliyle içimdeki mucit 
aşkı kabarmıştı. Artık bana yöneltilen sorunun 
cevabını en iyi ben biliyordum. 

Ertesi gün yine aynı şekilde evimden alınarak o 
odaya götürüldüm. 

‘‘Evet, o kutuya girmeyi kabul ediyorum.’’ 
dediğimde, albayın ömründe hiç bu kadar mutlu 

görünmediğinden emindim. 

Aynı gün içinde astronot kıyafetini andıran, 
radyasyondan korunmak için özel üretilen 
kıyafetleri giydim. Çeşitli talimatlar verildi. 
Üzerime biri başıma, biri de sırtıma olmak üzere 
iki mikro kamera yerleştirildi. Artık her şey için 
hazırdım. Ama o kara kutunun içine girmeden 
basının önüne çıkmam istenilmişti. Dünyanın 
her yerinden televizyon kanalları ve gazeteciler 
oradaydı. Ben de şu açıklamada bulundum: 

‘‘Hemen yanı başımızda devasa bir kara kutu 
bulunuyor. İçinde ne olduğu hakkında en ufak 
bir fikrimiz dahi yok. Sadece içeride radyasyon 
seviyesinin biraz fazla olduğunu biliyoruz. Eğer 
içeride görmeye değer bir şey varsa, bana zarar 
vermemesini dilerim. Görmeye değer bir şey yok 
ise, bu radyasyonun içine boşu boşuna girdim 
demektir. Teşekkür ederim.’’ diyerek soruları 
cevaplamadan basının yanından ayrıldım. 

Kara kutuya yaklaştığımda sanki hayat ağır 
çekime alınmıştı. Çok heyecanlıydım. İçeri usulca 
giriş yaptım. İçerisi beyaz parlak bir ışık ile 
aydınlatılmıştı ve gördüğüm tek şey birçok insandı. 
Bana çok tanıdık gelen simalar da içerdeydi. Albay, 
MİT’ten gelen adamlar ve askerler. 

‘‘Yeni Dünya’ya hoş geldin.’’ dedi albay bana göz 
kırparak. 

‘‘Şöyle anlatayım. Anlamakta güçlük çekebilirsin 
ama iyi dinle. Dünya’da yaklaşık otuz yıl sonra 
bir nükleer savaş çıkacak ve milyarlarca insan 
ölecek. Dünya’daki doğal kaynaklar tükenecek. 
Biz de aralarından seçtiğimiz insanları yeni 
gezegenlerine götürüyoruz.’’ 
‘‘Siz?’’ diye sorabildim sadece. 
‘‘Biz. Kara Kutu sakinleri.’’

   Son 
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Fırtına’da yer alan bir diğer bilim-
kurgu öyküsü de “Domuz”dur. Duru, 

öyküsüne olağanüstü bir durumla başlar: 
“Eve gece döndüğümde bir yabandomuzu ile 
karşılaştım. Koltuğuma oturmuş ayak ayak 
üstüne atmış bekliyordu. Birden dehşete 
kapılıp taş kesildim. Koltuk hoşuna gitmiş 
olmalıydı.” (s.80) Bu manzara karşısında 
“taş kesilen” anlatıcı bu duruma bir anlam 
vermeye çalışırken domuzu da yok etmeyi 
düşünür. Ancak domuzun anlatıcıya karşılık 
vermesi işleri değiştirir: “Keyfine bak ve 
sırtüstü yat. Kente beni kimse götüremez. 
Oralarda yaşayanlar arasında benden daha 
domuz olanlar var.” (s.84) 

Anlatıcının domuzla konuşması, her 
zaman olduğu gibi toplumsal içeriklidir. 

Bu bilim-kurgusal metinde, insanoğlunun 
doğaya ve canlılara verdiği zararın eleştirisi 
yapılırken insanın gittikçe insani duygulardan 
da uzaklaştığı vurgulanır. Öyküde dikkat 
çeken bilim-kurgusal sonuç ise “mekruh” 
olmasına karşılık domuzun verdiği cevaptır. 
Domuza göre dini açıdan yasak olması, 
domuzları insanlardan korumak adına 
geliştirilen bir söylemdir: “Belki de o yasak 
beni insanoğlundan korumak için konulmuş 
olabilir. Size kalsa tüm canlı yaratıkları yok 
edeceksiniz.” (s.84) diyen Domuz, insanın 
tabiata verdiği tahribata dikkat çekmek ister. 
“Bahçeyi Suladım” adlı öyküsü de 
Fırtına eserinde yer alan bilim-kurgu 
öykülerindendir. Anlatıcı, sevgilisi Ayla 
ile birlikte şehirden uzakta bir yazlık ev 
kiralayıp dinlenmek ister. Daha önce de 
kiralamış oldukları bu evin bahçesi oldukça 
düzensizdir. Ev sahibi de bahçeyi düzenlemek 

koşuluyla evi kiraya verir. Eve gittiklerinde 
ise şu manzarayla karşılaşırlar: “(…) Çevreye 
baktığımda düştüm dehşete, insanın zayıflığı 
ve doğanın gücü karşısında. Çıkmıştı bahçe 
bahçe olmaktan, dönüşmüştü sanki yabanıl 
bir yağmur ormanına. (…) Kaplanmıştı her 
yeri otlar, dikenler, eğreltiler, sarmaşıklar 
sarmıştı sarmal biçimde ve dikenler.” (s.97) 
Böylesi bir manzara karşısında hemen 
harekete geçen anlatıcı, bahçeyle amansız bir 
savaşa girişir. Ancak bu, o kadar kolay olmaz. 
Bahçe, evin her tarafını sarmaya başlar: “Bir 
gece eve dönüşte bahçeyi buldum eskiden 
daha ürkütücü. Bahçıvanın diktiği kimi 
bitkiler azmanlaştı ve kapladı neredeyse 
tüm yolları. Ağaçlar çevreye kol atmaya 
başladı. Yaban otları yerine getirilen çimler 
evin duvarlarına tırmandı.” (s.99) Gittikçe 
evi istila etmeye başlayan bahçe, olayın kişisi 
olan anlatıcıya korku vermeye devam eder. 
Artık bahçe düşlerine girer: “Düşlerimde 
Afrika ormanlarında insan yiyen bitkiler 
görüyorum. Bunlar kollarımı tutarak 
vantuzlarıyla yutmaya ya da öğütmeğe 
çalışıyorlardı beni.” (s.99) Bahçede 
dolaşırken bitkilerin “bir zamk gibi bacağına 
yapışmaya” (s.99) başlamasıyla korku daha 
da arttığından kahraman-anlatıcıyı, sevgilisi 
Ayla terk edip gider. Olayın karakteri, yalnız 
başına kalınca bahçe saldırıya geçer: “Yerdeki 
karoların arasında otlar yükselmeğe 
başlıyor, sarmaşıklar hızla ve tıslayarak 
ilerliyordu düzensiz biçimde. Ağaçların 
dalları uzanıyordu pencereye doğru. Hışırtı 
sesleri geliyordu tüm çevreden. Alt katın 
tabanını çoktan kapladı yaban otları ve 
dikenler.” (s.100) 
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Duru, bu bilim-kurgu öyküsünde de 
mizahi ve ironik üslûbunun yanı sıra 

paranın insanda yarattığı “aç gözlülüğü” de 
eleştirir. “Sizin gereksinimiz mi var paraya? 
Bu zavallı yapının kirasına? Tanrı vermiş. 
Yürü ya kulum, ben de işte buyum, demiş bir 
kez. Daha ne istiyorsunuz? Tanrı gözünüzü 
doyursun.” (s.94) diyerek ev sahibinin para 
hırsını tenkit eder. 

Duru, Fırtına’daki diğer öykülerinde de 
bilim-kurguya tam eğilmeden değinip 

geçtiği de görülür. “Medya Canavarları” 
“McDonald’s, “Maykıl” ve “Zapping”dir. 
“Medya Canavarları” güncel yaşamdan 
bilim-kurgusal alana geçiş yapar. Öyküde 
televizyonlarda izlediğimiz kaotik yaşamın, 
silahların, bombaların, savaşların gölgesinde 
bilim-kurgusal bir uzamda yaşadığımız hissi 
anlatılır. “McDonald’s”ta yaşadığı ortama 
yabancı olan anlatıcı, kendisini uzaysal bir 
atmosferde gördüğünü söyler: “Blucinli 
güzel kızlar ve genç delikanlılar orada. 
Bayılıyorlar. Ortada dolaşıp fıkırdıyorlar. 
Fonda uzay müziği, daha çok yaylı sazlarla 
dayalı. Bir başka dünyadayım. McDonald’s 
evreninde. Başka bir galaksi bu.” (s.101) 
“Maykıl” öyküsünde ise ünlü şarkıcı Michael 
Jackson hikaye edilir. Bu öyküde “onun 
çevresinde kopan kıyameti, insanlıktan 
çıkarılmasını bir promosyona, bir robota 
dönüşmesini ve insanları kandırmak, 
paralarını almak, “insani” bir takım 
değerlerin ölmediğini kanıtlamak için 
yapılan olağanüstü çalışmaları seriyor 
gözler önüne ve bütün bu koşulların elinde 
tutsak olan bir Michael Jackson, acınacak 

bir şarkıcı tipi çiziyor.” (Buyrukçu, 1998 
:5) diyen Buyrukçu’nun da vurguladığı gibi 
robotlaştırılan bir insanın öyküsü aktarılır. 
Diğer öyküler gibi de bilim-kurgusal bir 
sonla biter: “Maykıl az sonra uzay gemisine 
binerek uzaklaştı yeryüzünden. Kimse onun 
hangi gezegende saklandığını bilmiyor.” 
(s.109) “Zapping” adlı öyküsü de yine 
televizyon karşısında yaşamsal değerlerimizi 
kaybettiğimizi ve neredeyse bilim-kurgusal bir 
uzayda yaşadığımızı vurgulamaktadır. Yüksek 
teknolojinin hayatımızdaki yerini ve bu 
teknolojinin oluşturduğu yapay ortamı mizahi 
bir şekilde şöyle verilir: “Cyborg’ları yöneten 
adam gezegeni ele geçirecek neredeyse. (…) 
korkunç bir savaş veriyorum Uzakdoğu yakın 
dövüş tekniklerini kullanan bir Yakındoğulu 
olarak. Cyborg’lar yüksek teknolojinin 
ürünü, ama bu teknikleri bilmiyorlar 
neredeyse. Sonuçta Cyborg’ları ve öteki 
canavarları Robocop dize getiriyor. Robocop 
çok ürkütücü ve hep copunu kullanıyor 
silahına davranmazsa. Süpermen ise attan 
düşüp belini kırıyor ve hastanede alçılar 
içinde kalıyor. İnsanlığı kim kurtaracak bu 
durumda.” (s.117) Hayatımızın her alanında 
olan bu kurgulara alaysı yaklaşan Duru, 
öyküsünü yine bilimkurgusal bir sonla bitirir: 
“Gezegeni ölüm bulutları kaplıyor. Ancak 
yeraltındaki küçük laboratuarda bir takım 
gözlüklü bilim adamları yeniden dinozor 
üretiyor ve böylece ölümsüzlüğe ulaşmaya 
çalışıyor.” (s.117) 

Duru’nun bilimkurgudan izler taşıyan 
öykülerine az da olsa diğer eserlerinde 

de görmek mümkündür. Yeni ve Sert 
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Öyküler(2001) eserlerindeki “Karıncalar” 
öyküsünde “karıncalar uzaydan gelmiş 
olmalı. Yeryüzü yaratıkları değil bunlar.”, 
“Üstelik karıncalarla dolu uzay gemileri gelip 
yüklerini boşaltıyor bizim yöremize.”(s.72) 
gibi ifadelere yer verir. Aynı eserde yer alan 
“Binyılbaşı” öyküsünde de zamansal bir 
bilim-kurgunun izleri görülür. Zamanın 
yapısını altüst eden bilgisayarcılar, zamanın 
ters almasına sebep olur: “Zamanın geri 
akmaya başladığını anlıyorum. Yeni bir yıla 
hiç giremeyeceğiz.” (s.145) ifadeleri zamana 
bilim-kurgusal yaklaşımın izlerini gösterir. 

Duru’nun Düşümde ve Dışımda (2003) 
adlı eserindeki “Beklenmedik” öyküsü de 

bilim-kurgusal ifadelerin yer aldığı bir başka 
öyküsüdür. Burada anlatıcı, uzaylı bir kadınla 
karşılaşır ve onun hakkında şu bilgilere yer 
verir: “Bu yıl teknede ilk kez bir de uzaylı bir 
kadınla karşılaşıyorum. Adı Melbva. Hem 
uzaylı hem New York’ta yaşıyor. (…) Kafa 
yapısı aynı uzaylılar gibi. Geriye doğru 
kavun gibi uzuyor, alnı ise çıkık. Gözler 
çekik ve küçük. Üzeri koyu renk bir özel 
gözlükle kapalı. Denize girmiyor. Çekiniyor. 
Uzaylıların derileri hassas olmalı. İyice 
zayıf ve ince kemik yapısı var.” (s. 85) Aynı 
eserde yer alan “Aaa Oonng” adlı öyküsünde 
de bilimkurgusal bir giriş yapılır: “Sanıyorum 
kısa bir zaman önce, gezegenlerden gelen 
biri olmalı bu yaratık ya da gezegenlerin 
yarattığı bir yüksek teknoloji ürününü yeni 
pazara sürerek bu acayip sesleri çıkarıyor.” 
(s.155) Ancak bu tür öykülere tam anlamıyla 
bilim-kurgu öyküsü demek doğru olmaz. 
Duru, yazınımıza çeşitlilik kazandırmak ve 

kasvetli bir yazın oluşturmamak için giriştiği 
bu türdeki yönelimler, kendi zamanına göre 
özgün yaklaşımlar olsa da yeterli önemi ve 
ilgiyi görmez. Belki bunun sebebi Sennur 
Sezer’in de değindiği gibi Duru’nun öykülerine 
yerleştirdiği mizahın “bilim-kurguya yalnızca 
kan-şiddet-yokluk senaryoları, kıyamet 
düşleri olarak algılayan okur yazarlarımıza 
aykırı gelmesindendir.” (Sezer, 1998: 6) 
Ancak her ne kadar böyle bir durum mevcut 
olsa da Duru’nun özgün ve başarılı bilim-
kurgu öyküleri oluşturduğunu ve bunları 
yazarken de toplumsal hassasiyeti de göz 
önünde tuttuğunu söylemek gerekir. 

Sonuç 

Türk edebiyatı, yüzyıllar boyunca şiir 
ağırlıklı bir atmosfer içinde gelişimini 

sürdürür. Şiirin bu ağırlığı asırlarca diğer 
türlerin gelişmesine de pek olanak tanımaz. 
Ancak Tanzimat döneminde ile Batı’ya 
yüzünü dönen edebiyat, diğer birçok edebî 
türle tanışmış ve onların işlenmesine fırsat 
vermiştir. Böylece Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
kadar nesir alanında önemli eserler verilmiş 
olsa da öykünün gelişim sürecinde Ömer 
Seyfettin’in öyküye yönelmesi, öykünün 
ilerleyişine büyük katkıda bulunur. Daha sonra 
Sabahattin Ali’nin de bu türe yoğunlaşması 
öykünün yaygınlık kazanmasına yardımcı 
olur. Ancak daha çok toplumsal düzlemde 
ilerleyen bu süreç, edebiyatımızda kısır 
döngüleri ortaya çıkarır. Bunu kıracak olan 
kişi ise Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Onunla 
bireye dönen edebî algı, Sait Faik’le gerçek 
biçimini alır. Sait Faik’in sadece öyküye 
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olan bağlılığı 1950’li yılların öykü yılları 
olmasını ve edebiyatımızda yüzyıllardır 
süren şiir hâkimiyetinin kırılmasını sağlar. 
1950’li yıllarda ortaya çıkan kuşak içinde 
Orhan Duru, farklı çizgisi ve algısıyla kendini 
hissettirir. Kendi kuşakdaşları içinde faklı 
tutumlar sergileyen sanatçının bilim-kurguya 
yönelişi de bu tutumlardan birisidir. Bilim-
kurguya, tekdüze giden edebiyat temalarının 
genişlemesi ve çeşitlenmesi adına yönelir. 
Bilim-kurguyu alışılagelmiş şeklinden farklı 
yönlere kaydırır. Salt ve kuru bir bilim-
kurgudan kurmaktan özellikle kaçınan Duru, 
bilim-kurguyu, sanat hayatı boyunca elden 
bırakmadığı ironik ve mizahi söylemiyle 
birleştirir. Bilim-kurguyu toplumun 
hizmetinde de kullanır; ona toplumsal bir 
boyut kazandırır. Zamanına göre oldukça yeni 
ve özgün olan bu bilim-kurgu hikayelerini 
genellikle şaşırtıcı bir sonla bitiren Duru, 
bilim-kurgunun bazen bütün olanaklarından 
yararlandığı gibi, bazen de sadece küçük bir 
temasla yetinir. Gerek kurgu, gerekse konu ve 
tema bakımından öykü tarihimizde ilk özgün 
örnekler olması bakımından Duru’nun bu 
öyküleri kayda değerdir.
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Belgin Filiz Yazıcıoğlu

Düşümdeki Yosunlar
Saman Sarısıydı
Rüya - 2.Bölüm

Omuzumdan tutanı tanıyordum ama ismini hatırlamıyordum. Onunla konuşmak istiyordum 
ama o beni dinlemek istemiyordu. Sonra birdenbire bir yumurtaya dönüşüyorduk beraberce. 

Yumurtanın içinde çift cenin gibi yapışık duruyorduk. Sürekli hareket ediyorduk. Sesimiz çıkmıyordu 
ama konuşuyorduk. Birbirimizi anlıyorduk. Üzerimizde acayip bir ağırlığın olduğunu hissediyorduk ki 
yumurta boylamasına ikiye ayrılıyordu. Bir kapakta ben bir kapakta da o duruyordu. 

Elinde küçük tahta bir kaşıkla kıpkırmızı bir karınca geliyordu yanımıza. Önce beni sonra da onu 
kazıyordu yumurtanın kabuklarından. Gözlerimde ak bir perde vardı. Düştüğüm yeri göremiyordum. 
O elleriyle gözlerimi ovalayıp perdeyi yok ediyordu. Tam o sırada yağmur yağmaya başlıyordu. Asfalt 
bir yolun kenarından iki kaplumbağanın sırtına oturmuş gidiyorduk. Güya kaplumbağalar aynı 
zamanda yumurtanın kabuklarıydı… Kaplumbağalar birbirlerine bakıp kıs kıs gülüyorlardı. Biz onları 
yağmurdan koruyorduk onlar da bizi bunun karşılığında taşıyorlardı. Asfalt yolu enlemesine kesen 

“Ben de çok panikliyordum. Kanım donmuştu sanki. Biri omuzlarımdan tutmuş 
beni yukarı doğru çekiyordu. Gitmek istemiyordum ve ağlıyordum. “

Ankara - 1996
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bir su arkı çıkıyordu karşımıza. Bizi sırtlarından aşağı 
atıyorlardı.  “ İşte buraya kadardı her şey” diyorlardı. 
Sonrası biraz karışıyordu. Kaplumbağalar, belli belirsiz 
“Suya atlarsanız ceviz ağacı olacaksınız,” diyordu. Ben 
hiç tereddüt etmeden suya atlıyordum ve asırlık bir 
ceviz ağacı oluyordum. Ceviz ağacı olmaktan son derece 
memnun ve mutluydum. Dallarımda milyonlarca 
ceviz ağacı vardı. Her cevizin içinde ayrı biri olarak 
yaşıyordum. Çok net olarak hatırlamıyorum ama bir 
cevizin içinde, taşımakta zorlandığım güzel bir elbise 
giymişim, eteklerimden sular akıyordu…

Ceviz ağacının köklerine sıkışmıştım ve kurtulmaya 
çalışıyordum köklerinden. Onun yardımına ihtiyacım 
vardı. O hala suya atlamadığı için küçücük bir beden 
olarak kenarda duruyordu.  Ağlamaya başlıyorum ki 
kökler birden dışarı doğru fışkırıyor ve sağa sola savrulup 
duruyordu. Derin bir nefes alıyordum.  Köklerim kıyıda 
bekleyen onu da sarıp sarmalayıp tekrar toprağın 
derinliklerine çekiyordu bizi.  

Bir ara kendimle konuşuyorum düşümde ve diyorum ki; 
“Korkmana gerek yok, birazdan uyanacaksın. Sımsıkı 
sarıl ona. Uyandığında onu yanında görmezsen çok 
üzülürsün.  Bir gecede milyonlarca ceviz içinde farklı 
hayatlar yaşayamazsın nasıl olsa! Bitecek, bitecek, 
bitecek, bitiyor gibi…” Avazım çıktığı kadar bağırarak, 
ürpererek uyanıyorum… 

Ağzım dilim kurumuş. Başucumdaki suya uzanıyorum 
ve kana kana su içerken tül perdeye dışarıdan vuran 
sokak lambasının ışıkları duvarda acayip şekiller ve 
gölgeler oluşturuyor. Tanrının başka bir oyunu mu bu 
diye düşünüyorum. Gün ışıyıncaya kadar yorganıma 
sıkı sıkı sarılıp öylesine kalıyorum yatağımda. Uyusam  
kabus, uyanık kalsam gölge oyunu… 

Birkaç saat önce ceviz ağacıydım, ihtiyar balıkçı kendini 
güneşe asmıştı, tanrı paniklemişti… Ya şimdi... Çok 
yorgun hissediyordum. Kilometrelerce yol yürümüş 
gibiydim. Rüya yorumcuları nasıl yorardı acaba rüyamı 
diye düşündüm.  

Az sonra,  aynı işleri aynı sorumlulukları yerine 
getirmek için,  işine gitmek üzere hazırlanan sıradan bir 
bedendim.

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

Selma Mine

Yazı Dizisi - 3

Her zaman da bu yaratıklar 
kötü olamaz ya? Bu kez 

karşıt düşüncede olanlar devreye 
girdi ve keyifli öyküler hem filmlerde 
hem de dizilerde ortaya çıktı. 

Acaba uzaylılar isteyerek veya 
istemleri dışında yeyüzüne iner ve 
insanlaın arasına karışılarsa ne olur? 
Daha doğrusu, toplumsal eleştiri 
yapılmak için böyle bir konuya 
başvurulursa nasıl bir anlatım dili 
kullanılmalıdır? Burada en önemli 
konu, uzaylıların abuk sabuk 
yaratıklar değil de doğrudan insan 
biçiminde olmalarıdır.  



27www.yerlibilimkurgu.com

Biraz da gülelim: 20 Ağustos 2017 tarihinde 
hayata veda eden, ünlü komedyen Jerry 

Lewis’in, başrolünü oynadığı filmlerden biri. 
Yıllarca Brodway’de sahnelenen Gore Vidal’in 
bu güzel tiyatro oyunu, Jerry Lewis tarafından 
beyazperdeye uyarlanır. Hiç değilse bu kez 
Marslılar, antenlerle uzun kuyrukları 200 yıl önce 
terk ettikleri için insan biçimindedir.

1959 ABD yapımı siyah-beyaz bilimkurgu 
komedisinin yapımcısı: H.B.Wallis, Yönetmen: 

Norman Taurog, Oyuncular: John Williams, Jerry 
Lewis, Earl Holliman, Barbara Lawson. Senaryo: 
Gore Vidal, Edmund Beloin. Müzik: Leigh Harline.

Dünya Tarihi üzerine aldığı dersler dolayısıyla, 
gezegeni çok merak eden ve ara sıra yaptığı 
kaçamak ziyaretler dolayısıyla da ortalığı 
karıştıran yaramaz Marslı öğrenci Kreton, 
hocasının tüm yasaklamalarına rağmen yine bir 
punduna getirip uçan dairesi ile ABD’de bir kente 
iner. Amacı Amerikan iç savaşı dönemine bir 
subay olarak katılmaktır; ancak zaman makinesi 
hata yapar ve onu 1950’li yıllarda, bir maskeli balo 
öncesine indirir. 

Kapısını çaldığı villanın sahibi senatör Roger 
Spielding’, kesinlikle UFO’lara inanmamakta, 
her defasında “uzaylı diye bir hayvan yoktur” 
demektedir. Kendisine dokunmak isteyenlerin, 
koruma perdesine bıraktıkları parmak izlerini 
mendiliyle silen; “antenlerle uzun kuyrukları 
200 yıl önce bıraktık” demesine rağmen kimseyi 
inandıramayan Yaramaz Kreton,  kıyafetinden 
dolayı maskeli baloya subay kılığında katılacak 
bir davetli sanılır… ve ondan sonra muhteşem 
bir komedi başlar!.. Ta ki Marslı hocası gelip onu 
bulana kadar… Ceza olarak dersliğindeki şeffaf 
panoya 1000 kez “I shall not go to Earth” yazarken 
şaşıracak ve “I shall go to Earth” yazmaya 
başlayacaktır… Haydi hop, tekrar Dünya!...

Visit to a Small Planet
(Jerry Lewis Uzayda)

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

The Man Who Fell to Earth
(Dünyaya Düşen Adam)

1976 İngiliz yapımı filmin yönetmeni Nicolas 
Roeg, Oyuncular: David Bowie, Candy Clark, 

Bluck Henry, Rib Torn. Görüntü Yönet-meni: 
Anthony Richmond. British Lion Film (İng), 
Renkli.

Gezegeninde meydana gelen felaket (Muhtemelen, 
bu felaketin susuzluk olduğu, çöl halindeki gezegen 
görüntüsünden anlaşılmaktadır) yüzünden oradan 
ve eşi ve iki çocuğundan ayrılmak zorunda kalan 
bir uzaylı, dünyaya iner. Thomas Newton adıyla 
kendini tanıtır. Bizlerden ileri olan medeniyet 
seviyesi ona, bugünün sanayi ortamına şa şırtıcı 
ilerlemeler sunabile cek bilgileri sağlamıştır. 
Düşüş yeri belirlendiği ve yaratığın niçin geldiği 
açıklandığı halde; hangi aracı, nasıl kullandığı 
bizim için bir sır olarak kalmaktadır. Zaten 
vurgulanması istenen, nasıl ve hangi yüzyılda 
geldiği değil (çünkü filmin bir yerinde, Thomas’ın 
kovboylar ve Kızılderililer devrinde geldiğine dair 

bazı sahneler var), dünyada bulunuşu ve kaçmaya 
çalışışı yanında, dünyanın ona karşı tutumudur. 

Dünyanın katı kuralları, sex bunalımları, ticarî 
çatışmaları, bencil çıkar kavgaları, güvensizlik, 
aldatmacaları arasında; dünyaya neyle, ne 
zaman, nasıl düştüğü bilinmeyen zayıf, kesin 
kadın-erkek kalıplarına uymayan, duygusal ve 
dünyadan kaçmaya çalışan, her yeni öğrendiği şey 
karşısında biraz daha kişiliğini yitirip bu dünyanın 
insanına benzemeye başlayan bir yaratık… Bu 
sadece Thomas Newton’un değil, dünyanın 
çirkin gidişine; haksızlıklara, aldatmacalara, 
kandırılmalara, yenilgilere, iki yüzlülüklere ayak 
uydurmaya çalışan Dünya İnsanı’nın da dramı!.. 
Dolayısıyla film boyunca, dünyanın yabancısı olan 
bu yaratığın gerçek kimliği ve görüntüsü çok az 
verilmiştir.

Kendisini baygınken kurtaran otel hizmetçisine 
tutulur, onu yüceltir ve kendi yanına alır. Erişmeyi 
bile hayal edemeyeceği bir yaşama ulaştırır. 
Buluşları için geniş olanaklar sağladığı bir profesör 
vardır, gün gelecek bu adam, onun başka bir yaratık 
olduğunu açıklayacaktır, rakip firmaya. Yine de 
Thomas Newton ona yardım teklif edecektir, yıllar 
sonra bir gün. Ona bağlı olan hukuk müşaviri ve 
birçok kuruluşunun müdürü ise, bu bağlılığı rakip 
firmaya kurban olarak ödeyecektir.

Fikirleriyle atılım yapan şirketin sonunda sahibi 
olur, ama “ikincil” duruma düşü rülen rakipleri 
boş durmayacak ve “piyasayı” altüst eden bu 
güçlü yaratığın gücünü zorla elinden alacaklardır. 
Sahip olduğu bütün uzaylı yetenekleri yok edi len 
Newton, dünya toplu munun sıradan bir ferdi gi-
bi, ama bu dünyadan asla olmayan, köksüz bir 
canlı olarak geçmişinin özlemleriyle yaşamını 
sürdürmeye mahkûm olacaktır. Bu şekliyle de, 
uzaylı nın şaşırtıcı serüveninin BK’sal ayrıntıları 
yerine acınası yalnızlığı ele alınmıştır. Ve buradan 
yola çıkarak, insanın toplum içindeki, özellikle de 
TV yoluyla itildiği çelişkili yalnızlığına eleştirel 
göz lemler getirmek istenmiştir.

Zaman gelir geçer, yeni teknik gelişmeler, yeni 
yaşam kavgası... Bütün bunların yanında, zamanın 
hiç etkileyip değiştiremediği; daima genç ve her 
zaman kendini toparlayabilen; yıkıldığı sanıldığı 
anda bile ayakta kalabilen«Dünyaya Düşen 
Adam».  Bu belki de, kutsal metinlerde Cennet’ten 
Dünya’ya atılan Adem’in de hikâyesidir, aynı 
zamanda.... Dolayısıyla konunun bilim kurguluğu, 
amaçtan çok araç olarak kullanılmıştır. Neredeyse 
şöyle denmektedir: «Durdurun Dünya’yı 
inecek var!»
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1950’lerde UFO’lar tepemizde kum gibi kaynamaya 
başlayınca, 1954 yılında ABD’de CIA denilen 

«Merkezi Haberalma Teşkilatı» kuruldu ve böylece  
«The Man in Black» (Siyahlı Adamlar) devreye 
girdi. Daha sonra filme de çekilecek olan bu teşkilatın 
amacı, UFO’ların casus yazılımlar olup olmadığı ile 
ilgiliydi. Ama halk arasında, uzaylılarla ilgili bulguları 
toplayan, onları özel laboratuvarlada incelemeye 
götürürken, geride kalan izleri hatta şahitleri yok 
eden bir şehir efsanesine dönüştü.

UFO’lar (Unidentified Flying Objects) yani “Kimliği 
Bilinmeyen Uçan Cisimler” ile kurulan “Yakın 
Temaslar”a, «Close Encounters» denmektedir 1.

1.Tür Temas: 100-150 m içinde fotoğraf, film 
çekimleri ve tanıkların ifadeleri, 

2.Tür Temas: Fiziksel temas söz konusudur. 
Çevrede ölçülebilir bir değişiklik, bitkilerde 
kavrulma, canlıların tepkileri; toprakta değişiklikler, 
çekim ve manyetik alanların değişimi; radyoların 
parazitlenmesi, araba motorlarının durması ve bazı kimyasal değişimler; UFO’lardan ele 
geçirilen maddeler; 

3.Tür Temas: “insan ve hayvan benzeri” yaratıklarla doğrudan karşılaşma, ya kişinin merakı 
ile cisme yaklaşması veya cisimden çıkan yaratıkların insanlarla konuşması, işaretleşmesi, 
vb… şeklinde oluşur. 

4.Tür Temas: Evrenler arası pencere ve geçitleri kullanarak gelenler, kendi istekleriyle 
dünya dışı gezi yapanlar; UFO ve USO’larca kaçırılıp deneye tâbî tutulanlar veya başka bir 
yere bırakılanlar.

Görüleceği üzere BK yapıtlarının çoğu, 3. ve 4.Tür Yakın Teması konu edinmektedir. 
Buraya dek verdiğimiz örnekler de her ikisini içerir durumdadır. «The Man Who Fell To 
Earth» bir dünya yaşamı eleştirisi iken, bir yıl sonra çekilen ve ülkemizde “Buluşma” adıyla 
sinemalarda izleyiciyle buluşan «Close Encounters of the Thırd Kind» filmi uzaylıların 
insanlarla 3.Türden dostça ilişki kurmaları üzerine kurgulanmıştı. Senaryosundan hazırlanan 
roman da yine aynı adla yayınlandı.

Uzaylılarla Temas

1 UFO SINIFLANDIRMALARI, YAKIN TEMASLAR, Selma MİNE, UFO’lar GERÇEK mi? X-BKD Yay, Kitap:20, İstanbul 2010, Sf: 37
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Close Encounters of the Third Kind
(Buluşma)

1977, ABD California Pictures yapımı. Yazar ve 
Yönetmen: Steven Spielberg, Uzaylı çizimleri: 

Carlo Rambaldi, Efekt: Douglas Trumbull, 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, Francois Truffaut, 
Melinda Dillon, Gary Guffey, Teri Garr, Bob 
Balaban.

Filmin çekimine ve senaryosuna danışman olan 
astronom J. Allen Hynek, UFO’ların varlı ğına 
doğuştan inanan bir kişidir. Meslektaşı Fransız 
astrofizikçisi Jacques Vallee ise, «UFO fikrinin 
tamamen insancıl olduğu» kanısındadır. 
Bunu da, «Sosyal baskıların zamanımızda 
yaygınlığına karşı bir ruhsal savunma» 
olarak gör mektedir. Bu konudaki otoritelerin 
önerileri, onlarla temasa geçilmesidir ki bu filmde 
bu konu işlenmektedir.

O dönemde 29 yaşında olan yönetmen Spielberg, 
konuya girerken, 1950’lerin kla sikleşmiş BK filmi 
«It Came From Outer Space» filminden 
hareket ettiğini, fakat sahneleme ve özel efektler 
sayesinde bambaşka bir konu elde ederek, 
gökleri yere indirdiğini söylemektedir. 330 m. 
genişliğinde ve 125 m. yüksekliğin deki sette 
çekilen filmde 50’den fazla UFO, ufuk, hareketli 
yıldız, ışık efektleri ve diğer sah neler çekilmiştir.

Konu, ABD’de devamlı yapılan UFO gözlemleri 
üzerine kurgulanmıştır.. Bazı duyarlı kişiler, 
telepatik olarak onlarla bağlantı kurmakta ve 
özel bir dağa davet edilmektedirler. Kimi o dağın 
hayalini görmekte, kimi resmini yapmaktadır, 
kimi de maketini… Roy Neary de bunlardan 
biridir ve evinde, salonun ortasında bi dağ heykeli 
yapmaktadır. Sonunda, çağrıyı alan kişilerle 
birlikte, o dağa doğru yola çıkar. Bir de bakar ki, 
dünyanın dört bir tarafından insanlar gelmiştir. 
Karşılaştığı Frencman Lacombe, o dağda 
muhteşem bir buluşma mekânı hazırlamıştır 
ve konuklarla müzik yoluyla anlaşmayı 
planlamaktadır. 

Muhteşem bir buluşma… üstelik «Bermuda 
Şeytan Üçgeni»nin üzerinde gemilerden ve 
uçaklardan kaybolan kişilerle ilgili de ilginç bir 
yorum. Uzayılar ise artık Dünya’da yaşayan hiçbir 
ırka benzemiyor. Adeta maskeye benzeyen bir 
yüz, ince kol ve bacaklar, hatta giysilerinin olup 
olmadığı bile belli değil… sanki parapsikolojide  
üzerinde çalışılan enerji bedenlerin materyalize 
olmuş şekilleri… Sevimli ve yapıcı….

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Mork and Mindy
(Mork ve Mindy Dizisi)

1978-82 arasında 95 bölümden oluşan bir BK 

komedisi. ABD yapımı dizinin yaratımcıları: 

Joe Glauberg, Garry Marshall, Dale McRaven. 

Oyuncular: Robin Williams, Pam Daeber, Conrad 

Lewis. 

«Visit to a Small Planet»‘deki Marslı Kreton 

gibi, Morg, «Ork» adlı (muhtemelen derin 

uzaydaki) bir gezegenden yumurta ile gelen ve 

Dünya’yı inceleyen insan gövdesine bürünmüş bir 

uzaylıdır.  Bir yabancı olarak aile yaşamı ve toplum 

kurallarını bilmemektedir. Mindy’nin evinde 

konuk olur; onlarla birlikte yaşarken, kendine 

garip gelen bir yığın şeyi sorar. Çiçek yemeyi sever 

ve elbise dolabında baş aşağı durarak uyur. 

30’ar dakikalık bu sevimli BK komedi dizisinde, 

bizlere normal gelen birçok şeyin sorgulandığında 

ne denli saçma olduğunu gözler önüne seren, ince 

ince yaşantılarımızı hicveden fıkralar yer almakta. 

«The Man Who Fell to Earth» filmindeki 

eleştirilerin daha yumuşak bir dille anlatımı.  11 

Ağustos 2014 tarihinde, 63 yaşında aramızdan 

ayrılan, Robin Williams’ın komedyenliğe adım 

attığı gençlik yıllarına ait bir dizi… ve bir uzaylı 

sevinç çığlığı: «nanoo…. nanoo…»
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Yolunu Kaybeden Uzaylılar

1982 ABD yapımı. Yönetmen: Steven Spielberg, 
Senaryo: Melisa Matheson, Oyuncular: Herry 

Thomas, Drew Barrymoore, Peter Coyote.

Dünya kaynaklarını incelemeye gelen bir UFO’dan 
inen ve dönüş zamanını karıştırdığı için Dünya’da 
unutulan bir botanikçi yaratık, acaba nelerle 
karşılaşır? Telepati (duru-duyular), telekinezi 
(düşünceyle hareket), levitasyon (yerçekimini 
yoketme), apor (yoktan var etme) hatta ölüyü 
diriltme yeteneklerine sahip bu botanikçi, her ne 
kadar kozmik güçleri de kullansa, sonuçta ölüme 
yaklaşmaktadır. Acaba dostlarını bulmak ve 
yuvasına dönmek için ne yapması gerekecektir?

Bir evin çocuk odasında, oyuncaklar arasına 
saklanan ve insana değil de  Close Encounters 
of the Thırd Kınd (Buluşma-1977) filmindekine 
benzeyen bu sevimli botanikçiye, semtin küçükleri 
yardım etmeye çalışırlar. Oysa yaydığı radyasyonu 
takip eden CIA elemanları da onu ele geçirmek 
amacındadırlar? İncelemek amacıyla mı, yoksa 
ölümünü engellemek amacıyla mı?

BK da olsa, sinema sektöründe çoğunlukla 
duygusal filmlerin sonları ABD ve Avupa’da 
yaşayanların düşünce ve duygularına göre farklı 
bitirilmiştir. Dolayısıyla zamanında epey ses 
getirmiş ve reklamı yapılmış olan filmin bitiş şekli 
daha sonradan, yeniden düzenlenmiştir.

Tüm uzaylılar da süper zekâlı olacak değil ya… Bunun dalgını da var, şaşkını da var, yolunu 

kaybedeni de var. «Dünyaya Düşen Adam»ın acı kaderi karşısında yüreği burkulan seyircilerin 

keyfini yerine getirecek filmler de çekildi. İnsana benzemese de her canlının yaşama hakkı düşüncesi 

devreye girdi. Uzaylıları saldırgan gösteren filmlerin aksine 1980’lerde onların iyi yönlerini öne çıkaran 

dost olmayı öneren yapımlar ortaya çıktı.   

E.T (Extra Terrastrial)
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1986-1990 arası çekilen ABD, BK ve komedi 
aile dizisi. 4 sezon, toplam 102 bölümden 

oluşmuştur. Yaratıcısı: Paul Fusco, Tom Patchett, 
Oyuncular: Mihaly ‘Mithu’ Meszaros, Paul Fusco, 
Max Wright.

Orta halli bir Amerikalı aile olan Tanner’lar, bir 
gün garajlarında garip bir cisimle karşılaşırlar. 
Parçalanan Melmac gezegeninden son anda 
kaçıp kurtulan, kısa boylu, turuncu tüylü ve ukala 
bir uzaylının aracıdır bu. Bir kaza sonucu oraya 
düşmüştür. Burada olduğunu da ABD yetkililerine 
daha doğrusu CIA ajanlarına duyurmak 
istememektedir, çünkü uzaylı diye yakalanıp 
incelenecektir. 

Bunu anlayışla karşılayan aile, ona ALF (Yabancı 
Yaşam Biçimi) adını verir ve aralarına alır. Bir 

yandan komşulardan saklanan ALF, bir yandan 
da son derece lezzetli olduğunu tahmin ettiği 
evin kedisinin peşindedir… ve olaylar hem 
düşündürücü hem de eğlendirici bir şekilde sürer 
gider.

Keyifli bu aile dizisindeki ALF’i bize sevdiren 
de, ünlü tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter’in sesi 
olmuştur…

A.L.F. “Alien Life From”
(ALF Dizisi)

GELECEK SAYI:
*Dünyalı-Uzaylı Melez Irk Yaratımı

*Uçan Daireler İstanbul’da

Kaynakça:

*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, İstanbul 2010

*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat 
Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, İstanbul 
2010

*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema – Tiyatro – 
Resim – Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, İstanbul 2011

* UFO’lar GERÇEK mi? X-BKD Yay, Kitap:20, İstanbul 2010
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KADRİ ÖZEL’in Zihninden
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Zaman zaman düşündünüz mü 
hiç, yaşadığınız hayatın gerçekten 
size ait olup olmadığını? 

Burak Fedakar

Şehrin Zihninde Sıkışmış Hayatlar!
Trevor Jones, Notalarıyla Karanlık 
Bir Şehri Aydınlatıyor

Eminim arada sırada aklınızdan geçmiştir, içinde bulunduğunuz yaşamın bir 
yanılsama, bir bilgisayar programından ibaret olduğu! Bilim Kurgu, her 

daim bu düşünceleri gerek yazınsal gerekse de görsel olarak mümkün kılmıştır. 
Sınırsız bir düşünme ve yaratma kapasitesine sahip müstesna beyinlerin 
yarattığı düşünsel zenginlikleri kağıda ve görselliğe dökmeleri neticesinde Bilim 
Kurgu alanında bugüne kadar eşsiz örnekler okuduk ve izledik. Türün özellikle 
son otuz yılına baktığımızda, bilgisayara bağlı beyinlerin sanal dünyalarda 
gerçeğinden farksız hayatlar yaşadığı veya bilmeden o hayatlara mahkum 
edildikleri kitap ve filmlerle daha fazla karşılaşıyoruz.
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1982 Disney yapımı Tron, bize popüler 
bir bilgisayar oyununun içine giren 

kahramanımızın maceralarını sunarken, 1999 
yapımı Matrix ve yine aynı yıla damgasını 
vuran Thirteenth Floor filmleri sanal dünya 
üzerine yapılmış en iyi yapımlar arasında 
yerlerini almışlardı bile. 1998 yapımı Truman 
Show, konu itibariyle her ne kadar sanal 
bir dünyayı anlatmasa da, gerçek dünyada 
yaşadığını zanneden Truman’ın aslında bütün 
hayatını kapsayan bir televizyon şovu içinde 
olduğunu anlatan bir başyapıttı. Bütün bu 
yapımların özellikle 90’lı yılların ortasından 
sonra birbiri ardına gelmeleri ve hepsinin 
de kalite olarak üst seviyelerde olmaları 
Bilim Kurgu düşkünleri açısından fazlasıyla 
doyurucuydu. Sanırım bu beş yıllık kısa zaman 
diliminin bizlere sunduğu görsel ziyafetin 
1995 yapımı anime klasiği Ghost in the Shell 
filmiyle yakından ilgili olduğunu belirtmeden 
geçmemek gerekir. Gösterime girdiği andan 
günümüze kadar her daim başyapıt olma 
özelliği yanında popülerliğini kaybetmeyen 
bu harika yapıtın sonrasında çekilen benzer 
filmlere ilham kaynağı olduğunu artık türün 
meraklısı olan herkes biliyor. Bütün bu zengin 
materyalin içerisinde beni en fazla etkileyen 
yapım ise 1998 tarihli Alex Proyas yönetiminde 
çekilen BK klasiği Dark City olmuştur. Gerek 
kurgusu, gerek atmosferi, gerek oyunculukları 
ve gerekse sıra dışı konusuyla “Karanlık 
Şehir” sadece bahsettiğim zaman dilimi içinde 
değil, bütün sinema tarihi içinde Bilim Kurgu 
türünde çıkan başyapıtlardan biri olarak 
defalarca izlenesi bir şaheserdir.

1998 senesi hayatımın en hareketli 
döneminin tam ortasına tekabül eden bir 

yıldı. İstiklal Caddesinde, Atlas pasajının 
içinde yer alan Atılgan kitabevi, özellikle 
Bilim Kurgu ve Fantastik materyaller başta 
olmak üzere pek çok sıra dışı malzemeyi 
barındırması açısından benim için adeta bir 
hazine sandığından farksızdı. 

Atılgan sayesinde daldığım bu hareketli 
yılların koşuşturması arasında o döneme 

denk gelen harika bilim kurgu yapıtlarını da 
ardı ardına izlemenin keyfini yaşıyordum ve 
Dark City bu keyfin tam merkezine oturmuş, 
bugün bile her aklıma gelişinde ve yeniden 
izlediğimde hep aynı tadı aldığım bir yapım 
olmuştur. Alex Proyas’ın bir başka harikası 
Crow’un ardından çektiği Dark City bugün 
de yönetmenin kariyerindeki en iyi yapım 
olmayı sürdürüyor. İlk izleyişin ardından 
heyecanla ikinci defa gittiğim filmin özellikle 
atmosferi ve karanlık ortamı yansıtış biçimi 
çok etkilemişti beni. Bugün bile kusursuz 
sayılabilecek efektleri ve sinema dünyasına 
kazandırdığı Rufus Sewell’ın muhteşem 
oyunculuğu ve dönem itibariyle kariyerinin 
en başarılı işlerine imza atan besteci Trevor 
Jones’un müzikleri, Dark City için kusursuz 
etiketler oluyordu.
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Yabancı bir otel odası ve başında ağrılarla 
yerden doğrulmaya çalışan John Murdoch 

(Rufus Sewell). Bilmediği bir otel odası ve 
yanı başında vahşice işlenmiş bir cinayete 
kurban giden tanımadığı bir ceset. Hafızasını 
tamamen kaybetmiş ve karanlık şehirde 
ne yapacağını şaşırmış bir halde her yerde 
aranan bir katil zanlısı John Murdoch! Peşine 
düşen Dedektif Bumstead’den (William 
Hurt) kaçmaya çalışırken bir yandan da 
gerçeklere ulaşma çabasında olan John, bu 
amansız mücadelede yer altında yaşayan The 
Strangers isimli garip canlılarla karşılaşır. 
The Strangers’ların zamanı durdurmak, 
şehrin fiziki şeklini değiştirmek ve insanların 
beyinlerine hükmetmek gibi özellikleri 
vardır. Onlar da Murdoch’un peşindedirler 
ve beynini kontrol edemedikleri tek insanın 
nasıl olur da kendilerine karşı koyabildiğini 
incelemek istemektedirler. Gizemli 
Doktor Schreber’in de (Kiefer Sutherland) 
yardımıyla bu gizemi çözmeye çalışan John 
Murdoch, gerçeğe yaklaştıkça olağanüstü bir 
keşfin sınırında olduğunu da anlayacaktır. 
Senaryosu Lem Dobbs, David S. Goyer ve 
Alex Proyas tarafından kaleme alınan Dark 
City gösterildiği yıl büyük bir beğeniyle 
karşılanmıştı. Çoğu eleştirmenin başyapıt 
olarak nitelediği film, 1930’lu yılların havasını 
başarıyla yansıtan atmosferi ve bütün bu 
koşuşturmanın arasında güzeller güzeli 
Jennifer Connely’nin varlığıyla tam bir görsel 
şölen sunuyor izleyenlere. John Murdoch’un 
eski anılarını bölük pörçük hatırlaması, eşi 

Emma Murdoch’la (Jennifer Connely) olan 
hatıralarının sık sık tekrarlaması, kayıp 
hafızasının yavaş yavaş yerine geldiği ve 
gizemin çözülmeye başladığı bölümler gerçek 
anlamda kusursuzca işlenmiş sahneler olarak 
kafamızda yer ediyor. Final sahnesi ise, 
heyecan ve şaşkınlığın tavan yaptığı anlar 
oluyor. Bu eşsiz anlara refakat eden Trevor 
Jones besteleri ise, adeta karanlığa boğulmuş 
şehri aydınlatıyor.

1949 Yılının Mart ayında Güney Afrika’nın 
Cape Town kentinde dünyaya gelen Trevor 

Jones, oturdukları caddenin karşısındaki 
eski ve yıpranmış sinemanın tozlu salonunda 
büyümüştü neredeyse. Sinemaya, özellikle 
de ses ve müziğe olan tutkusunu burada 
kazanmıştı. Jones 17 yaşında İngiltere Kraliyet 
Müzik Akademisine burs kazanır, ailesinde 
hemen herkesin film ve tiyatro endüstrisinde 
olduğu besteci onların da yoğun teşvikiyle 
İngiltere’ye gider. Burada geçen dört yıllık 
sürenin ardından Jones, Güney Afrika’da 
yaşanan siyasi gelişmelerden ötürü ülkesine 
dönmek istemez. Müzik eğitiminin üçüncü 
yılında yaptığı klasik müzik eleştirmenliğiyle 
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BBC’nin dikkatini çeker. BBC bünyesindeki 
dört yıllık çalışma, kendisine 1970’lerin 
başında İngiliz vatandaşlığına geçme fırsatı 
yaratır. Burada geçen dört yıllık süreçte 
hemen her türlü müzik türünü inceleme fırsatı 
bulur. Bütün bu birikim sonucu dört yıllık 
bir ders planını hazırlamasında kendisine 
yardımcı olan York Üniversitesinden Prof. Dr. 
Wilfirid Mellers ile bir araya gelir. Daha sonra 
film müziği alanında üç yıllık yüksek lisans 
eğitimini tamamlamak üzere British National 
Film School’a gider. Burada, birçok öğrenci 
filminde film yapımının, yönlendirmenin, 
yazmanın ve fotoğraflamanın her yönünü 
görür ve aynı zamanda üniversitedeki herkesin 
müzik bestelediğini de öğrenir. Bestecinin 
alanındaki eğitimi toplam on iki yılını alır.

1980’de British National School öğrenci 
yurdunda besteci olarak çalışırken, yirmi 

iki öğrencinin projesi için müzik yazmıştır. 
Son yılında Akademi ödüllü kısa film The 
Dollar Bottom’un score müziğini yazar, 
70’lerin sonu ve 80’lerin hemen başında pek 
çok kısa film ve proje üzerinde çalışır. Roger 
Christian’la çalışmasından kazandığı bir ödül 
ve bir İrlanda televizyon programına yaptığı 
müziklerin ardından ünlü yönetmen John 
Boorman tarafından keşfedilen bestecinin 
kariyeri 1981 yapımı Excalibur filmine yazdığı 
55 dakikalık müzikle asıl başlangıcını yapar. 
Bu çalışmasından çok etkilenen dönemin usta 
ismi Jim Henson 1982 yapımı efsane film The 

Dark Crystal’ın müziklerini besteciye emanet 
eder ve ikili Henson’un ölümüne kadar hep 
beraber çalışırlar.

The Dark Crystal, bestecinin kariyer 
basamaklarını ikişer üçer çıkmasına vesile 

olmuştur adeta. Alan Parker, Barbet Shröder 
ve Ridley Scott gibi pek çok ünlü yönetmenle 
çalışan besteci, 1992 yılında sinema tarihinin 
en iyi soundtrack çalışmalarından biri olan 
The Last of the Mohicans’ın müziklerine imza 
atar. Piyasaya sürüldüğü yıl albüm milyonlarca 
kopya satar ve besteci daha sonrasında 
birkaç filminde daha bu albümdekine benzer 
müzikler besteler. Eşi ve dört çocuğuyla 
beraber Los Angeles’da yaşayan Jones, eski 
üretkenliğinden uzak olsa da müzikle olan 
bağını hiç kopartmadan çeşitli projelerde 
çalışmaya devam etmektedir.

Albüm filmin gösterime girişiyle birlikte 
piyasaya sürülür. On dört parçadan oluşur 

ve ilk altı parça filmde çalınan şarkılar ve 
kalan sekiz parça da Trevor Jones besteleridir. 
Filmin karanlık atmosferine uygun, gerilim 
tarafı ağır basan besteleri tercih eden Jones, 
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orkestra hakimiyetini başarıyla kuruyor 
ve filmle uyumu hiç kaybetmiyor. Piyasa 
albümünün ardından Expanded Motion 
Picture Score olarak filmde kullanılan bütün 
bestelerin olduğu bir albüm daha sürülür 
piyasaya ve iki cd olarak çıkan albümde otuz 
sekiz parça yer alır.

Albüm bir Last Mohican etkisi yaratmaz. 
Nihayetinde epik bir filmle karanlık atmosfere 
sahip, gerilim ve bilim kurguyu bir araya 
toplayan bir filmin müziklerinin de benzer 
olması mümkün değildir. Orkestranın tüm 
enstrümanlarıyla şaha kalktığı ana tema 
dışında, diğer bestelerin zaman zaman atonal 
tarza doğru kaydıklarını da belirtmekte fayda 
var. Nihayetinde Dark City sinema tarihinde 
klasik, kült, şaheser ve daha pek çok unvana 
sahip, tabiri caizse “taş gibi” bir film ve Trevor 
Jones besteleri karanlık atmosfere gayet iyi 
hizmet ederken, besteler aslında o karanlığı 
aydınlatan bir ışık gibi parlıyor dersek 
abartmış olmayız.

Giriş sahnesindeyiz ve şehrin üstünden, 
derinliklerine doğru inen kameranın 

Doktor Schreiber’e (Kiefer Sutherland) 
odaklanmasını izliyoruz. Orkestranın 
Adagio (yavaş) tempoda ağır ağır yükseldiği 
bölüm tüm orkestranın harekete geçişiyle 
Affettuoso (taşkın bir duyguyla) bir tonla 
beraber gerilim düzeyini yükselterek John 
Murdoch’un gözlerini açtığı otel odasına 
getiriyor bizi. Temposu yine düşen parça 
jeneriğin araya girmesiyle bizlere ilk defa 
ana temayı dinletiyor. Yaylı ve nefesli 
enstrümanların zirve yaptığı andan sonra 
belirli bir tonda gerilim düzeyini aynı noktada 
tutarak ilerliyor ve Murdoch’ı takip ederken 
otel odasına doğru gelen takipçilerinin 
görünmesiyle orkestra bir kez daha tempoyu 
yükseltiyor. Karanlık atmosfere uygun 
gerilim yüklü parça aynı zamanda albümün 
de en uzun bestelerinden biri.

Main Title
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Gece kulübündeyiz ve ünlü Sway parçasını 
seslendiren Emma Murdoch (Jennifer 

Connely) ile ilk karşılaşmamız. Dumanlı 
atmosferiyle ve şuh bakışlarla söylediği 
harika parçayı seslendiren Anita Kelsey’in 
duru sesiyle bir geçiş sahnesi izliyoruz.

Doktor Schreiber ve Emma’nın tanışma 
anı. Orkestranın Adagio tempoda eşlik 

ettiği ve genelde aynı tempoda ilerlediği, 
zaman zaman yaylıların eşlik ettiği gizemli 
iniş çıkışların yavaşça yükselişe geçişini 
dinliyoruz. Orkestra harici farklı seslerin de 
tempoyu biraz yükselttiği bir parça!

Dedektif Bumstead’in (William Hurt) 
ofisinde kendi çaldığı akordiyon 

dolduruyor kulağımızı. Çok kısa ve klasik 
tonda olan bu parça, aniden gelen telefon 
sesiyle son buluyor.

Sway

Accordion

Schreiber Meets Emma;
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Cinayet mahallinde cesedi inceleyen 
dedektif ve çaresizce şehirde ilerleyen 

John Murdoch’u izliyoruz. Adagio tempoyla 
girişe devam eden orkestra vurmalı 
enstrümanlarla biraz hareketleniyor ve 
temposu değişmeden gizemli atmosferinin 
desteğiyle ve nefeslilerin araya girmesiyle 
inişli çıkışlı kısa bir ânın ardından yaylıların 
devreye girmesiyle parça sonlanıyor.

John’u kendisini durduran polislerden 
kurtaran kızın sahnesindeyiz ve aynı 

tempoda ilerleyen orkestraya yaylıların iniş 
çıkışlarla eşlik ettiği bir geçiş parçası.

En can alıcı bölümlerden birindeyiz. 
Murdoch elindeki Shell Beach 

kartpostalıyla ilgili bir reklam panosu 
görüyor ve oraya çıktığında ilk kez The 
Strangers’larla karşılaşıyor. Orkestra 
tempolu bir şekilde parçaya giriş yapıyor 
ve ilerleyen bölümlerde vurmalı çalgıların 
eşliğinde nefesliler ve yaylıların müthiş 
temposuyla zirveye çıkıyor. Elektronik 
seslerin de eşlik ettiği bölümde Murdoch’u 
etkisiz hale getirmeye çalışan Yabancıların 
başarısızlığa uğramalarıyla beraber, yer 
altına iniyoruz ve bir araya gelmiş yüzlerce 
Yabancının bu sorun hakkında ne yapmaları 
üzerine diyaloglarını dinlerken orkestra 
yavaşça tempoyu düşürüyor ve devreye koro 
giriyor. Parça sonuna kadar gerilimli insan 
sesleri kulaklarımıza eşlik ediyor.

Ana temanın tüm ihtişamıyla giriş yaptığı 
bir parça. Gizemli cinayetleri inceleyen 

Dedektif Bumstead’den önceki kafayı 
sıyırmış Walenski’nin herkesi uyarmaya 
çalıştığı sahnede, orkestra ana temayla giriş 
yapıyor ve sonuna kadar tempo düşmeden 
devam ediyor.

Scene of the Crime

What’s Yor Name Lady?

Billboard

No Way Out
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Murdoch’un evindeyiz ve Emma’nın 
gelişiyle ilk karşılaşmalarını izliyoruz. 

Fonda orkestra kısa ve yavaş tempoda bir 
geçiş parçasıyla eşlik ediyor ikiliye.

Doktor Shcreber’i takip eden Murdoch 
yavaş yavaş kendisiyle ilgili gizemleri 

çözmeye başlıyor. Orkestra parça boyunca 
ağır bir tempoda ilerliyor ve gizemli 
atmosferi hiç terk etmiyor.

Cinayetleri araştıran ve aklını kaybetme 
noktasına ulaşan diğer dedektif 

Walensky’i ziyaret eden Bumstead, daha fazla 
bilgi elde etme amacında. Orkestra burada 
da vurmalı çalgıların hafif girişiyle başlıyor 
ve yaylıların kontrolü ele almasıyla sonuna 
kadar aynı tempoda devam ederken aniden 
hız kazanan orkestra gerilim düzeyinin zirve 
yaptığı bir yaylı ve nefesli karşımı tempoyla 
parçayı sonlandırıyor.

Dedektif Bumstead’in John’u evinde 
kıstırma anında kaçış bölümü öncesi 

hafif tempoda giriş yapan orkestraya 
yaylıların katılmasıyla beraber ilerledikçe 
temposu artan gizem yüklü bir parça.

John’un apartman içinde dedektiften 
kaçtığı anlardayız ve orkestranın gerilimli 

başlangıcı yerini bütün enstrümanların 
harekete geçtiği hızlı bir tempoya bırakıyor 
ve tempo hızını yükselttiği anda aniden 
kesiliyor.

Emma & John

Murdock In The Car

Bumstead Visit Walensky

Bumstead Pursuit Part 1

Bumstead Pursuit Part 2
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İlk dönüşüm başlıyor ve filmin doruğa 
ulaşan seyir halinde, bütün bir şehrin 

uyuya kalışı, sessizliğe bürünüşü eşliğinde 
Yabancıların belirlenmiş kişilerin 
hafızalarına müdahalelerine ve şehrin 
mimari yapısının değişimine tanıklık 
ediyoruz. Orkestra koro eşliğinde giriş 
yapıyor ve temposunu değiştirmeden devam 
ediyor. Koronun değişmeyen sesi altından 
yaylılar ve diğer enstrümanlar yavaşça giriş 
yapmaya başlıyorlar. Nefesliler yükselişe 
geçiyor ve gerilim dozu iyice yükselirken 
parça sonlanıyor.

Değişime uğrama aşamasındaki şehir 
ve insanları takip ediyoruz. Bir önceki 

parçanın neredeyse aynısı diyebileceğimiz, 
koroyla ilerleyen bir beste.

Bir kez daha Emma’nın çalıştığı gece 
kulübündeyiz ve Anita Kelsey’in sesinden 

The Night Has A 1000 Eyes parçasını 
dinliyoruz.

Yabancıların şehri değiştirme ânına 
hazırlık aşamasında parçanın tamamı 

koro eşliğinde sürüyor ve bitiyor.

First Turning

City Life

The Night Has A 1000 Eyes

Strangers Set The Scene
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Yabancıların inindeyiz. Doktor Schreber, 
Yabancılardan Mr. Hand’in beynine 

Murdoch’un anılarını yüklemek üzere. Bu 
sayede onu daha rahat takip edeceklerini 
düşünüyorlar ve fonda orkestra, yaylıların 
inişli çıkışlı ilerleyişi eşliğinde alıştığımız 
atonal tempoda ilerliyor. Bilgisayar destekli 
seslerin ani girişiyle yükselerek gerilim 
dozunu arttırıyor ve son buluyor.

Aklını kaçıran eski polisin, Shell Beach’e 
metroyla ulaşmaya çalışan Murdoch’la 

hiç durmayan Ekspres trenin istasyonunda 
karşılaştığı ve intihar ettiği an. Orkestranın 
her zamanki ağır tempolu girişi ve farklı 
seslerin eşlik ettiği bir geçiş parçası 
dinliyoruz.

Mr Hand ve Emma’nın diyaloglarına 
eşlik eden orkestranın yaylılar eşliğinde 

sonlara doğru alıştığımız aynı tempodan 
yavaşça yükselerek bitişini dinliyoruz.

Murdoch sonunda Karl amcasına 
kavuşuyor. Doğup büyüdüğü Shell 

Beach’e ulaşmak adına bir adım daha 
ilerliyor. Orkestra burada da Atonal havasını 
değiştirmeden devam ediyor.

Murdoch adım adım gerçeğe yaklaşıyor. 
Elindeki Shell Beach posta kartından 

yeni ipuçları keşfediyor. Orkestra ağır 
ve gerilimli tempoda inip yükselerek, 
yaylıların ve nefeslilerin eşliğinde ilerleyerek 
sonlanıyor.

Mr. Hands Imprint

Walensky’s Suicide

Small World

You
Must...
Shell Beach

Postcards From Uncle Karl
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İkinci değişim zamanı, saat gece yarısı 
ve Murdoch amcasının evinde. Peşinde 

anılarına sahip Mr Hand ve karşılaşma 
anları. Koroyla açılışı yapan orkestra 
tempoyu yükseltirken, vurmalı çalgıların 
devreye girişiyle parça sonuna kadar hızlı 
bir ilerleyişle sürüyor.

Murdoch’u Mr. Hand’in elinden kurtaran 
Dedektif Bumstead sorgu odasında 

Murdoch’la beraber cinayetler ve gizemli 
olaylar konusunda hararetli bir tartışma 
içine giriyorlar. Orkestranın alıştığımız 
gizemli ve karanlık havası eşlik ediyor 
ikiliye. Mistik seslere orkestra eşlik ediyor. 
Diyalogların altında sonuna kadar aynı 
tempoda ilerleyen bir parça.

Murdoch derdini anlatma çabasında 
ve Dedektiften sonra eşi Emma’yla 

aralarında geçen diyaloğa eşlik eden 
orkestra bir önceki parçada olduğu gibi 
mistik havasını sürdürüyor.

Murdoch  tutuklu  olduğu  için  eşiyle 
cam arkasından  telefonla konuşuyor 

ve  bu  noktada  orkestra  yaylılar  eşliğinde 
giriş  yapıyor  ve  ikiliye  odaklanıyor.  Filmin 
muhteşem  aşk  temasının  ayak  sesleri 

Murdoch ve Mr. Hand’in arasındaki 
mücadeleyi izliyoruz ve orkestranın 

ağır temposu aniden yükselişe geçerek 
hızlanıyor. Gerilim dolu tempo vurmalı ve 
yaylı çalgıların kusursuz uyumuyla devam 
ediyor. Ana temanın da eşlik ettiği parça 
sonlara doğru temposunu ağırlaştırıyor 
ve yeniden orkestranın zirveye çıkışıyla 
sonlanıyor.

Second Confrontation

You Cant Remember... Can You

What If... 

Bath House

Murdoch Overpowers Mr. Hand
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Doktor Schreber havuzda ve Murdoch 
gizlice gelerek kendisine tüm gerçeği 

anlatmasını istiyor. Dedektif de yanlarında 
ve doktordan kendilerini Shell Beach’e 
götürmelerini istiyor. Orkestra tedirgin bir 
başlangıçla giriş yapıyor. Gerilim dozunu 
her zamanki farklı seslerle destekleyerek 
ilerliyor ve parçanın tam ortasında bütün 
sertliği ve görkemiyle ana tema devreye 
giriyor. Seslerin en üst seviyeye çıkışının 
ardından tekrar düşen tempo iyice azalarak 
sonlanıyor.

Hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşanırken 
devreye Yabancılar giriyor ve yaşanan 

çatışma sırasında Dedektif duvardaki 
delikten dışarı savruluyor ve şehirle 
ilgili tüm gerçeği son nefesini verirken 
görüyor. Orkestra parça boyunca ayakta, 
tüm enstrümanlar tempoyu düşürmeden 
beste boyunca hiç susmuyorlar. Parçanın 
sonlarına doğru Gustav Holst’un, “Mars, the 
Bringer of War” parçasını andıran bir bölüm 
geliyor ve bu görkemli eser nihayetleniyor.

Murdoch  The 
S t r a n g e r s ’ l a r a 

teslim olmuştur. Yabancılar 
Murdoch  üzerindeki 
değişimi  incelemek  üzere 
kendisini  ana  üslerine 
götürüyorlar.  Yabancılar 
Murdoch’un  ruhuyla 
birleşme hazırlığı içindeler 
ve  Doktor  Schreiber 
kendisine  yükleme  yapmak 

Yolun sonu! Sonunda Doktorun rehberliğinde 
Shell Beach’e ulaşan Murdoch ve Bumstead’in 
karşısında sadece bir duvar var. Orkestra 
her zamanki gerilim temposunu daha 
da yoğunlaştırıyor. Yaylılar hakimiyeti 
tamamen ele alıyorlar ve sahnede yaşanan 
şaşkınlık ve hayal kırıklığını en iyi biçimde 
yansıtıyorlar.

duyulmaya  başlıyor  ve  bütün  orkestranın 
ayakta olduğu  muhteşem temanın ihtişamıyla 
çok kısa bir süre olsa da kulaklarımız huşuyla 
sarmalanıyor.  Bu  yükselişin  ardından 
gerilim dozu orkestraya tekrar hakim oluyor 
ve  Yabancıların  karakol  baskını  sahnesiyle 
orkestranın  tedirgin  edici  müziği  doruk 
noktaya ulaşıyor.

Schreiber Tells All
Edge Of The City

Shreiber Imprints Murdock

Shell Beach
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üzere.  Orkestra  tedirgin  edici  havasını 
devam ettiriyor ve atonal hava parça sonuna 
kadar  farklı elektronik seslerin de eşliğinde 
sürüyor.

Muhteşem final sahnesindeyiz. Murdoch 
ve Yabancılar karşı karşıya. Yaşanan 

mücadeleye orkestra süper bir tempoyla 
giriyor. Ana temanın tüm görkemiyle arz-ı 
endam ettiği parça Agitato (hızlı, sarsıntılı, 
heyecanlı) bir tonda, sonuna kadar bir 
saniye durmadan ve yavaşlamadan, heyecan 
dozunu en üst limite çıkartarak devam 
ediyor.

Emma Yabancılar tarafından alınan 
hafızası yüzünden artık Anna ismiyle 

bir hayat sürmektedir ve John duvarların 
dışında hayal ettiği Shell Beach’i yaratır. 
Önündeki kapıdan ileri atacağı bir adım 
sonrasında  ilk defa göreceği güneşi yaratır. 
Kapıyı açtığında gözleri kamaşır ve önünde 
uzanan iskelenin sonunda kendisini bekleyen 
Anna’yı görür. Yanına yaklaşır ve yüzüne 
vuran hafif rüzgarla beraber okyanusun 
kokusunu içine çeker. Sahnenin sonunda 
John ve Anna beraberce Shell Beach’e doğru 
yol alırken bu destansı filmin de sonuna 
geliriz. Dinlediğimiz parça belki de albümün 
en iyi parçası. Orkestranın artık üzerindeki 
gerilimi attığını rahatlıkla işitiyoruz. 
Yaylılar daha fazla hakim artık ve başlangıç 
bölümündeki ağır tempo ilerledikçe yerini 
huşu içinde dinlenen muhteşem ve görkemli 
bir performansa bırakıyor. Özellikle 
yaylıların yükselmeye başladığı ve sizi sarıp 
sarmaladığı anlar albümden alacağınız 
keyfin zirve yaptığı dakikalar. Böylesine 
muhteşem bir filme yakışan görkemde 
ilerleyen parçanın bitiş ânı John Murdock ve 
Anna’nın aşk teması ile finale ulaşıyor.

Murdock Yabancılarla girdiği 
mücadelenin sonunda onların bütün 

gücüne sahip olmuştur artık ve yaşadıkları 
dünyayı kendi istediği gibi şekillendirmek 
onun elindedir. Hep hayalinde olduğu gibi, 
Shell Beach ulaşmak istediği tek yerdir. 
Orkestra sakin bir giriş yapıyor yaylılarla ve 
müzik yavaşça yükselerek gerilim dozundan 
arınmış umut dolu bir besteye dönüşüyor. 
Görkemli bir havada orkestra Affettuoso 
(taşkın bir duyguyla) bir havayla devam 
ederken yavaşlıyor ve parçaya tekrar yaylılar 
hakim oluyor. Bitiş ânı duygu yoğunluğunun 
en üst seviyeye çıkışıyla gerçekleşiyor.

Final Conflict

Would You Like To Join Me

I Have The Power
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Kapanış jeneriği ana temanın hızlı 
girişiyle başlıyor. Bir anlık durgunlukla 

koronun baskıcı sesini işitiyoruz. Vurmalı 
çalgılar durmadan devam ederken aniden 
kesiliyor ve devreye yaylıların muhteşem 
performansıyla diğer ana tema giriyor. 
Bu noktada dingin ve keyif veren müziği 
ruhumuzda hissediyoruz. Bu dingin hava 
bir anlık Agile (çabuk, çevik) temanın araya 
girmesiyle bozuluyor ve yine yavaşlayan 
parça bir an sonra tekrar hareketli ana 
temanın baskın girişiyle son buluyor.

Emma’nın çalıştığı gece kulübünde 
seslendirdiği parçanın tamamını Anita 

Kelsey’den dinliyoruz.

Filmin gösterime girmeden önce 
yayınlanan trailer’ı için bestelenen ve 

farklı bir bestecinin elinden çıkma gerilim 
dozu hayli yüksek, daha çok elektronik 
müziğe kayan bir parça.

Dark City, Bilim Kurgu sinemasının 
klasikleri arasına girmiş bir yapım 

olarak türün hakkını sonuna kadar veren 
bir başyapıt. Çeşitli zaman dilimlerinde 
filmi izledikçe ayrı tatlar alınabiliyor ve 
içinde taşıdığı felsefeyi izleyiciye anlam 
karmaşası yaratmadan verebilen bir 

Gece kulübünde, Emma’nın seslendirdiği 
bir diğer unutulmaz klasiklerden Sway 

ve Anita Kelsey’in muhteşem yorumuyla yine 
tamamını dinliyoruz.

End Credits

Dark City (Trailer)

The Night Has A 1000 Eyes

Sway
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yapım. Filmin atmosferini göz önüne 
aldığımızda, karanlık ve gerilim ağırlıklı 
görüntüsüyle müzik bestelemenin kolay 
olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. 
Sizlere tanıtmış olduğum albüm piyasaya 
çıkan ticari olanından farklı olup, filmin 
ilk saniyesinden kapanış jeneriğine kadar 
çalan parçaların tamamının toplandığı 
bir albüm. Haliyle bu iki cd’lik albümün 
hepsini dinlemek o kadar kolay değil. 
Çünkü parçaların pek çoğunun filmin 
sahnelerine göre ayarlanıp yazıldığını 
düşünürsek dinlenebilirlik oranının da 
düşük kalacağını kestirmek güç olmaz. 
Filmin yarısından sonraya kadar devam 
eden gerilim yüklü karanlık atmosferden 
yavaşça sıyrılmaya başladığımız andan 
itibaren Trevor Jones’un duygulara 
dokunan bestelerini daha fazla işitmeye 
başlıyoruz. Özellikle gerilim dozu yüksek ilk 
ana temanın ardından, yaylıların ve klasik 
orkestranın hakimiyetindeki parçaların 
verdiği dinginlik duygusunun ruh halimize 
daha uygun oldukları da yadsınamaz 
bir gerçek. Dark City, bestecinin en iyi 
çalışması değil elbette. Ancak kesinlikle 
üst düzey ve akılda kalıcı temasıyla pek 
çok benzerinin arasından açık ara farkla 
sıyrılıyor. Böylesine kült mertebesine 
ulaşmış bir yapımın müziklerinin de 
analizi çok kolay olmuyor açıkçası. Bazı 
bestelerin filmin önüne geçtiğine daha 
önce de defalarca şahit olmuş biri olarak, 
Dark City’nin müzikleri, kesinlikle 
filmi tamamlayıcı özelliklere sahip ve 
birbirlerinin önünü kesmeden mükemmel 
bir uyumla ilerliyorlar. Bestecinin gerilim 
yüklü atmosferden, umut dolu bir geleceği 
betimleyen tempoya yaptığı dönüş 
kesinlikle sırıtmıyor ve sahnelere ustalıkla 
yedirilen bestelerin dinlenebilirlik oranları 
doğal olarak ikinci yarıdan sonra daha 
fazla yükseliyor. Karanlık ve ürkütücü 
ortamların, görkemli bestelerle bezenmiş 

yepyeni bir dünyaya dönüşüm aşamasına 
eşlik eden müzikler kulaklarda unutulmaz 
bir performansla iz bırakıyor. Özellikle 
film müziği meraklılarına piyasa işi albüm 
yerine hararetle bunu tavsiye ediyorum. 
Koleksiyoncuların arşivlerinde özel bir 
yerde durması gereken, birinci sınıf bir 
işçilik çıkmış usta besteci Trevor Jones’un 
elinden. Son sözleri John Murdoch 
söylesin bizim için;

“Bizi insan yapanın ne olduğunu bilmek 
ister misin? Onu beynimizin içinde 
bulamayacaksın. Yanlış yere baktın!”

Anılarınızın ve yaşadığınız Dünyanın 
ışıltısının hiç kaybolmadığı bir hayat 
dilerim hepinize sevgili dostlar...

Görsel: Berkay Dağlar - 2011
www.berkaydaglar.com/Dark-City
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S. Ece Kaya

Kahverengi Topların Gizemi

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Ahmet elindeki acayip şeyi elinde bir 
kez daha evirip çevirdi. Kahverengi, 

tüylü, yumuşacık bir toptu. Pinpon topu 
büyüklüğünde ya var ya yoktu. Günlerdir 
her yerde bunun gibi bir sürü kahverengi 
topu sadece o değil ama arkadaşları da 
görüyordu ama hiçbiri ne olduğunu bir türlü 
çıkaramıyordu. Topları bir yere atsalar anında 
sekip geri dönüyorlardı, tavana fırlatsalar 
bazen yapışıyor, bazen yapışmadan yere 
düşüyorlardı, kesip içine bakmaya çalışanlar 
bunu becerememiş, elektrik çarpmış gibi elleri 
titremişti, ayaklarıyla ezmeye çalışanlar topun 
yumuşaklığının gidip adeta taş kesildiğini 
hissetmişlerdi, çöpe, denize, çamaşır sepetine 
atanlar daha attıkları saniyede topun dışarı 

fırladığını, buzdolabına çamaşır makinesine 
atanlar da anında elektriklerin kesildiğini 
görmüşlerdi. 
Bu toplar zamanla sadece İstanbul değil 
dünyanın dört bir yanında görülmeye 
başladı ve gezegen için giderek büyüyen bir 
endişe kaynağı oldu. Artık bilim adamları 
bunları laboratuarlarda incelemeye 
alıyor, hükümetler bunlar için uzun uzun 
güvenlik kurulu toplantıları düzenliyor, 
ülke başkanları birbirleriyle kavgalı dövüşlü 
telefon görüşmeleri yapıyor, ordular olası 
bir savaş için mobilize oluyorlardı. Ama ne 
bilim adamlarının incelemeleri, ne istihbarat 
örgütlerinin internet yazışmaları ve telefon 
görüşmelerini taramaları, ne ele geçirilen 
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terör örgütü üyelerinin sorgulamaları, bu 
kahverengi topların ne olabileceğine dair 
en ufak bir ipucu vermiyordu. İnsanlar 
sokağa dökülmeye başlamıştı. Hükümet 
binaları, gazeteler, polis karakolları önünde 
ellerinde toplar ve öfkeli yüzlerde açıklama 
bekleyen kalabalıkların sayısı artıyordu. Artık 
gazetelerde, haber sitelerinde, forumlarda, 
sosyal medyada, başka bir şey konuşulmaz 
olmuştu. Komplo teorileri almış başını 
gidiyordu. Dünya giderek karışıyor, karışıyor, 
karışıyordu. 
Bir Cumartesi günü evinin bahçesinde Ahmet, 
arkadaşları Osman ve Mehmet ile birlikte 
oturuyor, üçü de ellerinde birer top kara kara 
düşünüyorlardı. 
“İşimiz var bunlarla, hâlâ ne oldukları ortaya 
çıkmadı,” dedi Ahmet. 
Mehmet, “Bıktım artık, vallahi bir şey 
saklıyorlar bizden. Bunun arkasında dış 
güçler olabilir.” 
Osman, “Bütün dünyada var oğlum, hangi dış 
güçten bahsediyorsun?” 
“İlluminati falan mı acaba?” dedi Ahmet. 
Mehmet “Aman neyse ne, sıkıldım artık,” 
diyerek topu ilerideki havuza fırlatıp attı. Top 
havuzun üstünde sanki bir kayıkmış gibi ileri 
geri sallanmaya başladı. 
Ahmet “Hayda,” dedi. “Bir bu eksikti, batmıyor 
muydu bu?” 
“Batmıyorduk,” dedi bir ses. Ama bu ses 
sanki etraflarından değil, zihinlerinin içinden 
geliyordu. 
Birden Ahmet ve Osman’ın ellerindeki toplar 
da fırladılar ve üç top havuzun kenarında sıra 
halinde üçünün karşısına dizildiler. Yine bir 
ses zihinlerinde yankılandı. 
“Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi.” 
Üç arkadaş korkuyla ayağa fırlayıp dehşet 
içinde toplara baktı. Ses yine duyuldu. 
“Bizler Ophiuchus takımyıldızında bulunan 

Dariela gezegeninden geliyoruz. Görevimiz 
birbirinden farklı gezegenleri ziyaret edip, 
oradaki canlıların yaşayış ve teknolojileri 
hakkında bilgiler toplamak ve bu bilgileri kendi 
gezegenimizi iyileştirmede kullanmak. Sıra 
Dünya’ya gelmişti, başta gelip gelmemeyi çok 
düşündük çünkü kolayca dikkat çekeceğimizi 
ve sizi tedirgin edeceğimizi biliyorduk. Ama 
öyle ilginç bir teknolojiniz ve zengin bir 
biyolojik çeşitliliğiniz var ki risk almaya değer 
dedik. Tamamen barışçıl bir grubuz, size zarar 
vermeyeceğiz.” 
Ahmet sesi titreyerek, “Anlamadım siz nasıl 
bilgi topluyorsunuz hem görünüşünüz bir 
acayip, duyu organına benzer bir şeyiniz bile 
yok.” 
“Uzaylı diye sizin gibi bedenli ama biraz 
farklı görünen yaşam formları hayal ettiğinizi 
biliyoruz, hayal kırıklığına uğrattığımız için 
üzgünüz ama sınırlı düşünüyorsunuz. Sizin 
tüy zannettiğiniz dokungaçları duyu organı 
olarak kullanıyoruz, bunlarla görebiliyor, 
duyabiliyor ve hissedebiliyoruz. Fotosentezle 
besleniyoruz, telepatiyle iletişim kuruyoruz, 
yuvarlanarak ilerliyoruz. Dokungaçlarımızla 
birbirimize sizin internetiniz gibi veri 
gönderebileceğimiz kadar teknolojimizi 
geliştirdik, verileri topluyor sonra birbirimize 
aktarıyoruz. Biyolojik yapınızı, eşyalarınızı, 
duygusal tepkilerinizi, hepsini inceledik. 
Tarihten bugüne neler yaşadığınızı ve 
uygarlığınızı nasıl geliştirdiğinizi araştırdık, 
öğrendik. Saldırılara karşı gerekli önlemleri 
zaten almıştık. Örneğin çamaşır ve bulaşık 
makinelerinin, buzdolaplarının elektriğini 
içeriden nasıl kesebileceğimizi uzun uzun 
çalıştık. Böylece hayatta kalabildik. Bütün 
veriler ana bilgisayarımıza aktarılacak 
ve kendi gezegenimizin güzelleştirilmesi 
çalışmalarında kullanılacak. 
Artık burada işimiz bitiyor. Bugün ayrılıyoruz. 



54 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5

Gitmeden durumu açıklamak istedik, çünkü 
ortalığın daha fazla karışmasını istemiyoruz. 
Hükümetlerinizle bağlantıya geçtik bile. 
Yetkililer canlı yayında size gereken 
açıklamayı yapacak. Tekrar söylüyoruz, 
buradan gidiyoruz ve bir daha gelmeyeceğiz. 
Panik yapmayın, marketleri boşaltmayın, 
sağa sola saldırmayın, sakin olun. Çok sakin 
olun. Gi-di-yo-ruz.” 
Sonra üç top yavaş yavaş havalanmaya başladı. 
“Şimdi televizyonu açın.” 
Ahmet, Mehmet ve Osman cep telefonlarını 
çıkarıp televizyon uygulamasına girdiler. 
Birçok dünya ülkesinden gelen görüntülerde 
toplar bir kuş sürüsü gibi gökyüzünde 
ilerliyordu. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, bütün dünya halkına Dariela 
halkının barışçıl bir ziyarette bulunduğunu, 
kimseye bir zarar gelmeyeceğini söyleyerek 
panik yapmayın çağrısında bulunuyordu. O 
bunları söylerken minik kahverengi toplar 
kafasından omuzlarına sonra gene kafasına 
zıplıyordu. Türkiye dahil birçok ülkenin 
yetkilileri ellerinde toplarla ve allak bullak yüz 
ifadeleriyle benzeri açıklamalar yapıyordu. 
Ama panik durmuyor, insanlar bağırarak, 
ağlayarak koşturuyor, ellerine geçirdikleri 
topları bulabildikleri her yere fırlatıyordu. 
Fırlatılan toplar artık kimliklerini açıklamış 
olmanın rahatlığıyla gökyüzüne doğru 
kaçışıyordu. İnsanlar gökyüzüne taşları, 
sandalyeleri, tencereleri, ellerine geçirdikleri 
her şeyi fırlatıyordu. 
Ahmet, Mehmet ve Osman ile konuşan toplar 
iyice yükselmişti, sağdan soldan, komşu 
evlerin bahçelerinden, uzaklardaki tepelerden 
başka toplar da yükselmeye başladı. Bir anda 
gökyüzü toplarla doldu. Sonra gökyüzünün 
derinliklerinde altın sarısı, yuvarlak cisimler 
belirdi. Yine ses duyuldu. 
“İşte asıl şimdi panikten uzak durun. Bu 

gördükleriniz bizim gemilerimiz, bizi alıp 
götürecekler ve gideceğiz. Sakın marketlere 
koşmayın.” 
Gemiler fazla yaklaşmadan çok uzaklarda, 
havada asılı duruyorlardı. Toplar bir araya 
gelip adeta kahverengi bir yol çizerek gemilere 
doğru ilerlemeye başladı. Görülmemiş bir 
manzaraydı. Sağdan soldan ağaç dalına 
benzer bir sürü benek benek yollar gemilere 
uzanıyordu. Sonra bu yollar yavaş yavaş 
gemilerin içine girerek sönükleşti ve gözden 
kayboldu. Gemiler hızla uzaklaştılar. 
Gitmişlerdi. 
Panik havası bir süre devam etti, marketler 
boşaldı, dükkanlara saldırıldı, ortalık karıştı, 
hastaneler dolup taştı, dünya borsaları yere 
çakıldı. Ülkeler kapalı kapılar ardında zirveler 
düzenleyip Dariela gibi uygarlıklara karşı neler 
yapılabileceğini defalarca görüştü. Güvenlik 
önlemleri en üst düzeyde tutuldu, gökyüzüne 
roketler çevrili kaldı. NASA gibi kuruluşlar, 
başta Dariela’nın olduğu kısım olmak üzere 
uzayı defalarca taradı. Sonunda yavaş 
yavaş bütün insanlar bu gerçeği kabullendi. 
Dariela halkının kesin olarak gittiğine ve 
bir daha gelmeyeceğine emin oldu. Dağılan 
sokaklar toplandı, kırılan camlar tamir edildi, 
marketler yeniden ürünlerle doldu, borsalar 
yeniden yükselmeye, insanlar yeniden işe 
gidip gelmeye başladı. Bu konu da yavaş yavaş 
gündemden düştü. 

   Son
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2012-2013 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 

Sezai Özden

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor  ekibi olarak,  yerli eserlerin  tanınması  birinci 
önceliğimizdir.

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, 

“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?”

“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv 
haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine 
göre sıraladık.  

Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz 
sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya 
yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören 
bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, 
bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 

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.



57www.yerlibilimkurgu.com

Bülent Özden

Kozmik Tayyare
2012

Mustafa Resul 
Yalçınkaya

Ambrosia Laneti
2012

Hüseyin Yurttaş

Robotlar Ülkesi
2012 - 2.Baskı
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Sadık Yemni

Ağrıyan
2012

Alan Hosman

Mustafa Öncel

Cehennem Böceği
2012

Yedi Gezegenin Sırrı
2012
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Ufuk A.Bora

Fatih Emre Öztürk

Zaman Kaptanı
2012

Andromedan: Bumerang’ın 
Ölümü 2012

Sercan Leylek

Cydonia
2012
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T.Erhan Coşan

Kozmik Görev
2012

Murat Yılmaz

Zenar’ın Geleceği
2012

Adem Eyüpoğlu

Dijital Kıyamet
2012
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Selim Erdoğan

Denizatı Vadisi
2012

İkibinseksendört
2013

1.Kainat Savaşı 2050
2012

Öner Çayırlı

Semih Bulgur

Düş Mühendisi 2085
2012

Düş Mühendisi 2085
2013 - 2.Baskı
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Şengül Asal

Uzayda Gizemli Arayış
2013

Ayhan Yıldırım

Burhan Can
Ahıpaşaoğlu

C-4000: Ufkun Ötesi
2013

Esra Avgören

İlya’nın Sırrı
2013
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Gürhan Öztürk

Varoluş
2013

Aşkın Güngör

Kolektif

Gohor: Cam Kent
2013 - 2.Baskı

GİO Ödülleri - Seçilmiş 
Öyküler - 2013
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Yılın bu zamanını neredeyse tropik savanları 

andıran bir iklimde geçiren Milet’te haftayı 

gökgürültüleri ve şimşeklerle tamamlayan yeni bir 

gün başlıyordu. Genelde sabah alacakaranlığının 

bu saatlerinde PAAP (Pasifik-Akdeniz-Atlantik 

Paktı) Uzay Ajansı’nın bilim-teknoloji merkezinin 

koridorlarına bilgisayarlar ve dijital makinelerin 

uğultusu hakim olurdu. Ancak görünen o ki 

bugün diğerlerinden farklı bir gün olmaya adaydı. 

Komite Toplantı Salonu’ndan gelen sesler de bunu 

gösteriyordu.

Doktor Atzel çantasından çıkardığı tablet 

bilgisayarını kürsünün üzerine yerleştirip 

başlattıktan sonra boğazını hafifçe temizleyerek 

sabah sessizliğinin yankılandığı salona 

yöneltti bakışlarını. Kurumun önde gelen 

bilimadamlarından oluşan kurul, cevap bekleyen 

yüz ifadeleriyle söze girmesini bekliyordu.

‘’Öncelikle günaydın sayın üyeler. Sizleri bu saatte 

ve böyle bir havada, üstüne üstlük de acil koduyla 

toplantıya çağırarak heyecana sevkettiğim için 

üzgünüm. Ancak içinde bulunduğumuz sürecin 

hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda 

bilginize sunacağım konunun önemini siz de takdir 

edeceksiniz.’’ Bu sakin tonu takiben tabletine 

dokunarak diğer üyelerin önündeki ekranlara 

anlatacaklarıyla ilgili belgeleri yolladı.

‘’Bildiğiniz üzere, uzay aracı İlluyanka’yı Dünya 

yörüngesinden, yirmi yıl sürecek yolculuk 

sonunda Gliese sistemine ulaştıracak rotasına 

taşımadan evvel herhangi bir hataya mahal 

vermemek için büküm ateşlemesi öncesi tüm 

ayarlamaların burada, Dünya’da yapılmasına 

karar vermiştik. Üç hafta önce son denetlemeler 

de yapıldıktan sonra görev başlatıldı. Ana 

sistemlerin devreye sokulduğu ilk haftayı takiben 

uçuş ekibini oluşturan üç pilotumuz ikinci hafta 

düşük ısı kapsüllerinde derin uyku durumuna 

sokuldular. Gemi bilgisayarı ZooN İlluyanka’nın 

tüm birimlerine hakim durumda ve görünen 

o ki hatasız şekilde çalışıyor. Ancak ilk hafta 

biterken pilotların derin uyku takip sistemi UTS 

olağandışı bir durum bildirdi. Normalde ‘kış 

uykusu’ da dediğimiz bu derin uyku halinde vücut 

fonksiyonları minimumda olacağı için zihinsel 

işlevler de temele indirgenir sinir sistemince. Bu 

seyir dahilinde rüya süreci de belli belirsiz bir hal 

alır, o yüzden takip sistemine yansıyan verilerde 

de çok belirgin formlar gözlenmez. Ekranlarınıza 

yolladığım mozaikteki kareleri dokunarak 

büyüttüğünüzde görebileceğiniz fotoğraflar UTS 

tarafından çekildiler. Bunların ne şekilde oluştuğu 

yada nereden geldiği konusunda kesin bir kanıya 

Arda Tipi

Zamanın Gölgesi

Dizi Öykü - Bölüm-1
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sahip değiliz. Söylememe gerek yok, İlluyanka’nın 

tüm birimlerini kontrol eden ZooN da, pilotlarımız 

da,ekibimiz gibi dış dünyadan ve küresel ağdan 

arttırılmış güvenlik önlemleriyle  tamamen izole 

edilmiş durumdaydılar. Teknik açıdan ihtimal 

dahilinde olmasa da şu an tüm laboratuvar ekibi 

ve dışarıyla  bağlantımızı sağlayan tesis çalışanları 

olası bir güvenlik açığına karşı prosedür gereğince 

sorgu altındalar...”

Profesör Soren dikkatle dinlediği konuşmaya 

katkıda bulunmak istercesine söze girdi,

“UTS de ZooN’un kontrolünde değil mi? Bir şekilde 

derin uyku sürecine girmeden önce aralarında 

konuşmuş oldukları kurgusal bir fikre ait olamaz 

mı acaba bu benzer rüyalar? Uzun süren bir 

izolasyon döneminden geçtiler ve insan zihni de 

doğası gereği yeni veriler üretme eğilimindedir. 

Bunun için de uykudan daha uygun bir fırsat 

olmaz sanırım. Ve belki  bunlardan etkilenmiş 

ve kafası karışmış ZooN’un yarattığı resimlerdir 

UTS verileri...” Soren sözlerini tamamlarken 

onaylanmayı bekleyen bir ifadeyle kurulun 

nöroloji uzmanı Dr. Leona’yı süzdü.

Görüntüleri incelemekte olan danışman bu 

düşünceye cevap vermek üzere koltuğunda 

doğrulduktan sonra mikrofona yaklaştı,”Sayın 

üyeler, görüntüleri daha yakından incelemenizi 

öneririm. Gliese Görevi aynı adlı yıldız sistemine 

bağlı Gliese-C gezegenindeki olası yaşamsal 

aktiviteyi inceleme ve kolonizasyon sürecinin ilk 

adımlarını atma amacıyla planlandı. Pilotlarımızın 

geçtiği yoğun hazırlık sürecinde tüm odak 

noktaları bu görev oldu. Dediğiniz gibi zihinlerinde 

yada bilinçaltlarında kendiliğinden kurgusal bir 

fikir oluşacaksa da bunun anahatlarını Gliese 

sistemi yada uzay yolculuğu teşkil ederdi büyük 

ihtimalle.’’ Bakışları ekranına odaklanan Leona 

el yordamıyla fotoğraflardan birini büyüterek 

diğerlerinin ekranına yansıttı, ‘’Ancak görüntüleri 

incelediğinizde sizin de farkedeceğiniz üzere 

Anadolu Otomasyon Endüstri Bölgesi farklı bir 

görünümde de olsa kendini belli ediyor. Kentteki 

kompleksler terkedilmiş görünüyorlar. Ayrıca 

görüntülerde  uzay programımızın herhangi bir 

aşamasında kullanımı planlanmamış, robot yada 

benzeri sibernetik unsurlar var... Bunlar ZooN’un 

müdahalesiyle de oluşmuş olamaz çünkü UTS 

otonom çalışır, topladığı verilere ne ZooN ne de 

başkası müdahale edemez.’’

“PhalanX!”  diye kendinden emin bir 

tonla söze girdi kurul başkanı Dr. Seiji.

Bilgisayar yüksek mühendisi olan Seiji, Gliese 

Görevi’nin ana destekçisi ve İlluyanka’nın da 

üreticisi olan, paktın önde gelen teknoloji 

ve endüstri kuruluşlarından Kiyoko’nun 

kurucu ve yöneticisiydi aynı zamanda da. 

Leona’nın söyledikleri üzerine gözlerini hafifçe 
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kısarak ekranına yaklaştı, ‘’PAAP üst düzey 

yöneticileri ve Kiyoko’daki bilim ekibimiz 

haricinde gizli tutulan tasarımlar bunlar... 

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ikinci 

yarısında hala varlık göstermeyi sürdüren terör 

akımlarına karşı paktla gizli işbirliği dahilinde 

PhalanX muhafızlarının tasarım ve üretimini 

üstlenmiştik. Bu durum beni ister istemez 

teknoloji casusluğunu da akla getiren bir 

güvenlik sorunu üzerinde düşünmeye itiyor. Asıl 

korkum böyle bir tehdidin şu anki görevi tümden 

tehlikeye sokabilecek olması...’’

Atzel kendinden emin bir ifade ve tonla cevapladı, 

‘’Seiji san, güvenlik koordinatörümüz sizin de 

yakından tanıdığınız ve projelerinizin de askeri 

danışmanlığını üstlenmiş Albay Gökçen. Kendim 

de sorumluluğum gereği tanıklık etmiş olduğum 

için gönül rahatlığıyla söylüyorum, tüm güvenlik 

protokolleri kendisinin önde gelen uzmanlarının 

gözetiminde üst düzey casusluk karşıtı 

teknolojiler kullanılarak uygulandı. Ayrıca üretim 

merkezlerinizin konumları düşünüldüğünde 

PhalanX projesi ile ilgili olası bir casusluk faaliyeti 

için Gliese Görevi’ni seçmeleri oldukça mantıksız 

olur. Resimleri dikkate alacak olursak zaten söz 

konusu hedef Orta Anadolu Otomasyon Endüstri 

Bölgesi gibi görünüyor. Bölgenin şu an aktif bir 

üretim merkezi olmamasıyla beraber, bir casusluk 

girişiminin faillerinin böyle bir görsel montajı 

neden üretmiş olabileceği, ve bunu da zorlu bir 

güvenlik duvarını aşmanın risklerini göze alarak 

UTS üzerinden ne sebeple gözümüze sokmuş 

olabileceği kafamı karıştıran diğer ayrıntılar. Olan 

biteni, genç bir korsan çetesinin ego tatminiyle 

bile açıklamak zor bana sorarsanız.’’

‘’Açıkcası...’’ dedi Seiji, ‘’...beni güvenlik 

konusundan daha çok düşündüren ve şaşırtan 

da bu Orta Anadolu meselesi aslında... Kafamda 

planladığım ancak henüz ortaya koymamış 

olduğum bir düşünceydi. Seri üretimin pilot 

merkezi olarak, bahsettiğimiz korsanlık, casusluk 

gibi tehditlerden dolayı Asya’daki fabrikalar 

yerine Anadolu’yu aklımdan geçiriyordum son 

zamanlarda. Güvenlik açısından bu yarımada 

dünyanın en güvenilir noktalarından birisini 

oluşturuyor. Ama anlamak gerçekten zor, bu 

henüz sadece benim tasarımdı...’’

Farklı ülkelerden gelmiş yaklaşık 30 kişiden 

oluşan kurulun fazla söz almayan ve 

çoğunlukla da genç üyelerinin öbeklendiği arka 

sıralardan cılız bir ses yükseldi, ‘’Pardon... Doktor 

Atzel... Sözlerimi alaycı bulmazsanız eğer tam 

da üzerinde bulunduğumuz bu eski kehanet 

merkezinin ruhuna uygun bir teorim var. ‘’

Tanışıklıkları sese yönelen Atzel’in hafif 

gülümser ifadesinde kendini gösterebiliyordu. 

‘’Buyrun doktor Metel...’’ dedi Dünya ekibi şefi.

Dr. Metel kurulun sayılı felsefe doktorlarından 

biriydi. Kurul oluşturulurken, yıldızlarası bir 

yolculuk için pozitif bilimler haricindeki alanlardan 

gelebilecek fikirlere pek de ihtiyaç olabileceği 

düşünülmemişti. Elbette tıp ve biyoloji bunların 

dışında kalıyordu. Ancak ilerleyen zamanla 
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birlikte insanın dahil olduğu her oluşumda onunla 

ilgili olguların -bazen her ne kadar akılcılık ve 

bilimsellikten uzak da olsalar- istisnasız mutlaka 

rol oynadığı farkedilmişti. O yüzden 5 yıllık ön 

hazırlık sürecince ekibe ve kurula psikolojinin ve 

felsefenin farklı alanlarından bilim insanları da 

dahil edilmişti.

‘’Sayın üyeler, hocalarım, biliyorum, şu an 

içinde bulunduğumuz safhada her saniyenin 

paha biçilmez bir değeri var, insanlık tarihinin 

en önemli atılımlarından birini gerçekleştirmek 

üzereyiz. Alcubierre büküm sürücüsünü ilk kez 

yıldızlararası mesafede, gerçek anlamda denemiş 

olacağız ve yolun sonunda da yaşama ev sahipliği 

yapan başka, daha doğrusu ‘yeni’ bir Dünya’daki 

varoluşumuzun ilk adımlarını atacağız. Düşüncesi 

bile heyecan verici, yepyeni bir çağın, hatta 

insanlığın altınçağının kıyısındayız belki de. Mavi 

gezegenimiz miyadını doldurmuş olmasa bile 

zamanı geri döndüremediğimiz sürece, toprağını 

yeniden yeşertmeye yeten akıl gücümüzün insana 

dair umutlara can veremediğini görüyoruz. 

Ve umudun değerini kaybettiği yerde zaman 

fazlasıyla değerlenir, daha çoğunu harcamadan 

düşüncelerimi açıklamama izin verin... Elimizdeki 

verileri doğru yorumluyorsam eğer bu yolculuk 

gerçekleşemeyebilir...’’

Sanki tepki göstermek için bunu duymayı 

bekliyorlarmışçasına hızla bir uğultu yükseldi 

kalabalıktan. Bunu aynı çabuklukta bir ödün 

cümlesi takibetti Metel’in ağzından, ‘’...Ama elbette 

bu benim düşüncem, ve ben sadece metafizik, hatta 

kurgusal açıdan yorumluyorum olan biteni. Tabi 

bunu yaparken bilimsel birikimimi de tümden 

bir kenara attığımı söylemiyorum.’’ Selamlar bir 

yüz ifadesiyle bakışlarını adlarını saydığı üyelere 

yönelterek devam etti, ‘’Sayın doktor Atzel, doktor 

Cecille, profesör Silier şu an kurulda görebildiğim, 

daha önce kuramsal fizik ve kuantum teorisi 

üzerine derslerini aldığım öğretmenlerimdir. 

Lafı fazla uzatmadan söylemem gerekirse, üç 

pilotun gördüğü rüyaların benzerliği ve ortak 

bağlamı tesadüfi olamaz. Bunların geçmişe ait 

içerikler olmadıklarını da görebiliyoruz, tabi 

daha önce birlikte seyrettikleri, pek de popüler 

olmayan distopik bir filmin sahnelerini bize şaka 

yapmak için derin uykularında görmek üzere 

anlaşmadılarsa. Doğrusunu isterseniz konunun 

gelecekle alakalı olduğuna dair güçlü sezgilerim 

var...’’

‘’Saçmalık!’’ Salondan yükselmeye başlayan 

uğultuyu Seiji’nin anlık tepkisi bastırdı.

Devamının gelmemesi de Metel’in 

açıklamasını kaldığı yerden sürdürmesine 

fırsat verdi, ‘’İnsan zihninin, bize kendi ne 

isterse onu gösteren kapalı bir kutu olduğunu 

düşünelim. Elimizdeki tüm teknolojiye, tüm 

nöron ve sinaps haritalama, tüm dalga boylarını 

tarama ve analiz, dijital destekli geri-mühendislik 

ve simülasyon yöntemlerimize rağmen bir sonraki 

adımın ne olabileceğini kabaca kestirimler 

dışında belirleyemiyoruz. Belki insana dair 

umutsuzluğumuzun temel sebeplerinden biri de 

bu. Sanki tüm koridorlarını, salonlarını, odalarını 

dolaştığımız ama yine de içinde, hayaletlerinin 

ardında ortaya çıktığı kilitli kalmış bir kapısı 

bulunan bir şato gibi. Ve bir şatoyu tamamen 

keşfedememişken, yeni, koskoca bir Dünya için 

yıldız denizine açılmak...’’

    Devam Edecek...
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor’un En’leri ve Neler’i
Hasan Önal

?
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? -Abi bi jeton verirsen bölümü geçerim!

- Mahmut...Mahmuuut!

- Hııı... hııığğ...

-Aşkım gemi sahibi geldi... Yine     

kirayı geciktirdiniz diyor!

-...Hıııhh... Sen bi yumurta kır, ben 

geliyorum!
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Atakan Güngör

Fornoxlu’nun Dünya Anıları

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

On yıllar önce Fornox Sistemi’nden 
yola koyulmuştum. Gezegenimizi mor 

atmosferiyle, altın renginde topraklarıyla ve 
o muhteşem yeşil rengindeki günbatımıyla, 
yaşamım boyunca yaşayabileceğim en güzel 
gezegen diyordum. Ancak Dünya gezegenini 
gördükten sonra, güzellik ile ilgili bakışım çok 
büyük açıda değişmişti. 

Varmıştım uzaklardaki bu gezegene, beyaz 
büyük bir cismin -daha sonra bunlara uydu 
adı veriliyormuş, onu öğrendim- yanından 
geçerek iniş sistemlerini devreye soktum. O 
atmosferden giriş yaptığımı, sürtünmenin 
çıkardığı sesten anlamaya başlamıştım. 

İniyordum. İniyordum mavi yeşil gezegenin, 

mavi yüzeyine doğru. Tek başımaydım bu 
karavanda. Siyahtan, maviye dönüyordu 
gökyüzü. Yanıyordu karavanın dışı. Az az yeşil 
kısmı görmeye başladım. Bir şehrin siluetini 
çok azda olsa görmüştüm. Şehir yanıyordu. 

Mavi yüzeye çok az mesafe kalmıştı. 
Kavuşuyordum sana sevdiğim, kavuşuyordum! 
Kaç yıldır senin özleminle yollardaydım 
sevgilim! Ama bir saniye... Bu mavi yüzey 
sert değildi! İçine doğru gömülüyordum. Bu 
mavilik yere girerken dışardan en son patlama 
sesi duymuştum. 

Patlama sesleri, bizim gezegenimizde büyük 
bir şenlik olduğunda duyulurdu. Burada 
da öyle varsayalım şimdilik. İçine girmiş 
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olduğum, mavi sıvının içinden çıkmam 
gerekiyordu. Ne yapabilirim diye düşünürken, 
kendi gezegenimde, belki karavanımın 
dış kısmında sıkıntı oluşur diye gfereehuu 
kıyafetimi yanıma almıştım. 

Giydim gfereehuumu, attım kendimi denizlere. 
Denizin ısısı nasıldı bilemiyordum. Her yerde 
yagahsy -siz plastik poşet diyormuşsunuz- 
dolaşmaktaydı. Yavaş yavaş ilerlerken mavi 
sıvının rengi, yeşile döndüğünü görüyordum. 
Yeşil sıvının içinde, saydam renkli, pis canlılar 
gezmekteydi. 

Bu kötü sıvının içinde yüzmekteyken, aniden, 
gfrereehuumun camı sert bir yere çarptı. Bir 
kez daha denedim, ama bu sert şey bana geçit 
vermedi. Yukarılardaki çıkıntılara dört elimin 
ikisini attım ve yükseldiğimi fark ettim. 
Sonra devam ettim diğer ellerimle çıkıntılara 
dokunmaya. Bir süre sonra fark ettim ki, bu 
sıvının üzerindeydim. Gfrereehuumun, beni 
itmesi için bazı sistemlerini çalıştırarak, 
kendimi o sert yüzeye doğru bıraktım. 

Kaskımı çıkardım, çıkardım ama birde neler 
gördüm... Geldiğim şehirde bir savaş vardı. 
Bir ses duydum. 

“Poios eíani aftós! Piáse aftó!” diye bağırdı 
bir kişi. Daha sonra on, on bir kişi, ellerinde 
garip cisimler olan kişiler, bana doğru 
koşmaktaydılar. 

Ben hareket etmemiştim. Mavi üniformalılar, 
karşımdaydılar. Piáse aftó! Diye bağıran 
adam, bağırdı bana, “Teslim ol!” diye. Ben 
kelimeyi anlayamadığım için seslenmedim. 
“Konuşsana köpek!” dedi ve suratıma vurdu. 
Ben kelimeyi yine anlamamıştım. “Yunanca 
biliyor musun?” dedi, sonra yine gevelemeye 

devam etti. 

Bizim gezegenimizde bir surata vurmak, 
hoşgörü sayılırdı ama bu adamın hislerinden 
anladığım kadarıyla bana o niyetle 
davranmadı. Şerefsiz, 

“Párte ton stin ágria!” ** diye bağırdı. 

Beni karanlık, depomsu bir yere 
götürmüşlerdi. Kıyafetlerim üstümdeydi. 
Bir şeyler mırıldandılar ve daha sonra 
bıçakla üstümdeki kıyafeti delmeye çalıştılar, 
ancak delinmedi. Götürdükleri yerde bazı 
esirler vardı ve benimle konuştukları dili, 
bu esirler, daha iyi konuşabiliyorlardı. 
Mavi üniformalılar, bana ve diğer esirlere 
kötü hislerle davranmaktaydılar. Yemekler 
bana göre lezzetliydiler ama, diğer 
esirlerin düşüncelerinden, onlara göre 
pis ve organizmalarına zararlı olduğunu 
anlayabilmekteydim. 

*** 

İçeriye giriş yaptıktan beş gün sonra, dışarıda 
bir hareketlenme olduğunu sezdim. Arkamda 
olan bir delikten dışarıda ne olup bitiyorsa 
izleyebilmekteydim. Mavi üniformalılardan 
bir kişi, haki renginde üniforması olan, kızıl 
bayraklı bir kişi tarafından bıçaklandı. 

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa!” diye 
sevinmekteydi yanımdakiler. 

Çok geçmeden, giriş yaptığım kapıyı, kızıl 
bayraklılar açtı. Herkesin kilitleri tek tek 
açıldı. Sıra bana geldiğinde kapı açıldı, 
açılmasına fakat, karşımdaki organizma 
benden korkmuştu. Ateş açabildiği o şeyi 
benim üzerime tutup sıkacağını sezdim ve 
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onu itip kaçtım. “Komutanım!” diye bağırdı. 
Karşımda daha cübbeli biri duruyordu. Onu 
ittirdim. Koşmaya devam ettim. O komutanım 
denilen organizma, ateş etmeye başladı. Ben 
de sarmal şekilde koşmaya. 

Mavi sıvıya doğru koştum. Gfrereehuumun itiş 
sistemlerini devreye sokup, uçmaya başladım. 
Karavanımın olduğu konuma geldiğimde, 
gfrereehuunun iç ışıkları ve sesleri öttü. 
Aşağıya doğru indim. 

Mavi sıvıya girdim, karavanıma doğru yol 
almaya devam ettim. Kapıyı açıp, içeriye 
girdim. Karavan hafif sıvı almıştı, sıvı 
anlayamadığım şekilde beyazdı, tahliye ettim. 
Daha sonra köpükler çıkararak göğe doğru 
yükseldim ve bu pis, iğrenç gezegenden 
ayrıldım. Gelmez olsaydım. 

   Son

* Poios eíani aftós! Piáse aftó! Yun. 

Bu kim! Yakalayın şunu! 

**Párte ton stin ágria! Yun. 

Götürün şu yabaniyi! 
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Muhittin Yağmur Polat

Bilgisayar ve Video Oyunlarında
Bilimkurgu: ilk dönem

Commander64 Günlükleri

Evet değerli Bilim-kurgu severler. Bu sayımızda sizlere bilim kurgu temalı video oyunları tanıtan 
geniş bir yazı yazmayı planlıyordum. Ancak o kadar kapsamlı bir şey yazmam gerektiği ortaya çıktı 

ki “Bilim-Kurgu Temalı Video Oyunları” diye bir ansiklopedi yazsam ancak bir şeye benzeyecekti. 

Hemen hemen her oyun türünde bilim-kurgudan beslenen çok sayıda oyun üretildi. Bilim-kurgu 
öğelerini çıkardığımız zaman video oyunları namına pek bir şey kalmıyor. Zaten günlük hayattaki 
sıradan şeyleri oyun haline getirmenin fazla bir esprisi olamayacağı için bilim kurgu ve fantastik öğeler 
video oyunlara hâkim. Geriye kalanlar Spor, Yarış ve benzeri türdeki oyunlar. Bu nedenle elimizden 
geldiği kadar dönemlere ve türlere bölerek konuyu detaylandırmaya çalışacağım. 



77www.yerlibilimkurgu.com

Öncelikle bilgisayar ve video oyunları arasında 
net bir ayrım yapmak oldukça zor. Bu yüzden 

yazımızda genellikle video oyunları ifadesini 
kullanacağız. Video cihazları bilgisayarlardan çok 
daha önce evlere girdiği için video oyunları ifadesi 
daha yerleşmiş olarak kullanılıyor. Ülkemizde ise 
sıklıkla “Atari Oyunları” tabiri de kullanılmakta. 

Bir ekrana bağlanabilen elektronik cihazlar 
üzerinden oynanabilen tüm oyunlar video 
oyunları olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla oyun 
konsolları, jetonlu oyun makineleri, taşınabilir 
cihazlar gibi platformlarda oynanabilen bütün 
oyunlar bu kategoriye giriyor. Ama bu cihazlarda 
aslında birer bilgisayar oldukları için karışıklık 
buradan başlıyor. Bir cihazın bilgisayar olarak 
tanımlanabilmesindeki karmaşıklığı da ekleyince... 
Evet bu konuyu uzmanlarına bırakarak konuya en 
başından giriş yapıyoruz. 

Bildiğimiz anlamda bilgisayarlar eskiden 
yoktu, ekran yoktu, klavye yoktu ve devasa 

boyutlardaydılar. Elektrik anahtarları ile 
bilgisayarı programlayıp delikli kartlara 2’li 
sayı sisteminde çıktılar alınıyordu. Örneğin 
satranç oyununda ekrana ihtiyaç pek olmadığı 
için yani yapacağınız hamleleri metin tabanlı 
ifade edebilmeniz nedeniyle ilk kez bu tür 
oyunlar bilgisayarlarda görülmeye başlanmıştır. 
Zaten burada amaç eğlenmek değil bilgisayarın 
yeteneklerini kullanabilmekti. Düşünün; 1950’li 
yıllarda oldukça sınırlı sayıda bilgisayar vardı ve 
mevcut olanlarda hepsi ya askeri kuruluşlarda ya 
da üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında 
bulunuyordu. 

1952 yılında A.S. Douglas doktora tezi kapsamında 
ilk grafik bilgisayar oyunu olan X-O-X’i (tic-
tac-toe) yapmış. Oyun katot ışın tüplü (CRT) 
bir ekrana sahip vakum tüplü bir bilgisayar 
olan EDSAC’ta yazılmış. 1958 yılında William 
Higinbotham ilk video oyununu yaptı oyunun adı 
Tennis for Two (İki kişilik tenis), işin ilginci, oyun 
bir osiloskop cihazında yapıldı ve oynandı. (1962 
yılında Steve Russell ve arkadaşları SpaceWar! 
oyununu tasarlayıp Digital PDP-1 bilgisayarında 
programladılar. Oyun bilgisayar kullanılması 
amaçlanana ilk oyundur. Böylece oyunlardaki 
Bilim-kurgu yolculuğuda başlamış oldu. Çünkü 
SpaceWar! oyunu geliştirilirken büyük ölçüde 
E.E.”Doc” Smith’in Lensman serisi ucuz kağıda 
basılan bilimkurgu romanlarından esinlenilmişti.

Bu bilgisayarın grafik yeteneklerini gösteren ciddi 
uygulamalar olmasına rağmen, SpaceWar!  PDP-
1’i ünlü yaptı ve cihazın pazarlanması için yapılan 
gösterilerde sıklıkla kullanılmış. Digital PDP-1 
Bilgisayarında ekran olarak bildiğiniz yuvarlak 
radar ekranı var! Bu bilgisayardan bir kaç düzine 
üretilmiş ve o yıllarda sadece bilimsel araştırma 
kuruluşlarında bulunuyormuş.

Yukarıda solda Digital PDP-1 bilgisayarının 



78 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5

ekranını ve oyun kumandasını görüyorsunuz. 
Sağda ise SpaceWar! oyununu geliştiren ekip, 
oyunu oynamaya çalışıyor. 

Oyunumuz iki kişi tarafından oynanıyor. Oyunda 
ekranın ortasındaki bulunan yıldızın yörüngesinde 
dönen iki uzay gemisinden birine kumanda ederek 
rakibinizi füzelerinizle vurmaya çalışıyorsunuz. 
Attığınız füzeler yıldızın kütle çekimi nedeniyle 
eğik bir eksende hareke ediyor. Füzeleriniz ve 
yakıtınız ise sınırlı. 

1970’lerin başında BASIC programlama 
dilinin ortaya çıkması ve bilgisayarların 

yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte oyun 
geliştirmek kolaylaşmaya başlamıştı. 1971 yılında 
Mike Mayfield Star Trek dizisinden esinlenerek 
aynı isimde bir bilgisayar oyunu yazdı. Daha sonra, 
David Ahl tarafından yazılan “BASIC Computer 
Games” kitabında bu oyunun BASIC kodlarına 
yer verilmesi sonucu kitap bir milyon adetten 
fazla satıldı. Bu satış rakamına daha önce hiçbir 
bilgisayar kitabı ulaşamamıştı. Çünkü içinde Star 
Trek oyunu vardı ve oyun BASIC dili ile yazılması 
nedeniyle piyasadaki çoğu bilgisayarda ve bazı 
gelişmiş hesap makinelerinde bile çalışıyordu.

Oyunda bir istilacı Klingon savaş gemisi 
filosunu avlamak ve yok etmekle görevlendiren 
USS Enterprise’ın (Atılgan) komutasını 
üstleniyordunuz. Bu oyundan alınan bir ekran 
görüntüsünü altta görebilirsiniz. Resimlerde 
gördüğünüz gibi aslında amiral battı benzeri bir 
oyun.

1970’lerde çok sayıda transistörün tek bir 
entegreye sığdırılabilmesinin getirdiği 

avantajlarla birlikte jetonlu oyun makineleri yada 
video oyun makineleri piyasaya çıkmaya başladı. 
Video oyunu kavramı da o zaman ortaya çıktı. 
Çünkü 1971 yılında Sony firması ev tipi video kaset 
oynatıcı cihazları piyasaya sürdü ve isim popüler 
hale geldi.  Spacewar!’da video oyun makineleri 
için adapte edildi. 1971 yılında “Computer Space” 
ve “Galaxy Game” gibi ilk jetonlu oyun makineleri 
ortaya çıkmaya başladılar.  “Computer Space” 
toplu halde üretilen ve ticari olarak satılan ilk video 
oyunu oldu, oyununda uzay geminizle düşman 
uçan dairelerini vuruyorsunuz.  Aşağıda bilim-
kurgu filmlerinde çıkmış gibi duran “Computer 
Space” jetonlu video oyun makinesini oyunun 
ekran görüntüsünü görmekteyiz. 

Aşağıda görülen “Galaxy Game” ise SpaceWar! 
oyununun 2 ekranda 4 oyuncu ile oynanan 
versiyonu.
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1972 yılında Atari firması PONG isimli jetonlu 
oyun makinesini piyasaya sürünce İnsanların 

video oyunlarına olan ilgisi arttı ve oyunlar ticari 
olarak önemli görülmeye başladılar. Yine aynı yılda 
Magnavox Odyssey cihazının piyasaya çıkmasıyla 
birlikte video oyunları evlere de girmeye başladı. 
Aşağıda sağda Magnavox Odyssey cihazını 
görüyorsunuz. Onun yanında ise PONG cihazı 
görülüyor.

1977 yılında Atari 2600 veya Atari Video 
Bilgisayar Sistemi olarak bilenen cihazın 

piyasaya sürülmesiyle birlikte Video oyun 
sektöründe büyük bir patlama oldu. Arda arda 
Video Oyun sistemleri piyasaya çıkmaya başladı. 
Yazılım firmaları da bilgisayar ve oyun sistemleri 
için oyun geliştirmeye hız verdiler. Geliştirilen 
oyunlarda Bilim-kurgu öğeleri de sıklıkla 
kullanılıyordu. 

Bu sayıda anlattıklarım ilk dönem olduğu için 
pek ilgi çekici gelmemiş olabilir. Daha ilginizi 

çekecek pek çok konu olacak. Kitaplar, filmler ve 
oyunlar arasındaki yakın ilişkileri de anlatmayı 
düşünüyorum. Mesela merakla beklediğimiz Blade 
Runner 2049 filmi Philip K. Dick’in Androidler 
Elektrikli Koyun Düşler mi? kitabının uyarlaması 
olan Bıçak Sırtı (Blade Runner) filminin devamı ve 
1998 yılında piyasaya sürülen Blade Runner isimli 
bir macera oyunu da mevcut. Bu tür örnekleri 
çoğaltmamız mümkün.
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Gelecek sayıda, “Atari 2600” cihazının 
piyasayı kasıp kavurduğu 1980 yılı öncesi 
ev oyun konsolları ve bu dönemde ortaya 
çıkan bilimkurgu oyunlarına değineceğiz. 
İlerleyen sayılarda ise 1980-2000 arası 
Klasik bilimkurgu oyunları ile kullanılan 
cihazlar hakkında da bilgiler sunacağım. 
Yeni bir yazıda görüşmek üzere esen kalın.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

http://www.computerhistory.org/pdp-1/
spacewar/

http://www.pcgamer.com/the-genesis-of-pc-
gaming-the-pdp-1-and-spacewar/

http://www.geekbookofdays.com/

http://www.usgamer.net/articles/top-10-
biggest-grossing-arcade-games-of-all-time,

https://www.thoughtco.com/history-of-
computer-and-video-games-4066246

https://gamesoffame.wordpress.com/star-
trek/

http://www.atariarchives.org/

http://www.technologizer.com/2011/12/11/
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“Ne işim var ağabey benim Gen Merkezinde? 
İşim gücüm var benim. Esnaf adamım ben...”

“Amma uzattın be kardeşim. Gir içeri hadi, 
yorma beni.”

Sivil polis, Hasan’ı iterek de olsa kapıdan içeri 
sokmayı başardı. Dışarı çıkmaya yeltenen 
Hasan’a avazı çıktığı kadar bağırmaya 
başladı: 

“Eğer o kapıdan dışarı çıkarsan, seni kodese 
tıkarım; yarın da tekrar mahkeme önüne 
çıkarsın. Mahkemede DNA cezanı, hapis 
cezasına çevirirler; işte o zaman, görürsün 
ananın örekesini.”

Beş saniye düşünüp, DNA cezasının hapis 
cezasına göre daha iyi olduğu sonucuna varan 
Hasan, uslu bir çocuk gibi polisin peşine 
takıldı. Gen Merkezinde çalışan üniformalı 
polis, onları görür görmez gülümseyerek 
yanlarına geldi. Hasan’ı meslektaşına teslim 
eden sivil polis, “Kolay gelsin devrem,” deyip 
merkezden çıktı. 

“Merhaba, benim adım Kemal. Gen 
Merkezinde görevli polisim. DNA cezanı 
çekerken yanında olacağım. Sıkıntı 
çıkarmazsan yarım saate işimiz biter. Yarım 
saat sonra özgür bir insan olarak bu kapıdan 
dışarı çıkarsın. Ama yok, ben aksiyon 

Ruhşen Doğan Nar

Genine Yandığım

Kısa Öykü 
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istiyorum dersen, bu gece kodeste seni 
misafir ederim. DNA cezan iptal olur. Onun 
yerine ya para cezasına ya da hapis cezasına 
çarptırılırsın. Anlaştık mı?”

Hasan kafasını sallayarak onayladı. Bu da 
iyi polisi oynuyor aklınca, diye düşündü. 
Hızlı adımlarla ilerleyen polisi takip etti. 
Polisin belindeki tabanca ve cop tehdit 
edercesine sallanıyordu. Bekleme salonuna 
girdiklerinde Kemal, danışmadaki genç, 
sarışın sekreterin yanına gitti. 

“DNA cezalı Hasan Vurmaz geldi. Doktora 
bildirir misin?”

“Tabii, önce onu sunuma sokalım efendim. 
Sunum odasına geçiniz, bir hemşire 
göndereyim ben de.”

“Tamamdır, teşekkür ederim.”

Sunum odasına yürürlerken Kemal, “DNA 
cezası denildiğine bakma sen, korkacak bir 
şey yok. Ceza lafın gelişi, sadece gen analizin 
yapılacak. Bu kadar basit!” dedi.

Hasan ile Kemal sunum odasına girdiler. 
Kemal, ışıkları açtı. Oda, küçük bir sinema 
salonunu anımsatıyordu. Sinemalardaki 
gibi, seyirci kısmında on tane açılır kapanır 
koltuk; sahne kısmındaysa bir beyaz perde, 
kürsü ve kürsünün yanında bir masaüstü 
bilgisayar vardı. Kemal ile Hasan en ön 
sıradaki iki koltuğa yerleşirken, bir hemşire 
geldi. Bilgisayarı açtı. Sunum, beyaz perdeye 
yansırken konuşmaya başladı:

“Merhabalar, Gen Merkezimize hoş geldiniz. 
Ben Dilan, Gen Merkezinde hemşireyim. 
(Elindeki dosyaya baktı) Hasan Bey, değil 
mi? (Hasan kafasını salladı) Hasan Bey, 
size kısaca Gen Merkezimizi ve gen analizi 
testimizi anlatacağım. Eğer Kemal komiserim 

dinlemezse, şaşırmam; çünkü binlerce kez 
bu sunuma maruz kaldı. Sunumu mutlaka 
kelimesi kelimesine ezberlemiştir, hatta 
benden daha iyi de biliyor olabilir. (Kemal 
ve Dilan kahkaha atarken Hasan ciddiyetini 
bozmadı) Hadi başlayalım o zaman. 
Öncelikle Gen Merkezimizi anlatayım...”

Dilan, ışıkları bir kademe kısıp sunuma 
başladı. Akıllı telefonuyla sosyal medyada 
dolaşan Kemal, arada sırada Hasan’ın yüzüne 
bakıyor ve sunumu dinleyip dinlemediğini 
denetliyordu. Sunum beş dakikada bitti. 

Kemal ve Hasan sunum odasından çıkıp, 
doktorun odasına girdiler. Doktor, Hasan’ı 
hasta koltuğuna oturttu. 

“Sunumu iyice dinlediniz, değil mi Hasan 
Bey?”

“Evet, dinledim doktor.”

“Anlamadığınız bir yer var mı?”

“Hayır, yok.”

“Güzel, o zaman gen analizine başlayabiliriz.”

Hasan, doktorun yaka kartına baktı: Baran 
Fırat. Şansa bak, diye düşündü. Önce Dilan, 
sonra Baran, sırada ne var... 

Doktor, küçük bir tüp uzattı. 

“Buraya tükürün Hasan Bey!”

Tüpün içine kibarca tüküren Hasan, “Bu 
kadar yeter mi, yoksa biraz daha doldurayım 
mı?” diye sordu. 

“Kırmızı bir çizgi var tüpün dibinde. Oraya 
kadar dolsa yeter de artar.”

Tüpü kaldırıp kırmızı çizgiye baktı Hasan. 
Kırmızı çizgiyi aşmıştı tükürüğü. Tüpü 
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doktora uzattı. 

Doktor, tüpü gen analizi makinesine 
yerleştirdi ve işlemi başlattı. 

“Gördüğünüz gibi, tükürüğünüzü makineye 
yerleştirdik. On dakika sonra, gen analiziniz 
ortaya çıkacak. İsterseniz burada ya da 
bekleme salonunda bekleyebilirsiniz.”

On beş dakika sonra, sarışın sekreter 
bekleme salonuna seslendi: 

“Hasan Vurmaz, Hasan Vurmaz, Doktor 
Baran odasında sizi bekliyor.” 

Baran, odaya girdiklerinde hemen elindeki 
analiz sonucunun birer örneğini Hasan’a ve 
Kemal’e verdi. Bıyık altından gülümseyerek, 
“Sonuçlar gerçekten çok ilginç; hatta 
manidar bile diyebiliriz,” dedi. “Gen analizi 
sonucunuza baktığımızda Hasan Bey, 
şaşırabilirsiniz ama, sizde Türk geni oranının 
sadece yüzde iki buçuk olduğunu görüyoruz. 
Oysa Kürt geni yüzde beş, Arap geni yüzde 
on beş, Rum geni ise inanamayacaksınız 
ama yüzde elliye yakın.”

Kemal kahkaha atarak, “Sokakta Kürtçe 
konuştuğu için üniversite öğrencesini 
yumruklayan ve bu yüzden DNA cezası alan 
Hasan Bey, sizde yüzde beş Kürtmüşsünüz 
meğer. Boşuna saldırmışsınız gence. Bence 
gidin helallik alın gençten,” dedi. 

“Bu durumda şaşılacak ve üzülecek bir 
durum yok Hasan Bey. Şunu unutmayın, 
hiçbirimiz ne tam Türk ne tam Kürt ne de 
tam Arabız. Birçok ırkın karışımıyız. Ben de 
analiz yaptırdım ve benim sonucum da tıpkı 
sizinki gibi, karman çormandı. İyi günler 
Hasan Bey, bundan sonra ırkçılık yapmadan 
önce, aklınıza genleriniz gelsin,” dedi Baran. 

Kemal, Hasan’ı Gen Merkezinden 
uğurlarken “Irkçılık yapma bir daha, tamam 
mı kardeşim? Hiçbirimizin ırkçılık yapma 
lüksü ve hakkı yok. Önemli olan, insan mıyız 
değil miyiz? Mühim olan insanlık, tamam 
mı canım kardeşim?” dedi. 

Gen Merkezinden uzaklaşır uzaklaşmaz, 
elindeki raporu yırtıp atan Hasan, bir taksiye 
binip oradan uzaklaştı. 

   ***

Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Beş 
yıllık zaman diliminde, ülkenin tüm illerine 
Gen Merkezleri kuruldu. Milli Eğitim 
Bakanlığı ortaokul öğrencilerine Sosyal 
Bilgiler dersi kapsamında, Gen Analizi turları 
yaptırmaya başladı. Irkçılığı engellemek 
için, her öğrencinin gen analizleri yapılarak, 
öğrencilere bir yıl boyunca İnsanlık Dersleri 
verildi. 

Dünyanın diğer ülkeleri de Türkiye’yi 
örnek aldı: Irkçılık suçlularına gen analizi 
cezası vermeyi ve öğrencilere gen analizleri 
yaptırmayı içeren bu projeyi kendi 
ülkelerinde uygulamaya başladı.

Irkçılık dünya çapında büyük ölçüde kan 
kaybetti. Dünya vatandaşlığı kavramı ise 
gün geçtikçe güç kazandı.

   Son
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Yavuz Tınaz Civcir

Kırmızı ve Siyah

Kısa Öykü Dizisi - 2.Bölüm

-Kesmezsek!

-Pardon.

-Sonra ne olacak? Onlar geldiler ve ilk defa 
saldırıda yıkım gücü olan bir silah kullandılar. 
Bir patlama oldu. Evin yarısı yıkıldı, içeriden 
bağırışlar ve çığlık sesleri geliyordu, kâbus 
gibiydi ve yeni başlıyordu her şey. Kendi 
kendime “başka yer mi bulamadın” diye 
saydırırken ilk defa onları gördüm.

-Nasıl yani? Uzaylıları gördün mü?

-Evet, gördüm.

-Bugüne kadar niye bana söylemedin?

-Bugüne kadar niye bana sormadın? Ne yani 
merhaba ben Siyah, uzaylıları gördüm falan 
mı demeliyim yani?

-İnsan en azından bahseder be adam!

-Eğer lafımı kesmezsen daha fazla detaya 
ineceğim ama sürekli lafımı kesiyorsun be 
adam.!

-Tamam, tamam pardon.

-Ne anlatıyordum ben? Hah tamam, ilk 
defa o zaman gördüm onları zaten ilk ve son 
görüşüm oldu, bir daha görmedim, araçları 
görüyoruz her gece ama onları göremiyoruz. 
Neyse, yıkıntıya bir araç yaklaştı, kapısı açıldı 
ben heyecandan kalp krizi geçirmek üzereyim 
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tabi. O kapıdan yaklaşık 3-3,5 metre boyunda 
4 kolu 2 bacağı olan bizim gibi iki bacak 
üzerinde dik duran bir yaratık çıktı, üzerinde 
bütün vücudunu kapatan bir çeşit giysi ve kask 
vardı.

-Belki sana öyle gelmiştir, o kıyafet dediğin 
onun derisi kask dediğin de onun kafasıdır?

-LAN!

-Tamam, tamam özür dilerim. Devam et 
lütfen.

-Kesme sözümü! Bana öyle gelmedi çünkü o 
yaratık koca kafasındaki kaskı çıkardı içeri 
doğru yürürken, ama tam seçemedim çünkü 
hem biraz uzak hem de içeri doğru yürüyordu, 
sadece kırmızı derileri olduğunu gördüm, 
içeriden gelen çığlıklar yükseldi ve ardından 
kesildi. Olduğum yerde tir tir titriyordum, 
beni de bulacaklar diye düşünüyordum çünkü, 
o esnada yaratık ellerinde iki kişi ile çıktı araca 
bindi, onları bırakıp geri döndü bir kişiyi daha 
aldı, kaskını taktı enkaza doğru biraz daha 
baktı inceler gibi, yerden bir şeyler aldı, ne 
olduğunu seçemedim ve araca bindi. Aracın 
kapısı kapandı ve uzaklaştı. Daha sonra evden 
inlemeler gelmeye başladı, birini unutmuştu o 
yaratık, geri döner diye bekledim, hatta bütün 
gece geri dönmesini istedim, çünkü içeride 
biri çok acı çekiyordu ve hemen öldürürlerse 
acılarının dineceğini düşündüm bütün gece. 
Kâbus gibi bir geceydi, bütün gece inilti 
dinledim, uyuyamadım, sabahın ilk ışıklarında 
onlar geri çekilene kadar bekledim olduğum 
yerde, sabaha kadar iniltiler kesilmedi. Sabah 
onlar geri çekildiğinde koşarak o binaya 
girdim, en üst kata çıktım ve inleyen insanı 
aradım, seni orada buldum işte, o inleyen 
sendin. Üzerine bütün bir mutfak yığılmış 
gibiydi, üzerindeki enkazı temizledim, en 
son seni neyin koruduğunu anladım. üstüne 
buzdolabı devrilmiş, buzdolabı ve tezgâh 
arasında kalmışsın, bütün o enkazı buzdolabı 
engellemiş ama gene de araya sıkıştığın için 
yaralanmışsın. Aslında yaralanma değil de 
başına darbe almış ve bayılmışsın.

-Beni oradan saklanmak için kullandığımız 
eve mi taşıdın?

-Evet, aslında ilk başta ne yapacağımı 
bilmiyordum. Seni taşımak veya olduğun 
yerde bırakmak arasında gittim geldim.

-Beni enkazda mı bırakacaktın?

-Hayır ya, orada yaralarını sarmayı düşündüm 
ama olduğumuz yer çok açıktı ve daha önce 
uzaylılar gelmişti ayrıca hiçbir şey yoktu 
orada. Bende seni saklanmak için kullandığım 
yere taşımaya karar verdim. 

-Hayatımı kurtarmışsın, teşekkür ederim 
Siyah.

-Bir daha başına öyle bir şey gelirse taşımam 
seni, çok ağırsın. Hala belim ağrıyor.

-Peki ya sen?

-Dedim ya nasıl olduğunu hatırlamıyorum 
ama ilk saldırı başladığında kendimi banyoya 
kilitlemişim.

-Hayır, onu sormuyorum, ailen? Bir ailen yok 
mu?

-Var. Yani umarım hala vardır. Onlara 
ulaşabilmek için araba bulmaya çalışıyorum 
ya.

-Çok mu uzaktalar?

-100 km uzağımızdalar.

-Yürüsek varmıştık şimdiye kadar bence.

-Çok zekisin. Ben neden düşünemedim acaba? 
Arkadaşım araba ile 1-2 saatte orada olabiliriz, 
gece çökmeden saklanacak yer bulabiliriz 
veya onlara ulaşabilirsem onları da alıp geri 
gelebiliriz. Saklanacak bir yerimiz olmadan 
öyle bilmediğimiz yerlerden geçmek çok 
tehlikeli.

-Ben İzmirliyim Siyah. Sadece son 1 yılı 
hatırlamıyorum ama İzmir’i gayet iyi bilirim.

-Bende İzmirliyim arkadaşım ama şimdi 
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buradan Urla’ya kaç günde gideriz ve giderken 
hangi rotaları kullanabiliriz, geceleri nerede 
kalabiliriz söyleyebilir misin?

-Hayır söyleyemem. Haklısın olabilecek en 
hızlı yoldan gitmemiz gerek.

-Peki ya sen? Aileni hatırlıyor musun?

-Evet hatırlıyorum, onlar bu kıyameti 
görmediler, bundan 2 sene önce bir trafik 
kazasında kaybettim onları.

-Üzgünüm Kırmızı hatırlatmak istemezdim.

-Ben de üzgündüm ama bu yaşadıklarımızdan 
sonra, onlar bunu yaşamadan göçtüler 
dünyadan buna seviniyorum en azından.

-Peki, o yanındakiler kimdi? Hiçbir fikrin var 
mı?

-Aslında bir fikrim var. Ailemi kaybettikten 
sonra hayatıma devam etmeye çalışsam da 
beceremedim, işimden ayrıldım, evimi sattım, 
daha doğrusu ailemin evini. Çünkü onların 
hatıralarından böyle kurtulabilirim sandım. 
Daha sonra sokaklarda yaşamaya başladım, 
elimdeki para tahmin edersin ki suyunu çabuk 
çekti, ben de bazı pis işlere bulaştım.

-Mafya mı oldun yoksa?

-Yok ya ben kim mafyalık kim. Mafyaya 
bulaştım aslında ama kuryelik yapıyordum, 
uyuşturucu taşıyordum. Oradan kazandığımı 
gene alkole ve uyuşturucuya veriyordum, 
geceleri barlarda takılıp sabahları leş gibi bir 
evde açıyordum gözümü. Muhtemelen beni 
bulduğun gece uzaylıların temizledikleri, yani 
yanımda olan diğerleri o zaman takıldığım keş 
tayfadandır. Çok da faydası dokunacak tipler 
değillerdi zaten, eğer benim hatırladıklarım 
ise. 

-Sizi gördüğüm gece muhtemelen hepiniz 
uçuyordunuz, çünkü aklı başında kimse öyle 
salakça hareket etmez.

-Muhtemelen kafamız güzeldi. Boşver onlar 
için üzülmene değmez, şimdi burada olsalar 

yarardan çok zararları olurdu, muhtemelen 
seni de ele vermiş olurduk.

-Peki bir şey sorayım ben de, madem 2 sene 
boyunca uyuşturucu kullandın, nasıl oluyor da 
4 gündür hiç krize falan girmiyorsun?

-Ha o mu? Benim çok ilginç bir metabolizmam 
var, ben hiç bağımlı olmadım, hatta hiçbir 
zaman canım istemedi ama ben acılarımdan 
kurtulmak için hep zorla kullandım. Ama şu 
4 gündür beraber yaptığımız şeyler sayesinde 
hiçbir maddeye ihtiyacım kalmadı.

Siyah ayağa kalktı ve “Tamam o zaman bu 
kadar lak lak yeter,” dedi. Kırmızı suratını 
ekşiterek “Hani bugün izinliydik?” diye 
sorduysa da Siyah’ın pek umurunda olmadı 
“Tamam işte izin bitti, işimize bakalım, sen 
bana yardım et bugün yeteri kadar erzağımız 
var,” dedi.

“Hadi şu arabanın aküsüne bakalım,” dedi 
Siyah. Kırmızı pek memnun olmasa da Siyah 
ne derse onu yapıyordu. “Tamam aç kaputu” 
dedi Siyah, Kırmızı kaputu açtı, Siyah şöyle 
bir motora baktı ve “Hay sizin yapacağınız 
işe!” diye söylendi, Kırmızı merakla gelip baktı 
motora ama Siyah neye söyleniyor anlamadı. 
“Gene neye söyleniyorsun?” dedi. Siyah 
motoru göstererek, “İlla ki motorun üzerine 
anlamsız bir kapak koyacaklar, şimdi bu 
anlamsız kapağı sökmemiz gerekecek ve adım 
gibi eminim ki akünün etrafında da böyle 
anlamsız bir kapak vardır,” dedi. Kırmızı’ya 
dönüp “Benim sırt çantamı getirir misin?” 
dedi, Kırmızı hemen çantaya doğru yöneldi. 

-Artı!

-Ney artı?

-Sen.

-Şimdi de artı mı oldum? Ne alaka?

-Elektronik devrelerde “+” için genelde 
kullanılan renk kırmızı olur, yani bataryanın 
“+” ucundan çıkan kablo genelde kırmızıdır.
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-Sen de Eksi mi oldun şimdi?

-Hayır. Ben aksiyim.

-Bak onda haklısın işte, sen aksisin.

-Hadi bırak goygoyu, avometremi gördün mü?

-Avometre nedir?

-Aküleri ölçtüğüm alet.

-Hayır, görmedim.

“Hay yapacağım işe” dedi Siyah kendi 
kendine, aynı zamanda yerde avometresini 
arıyordu. Kırmızı arabanın içinde belki bir 
şeyler bulurum ümidi ile arabanın içini 
kurcalıyordu. Kırmızı’nın aklına bir şey 
gelmiş gibi doğruldu, Siyah’a doğru baktı, 
Siyah avometresini bulmuş arabaya doğru 
yürüyordu. Kırmızı olduğu yerden fırladı 
Siyah’ın yanına koştu “SİYAH!” diye bağırdı, 
bunu beklemeyen Siyah bir an sıçradı ve “Ne 
var ne bağırıyorsun” diye çıkıştı Kırmızı’ya. 
Kırmızı bir şeyler düşünür gibi Siyah’a doğru 
yaklaştı “O alet nasıl çalışıyor?” dedi, Siyah, 
Kırmızı’nın bu davranışına anlam veremese 
de “bu gördüğün kablolara prob denir, tahmin 
edersin ki kırmızı olan artı, siyah olan eksi, 
avometreyi DC voltaja ayarlayıp akünün kutup 
başlarına dokunduruyorum ve çıkan değeri 
okuyorum” dedi. Kırmızı biraz öfkeli biraz da 
şaşkın halde “Hayır ondan bahsetmiyorum, 
o alet nasıl çalışıyor? Pil kullanıyor mu?” 
dedi. Siyah iyice şaşırmış halde tek kaşı hava 
Kırmızı’ya bakarak “Evet kullanıyor 9 voltluk 
pil kullanıyor,” dedi. Kırmızı iyice şaşırmış ve 
sinirlenmiş bir halde “Yahu bütün elektronik 
aletler, elektrikli aletler bozulmuş, bütün 
bataryalar bitmiş, bütün aküler boşalmış, 
elektrik kesilmiş hiçbir yerde elektrik yok, 
o alet pille çalışmayı nasıl başarıyor? Nasıl 
bozulmadan kurtuldu o bahsettiğin olaydan?” 
dedi kendi etrafında dönerken. Siyah hâlâ 
tek kaşı havada Kırmızı’ya bakıyordu, birden 
gülmeye başladı “Yahu böyle sorsana be adam!” 
dedi gülerek. Kırmızı cevap bekler gibi Siyah’ın 
yüzüne bakıyordu. Siyah “Benim muhtemelen 

bütün elektrikli aletlerim çalışıyordur, o ilk 
saldırı günü yaptıkları elektro manyetik atım 
veya her ne haltsa bunları etkilemedi, çünkü 
bunlar metal bir dolabın içindeydiler. Ben 
bir de o dolabı topraklamıştım, muhtemelen 
o şekilde kurtuldular. Hatta benim çalışan 
bir cep telefonum bile var, eksi telefonumun 
bataryasını yenileyip o dolaba yedek olarak 
koymuştum, o da o saldırıdan kurtulanlar 
arasında.” dedi Kırmızı’ya bakarak, sonra 
da arabanın motoruna bakıp iç çekti “Nasıl 
açacağım ben şimdi bunu, aküye nasıl 
ulaşacağım?” diye söylenmeye başladı. 
Kırmızı düşüncelere dalmış bir şekilde Siyah’a 
bakarken “Arkadan öne doğru çek,” dedi. 
Siyah, Kırmızı’ya bakarak “Neyi arkadan 
öne doğru çekeyim?” dedi. Kırmızı motor 
üstündeki kapağı göstererek “Arkadan 
öne doğru çek, biraz zorlar klipsleri serttir 
ama öyle çıkar sadece,” dedi. Siyah şaşkın 
bir halde Kırmızı’ya bakarak “Nasıl yani? 
Nerden biliyorsun?” dedi. Kırmızı gayet 
sakin bir halde “Bir zamanlar bende de vardı 
bunlardan, bu modeli değildi ama aynı marka 
muhtemelen aynı yıldır,” dedi. Siyah artık 
şaşkınlıktan ağzı açık bir halde “Sen daha 
önce ne iş yapıyordun?” diye sordu, Kırmızı 
“Doktordum, hatta cerrahtım,” dedi. Siyah 
şaşkınlık içinde “Doktordun, hatta cerrahtın,” 
dedi ve devam etti “Anlamam lazımdı, benim 
beceremediğim pansumanı ayıldıktan bir saat 
sonra düzeltmenden.”  Kırmızı, Siyah’a dönüp 
“Senin mesleğin neydi?” diye sordu, Siyah 
“Hadi tahmin et bakalım,” dedi Kırmızı’ya 
bakmadan. Kırmızı “Sen kesin mühendis 
falansın,” dedi, Siyah şaşkın bir halde “Adam 
salladı tuttu iyi mi!” dedi ve işine döndü, başını 
kaldırmadan Kırmızı’ya “Hadi sen de arabanın 
içine bak belki işe yarar bir şeyler çıkar,” 
dedi. Kırmızı’nın dediği gibi motor üstündeki 
korumayı çıkardı, daha sonra akü kutusunu 
buldu, akü kutusu “kolay lokma değilim” 
der gibi uğraştırsa da Siyah onu da açmanın 
bir yolunu bulup açtı. Aküyü ölçtüğünde 
“HALELUYAH” diye bağırdı. 

Devam Edecek...
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Yazan HASAN ÖNAL Resimleyen SEZAİ ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm 4

Tarih: 2111
Bu tarih insanlığın uzun süredir beklediği o inanılmaz fantazilerin gerçekleştiği tarihti. Dünya’nın 
kaderini değiştirecek devrim niteliğinde “Oluşumların” insanlığın hizmetine girdiği yıldı. 
İnsanoğlunun yıllarca peşinde koştuğu o, ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaşılmıştı. Rus bilim 
adamlarının insan hücresinin kendini yenileyebilme özelliğini ortaya çıkaran aşıyı bulduğunda, 
bunun, Amerika’nın tekeline geçmemesi adına tüm insanlığa internet ağından serbest 
kılarak dünyayı şaşkına çevirmesi görülmeye değerdi. 

İnsanın belli bir takvim süresince yaşayabileceği 
metamorfoz ile -ki bu oldukça zahmetli bir 
süreçti- hücre ağı yenileme refleksine giriyor, 
altı saatlik oldukça acılı bir kristalleşme eylemi 
gerçekleşiyordu. Bu, eski hücrelerin vücudu 
bir tulum gibi sıyırarak çıkması ile oluşuyordu. 
Tek handikap, bu sürecin oluşumunda vücudun 
mutlak ve mutlak sıfır ışık altında olmasıydı. 
Evet, bazıları için bu çok değerliydi. Yaşlanmayı 
sıfırlayan bir süreç! Kim, hangi yaşta başladı ise o 
yaşa yenilenebiliyordu. Tabi bu sonsuz bir döngü 
değildi. Dört yılda bir tekrarlanabiliyor ve vücut 
buna ancak kırk dokuz kez karşılık verebiliyordu. 

İnsanoğlu bu durumdan mutlu muydu? Çoğunluk bunu kabul etse de, azımsanmayacak 
bir kitle karşı çıkıyor ve bu sürece sıcak bakmıyordu. Bir kere bu sürece başladınız mı 
dönüşü yoktu! Ya hep, ya hiçti. Ben kabul edenlerdenim... Zaten kule nöbetçilerinde 
aranan ilk kriter bu değil miydi? 
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Rusların böylesi bir devrimine karşılık, 
ülkemden dünyayı bir kez daha şoka 
sokacak o haber duyurulmuştu. Türkiye, 
yıllarca gizlediği o projeyi açıklıyordu. 
Uzayı kucaklamamıza adımlar kalmıştı

“Dünya’yı uzaya bağlıyoruz beyler! 
Önümüzdeki yıl inşasına başlayacağımız 
Uzay Asansörünü sizlere duyurmaktan 
onur ve gurur duyuyoruz!”

Evet başarmıştık. Kısa sürede bunu 
başarmak herkesi şaşkına çevirse de, 
asansör ile uzaya çıkmak için ülkeme 
insan yağıyordu. Bu, ülkeyi Dünya’nın 
yeni süper gücü yapmaya yetmiş de 
artmıştı bile. Ta ki o güne kadar... O 
felaket gelene kadar.
 
Nedendir bilinmez! İnsanlığın başına 
gelebilecek en büyük felaketin mimarı 
olmak insanı oldukça üzüyordu. 
Uzay asansörünü uzaya bağlayan 
gemilerin bir şekilde yörüngeden 
çıkarak o felaketin başlangıcı olması 
korkunçtu. Kopan halat serbest 
kalmış, görünmez bir devin kırbacı gibi 
Dünya’yı dövüyordu. Bu, Dünya’nın 
ritmik dönüşünü bozmuş, balansı 
bozulmuş bir tekerlek gibi dönmesine 
sebep olmuştu. Kopup dönerek düşen 
halat, Dünya’yı adeta biçiyordu. Dünya 
kan gölüne dönmüştü. Bunu anlatmak için Dünya’daki hiç bir dil yeterli olamazdı! Olan 
olmuştu... İnsanlığın, en az, yüz bin yıl sonra beklediği buzul çağının da hazırlayıcısı 
olmuştu. 
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Devam Edecek...

-Arda! Arda! Duyuyor musun beni?
-Evet ben 113 Arda! Sen kimsin?
-Sonunda! Biliyordum! Ben Burak, 651. Kuleden Burak! 
-? Burak! Bekler misin? Tamam! Konumunu buldum! Sana 
bağlandım.
-Ne kadar yakınım sana Arda? Görebiliyor musun? 
-Bekle! Hesaplama yapıyorum. 
-Tamam!  Bekliyorum!
-Burak, sana ulaşmam yaklaşık doksan bir saat civarı olacak... 
Tamam mı? Sakın hedef sabitleme lazerini açma! Uyarıyorum 
sakın açma! Sana kitlendim, sorun yok!
-Arda! Arda! O kadar sürem yok benim… Mutlak bir kuleye 
intikal etmem gerek!
-Burak ne kadar zamandır kule dışındasın... Ne kadar, söyle hemen? 
-Bugün tam, bin üç yüz elli bir gün olmuş... Yani sürenin dolmasına 
otuz altı saatim kaldı... Metamorfoz sürecine gireceğim! 
-Tam da zamanı! Lanet olsun! Burak, elimden geldiğince 
bulmaya çalışacağım... Ama çok zor Burak!.. Çok zor! 
-Kulenin dışında hücre metamorfoz sürecim başlarsa biliyorsun 
hiç şansım yok! Biliyorum Burak biliyorum! Lanet olsun ki 
biliyorum!
-Arda! Arda son dört saatim kaldı! Ben delici ile dibe girmeye 
çalışacağım! Başka şansım yok!
-Sakın deneme Burak! Sakın deneme! Bu çok riskli! Sen biliyor 
musun yoksa Burak?
-Neyi biliyor muyum? Söylesene!
-...
-Arda! Cevap versene!
-Lanet olsun! Beyaz  prizmalardan  haberin  yok  mu  senin  Burak? 
-Neyden bahsediyorsun? Ne beyazı ne prizması? Ben dibe 
iniyorum Arda! Sürecim başlıyor!
-Sakın yapma! Dur bekle! Yapmaaaa!..
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Sokak Röportajları 4
-Ayran ister misin abi?

“Şimdi degil Salih...”

-Abi dalgınsın bugün, hayırdır!

“Kaç kişiyle konustuk sence Salih?”

-Hmm! Yüz kırk kişi olmuştur heralde abi!

“Bu kadar kişiyle konuştuk, beklediğimiz cevabı veren henüz 
çıkmadı!..”

-Elbet çıkar abi, umudumuzu yitirmeyelim. Daha konuşacağımız 
binlerce insan var!

“Var da ben pek ummuyorum buradan çıksın! Nerde abicim bu yerli 
bilimkurgu sevenler?”

-Bence şu an önümüzden geçip gidiyor bile olabilirler!

“Bu kadar az mıyız ki? Dizi film sorsak, figüranlarina kadar 
anlatırdı millet!..”

-Bilimin gelişmesi lazım abi! Bilim olmazsa zor! Millet neyin 
kurgusunu yapacak ki bilim olmadan?

“Sen de haklısın Salih ama inanıyorum bilim de gelişecek bu ülkede, 
her şey çok güzel olac...!!

Napıyosun kardeşim yemek yiyoruz şurda...”

-Yasah gardeşim çımlara oturmah! (Görevli, elindeki uzun saplı 
süpürgeyle bir yandan spikeri dürter)

“Ne diyosun abicim! Çimlere oturur, ezersen daha iyi büyür! 
Bilimsel ola...”

-Sen bana mı oğretiyon concon! Gahh git! Gafamı bozma durduh 
yere! (Bu kez, peynir tenekesinden bozma faraşla taciz eder)

-Abi ayranı da süpürdü adam! İç dedim sana zamanında!..
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“Hayatım!  hayatım  çabuk  uyan.”

“Ne  oldu  yine?”

“Sanırım  kalksan  iyi  olur,  çocuklar  yine  
durmuyorlar.”

“Yine  ne  yaptılar  söyle  bakalım?”

“Bilmiyorum,  ama  bizi  bir  gezegene  
getirdiler.”

“Neee!  Rotadan  çıktık  mı  yoksa?”  diyerek 
yüzlerce küçük gözünü açtı  telaşla  Zxdel.

“Tam  olarak  değil.”

“Nasıl  tam  olarak  değil,  çıktık  mı  çıkmadık  
mı?”

“Aslında  rotadaki  gezegenlerden  birisinin  
üzerindeyiz  şu  an  o  kadar.”

“Öf  bu  çocuklar  başımıza  iş  açacaklar  bir  
gün,  Zxefs  değil  mi  yine?”

“Evet.”

“Sana  söylemiştim  değil  mi  bu  çocuğun  
beyniyle  oynamayalım  diye,  ama  yok  neymiş  
ne  kadar  yaratıcı  olursa  o  kadar  iyiymiş.  
Bak  merak  küpü  oldu.”  diyerek  bir ahtapotu 
andıran uzuvlarıyla kendisini yataktan hızla 
itti ve  sinirli  bir  şekilde  arkasında  eşiyle  
açılan  kapıdan  dışarı  çıktı.  Geminin  
koridorlarında  ilerlerken  hala  söyleniyordu.

“Çocuk  daha  kuluçkadan çıkalı ne oldu, ama  

Kenan Çetinkaya

Ne Olabilir ki?

Kısa Öykü 
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gel  gör  ki  evrene  bedel.  Her şeyi  bilmek  
istiyor,  oynamayacaktık  beyniyle,  şimdi  
beyni  makine  gibi  ne  öğrense  daha  fazlasını  
istiyor  bir  yerde  durmuyor  ki.  Dıslhj’ye  
bak  nasıl  da  uysal,  çünkü  ben  istemedim.  
Normal  bir  çocuk.”

“Normal  mi?”

“Tamam. Tamam,  belki  kütleçekimi 
etkisizleştirebilmesi  pek  doğal  değil  ama  
bir  farklılık  olması  da  iyidir. Hem  de  pek  
zararlı  bir  özellik  değil  en  azından.  Zaten  
ben  de  bir  işe  yarar  düşüncesiyle  istemedim  
ki  bunu  öylesine  bir  şeydi  işte.”

    Bu  sırada  yönetim  odasının  kapısı  
hızla  açıldı.  İki  çocuk  kontrol  masasının 
önünde  birbirlerini  itekliyor  bir  yandan  da  
bağırıyorlardı.

“Ben  daha  zekiyim  öyle  değil  mi?  O zaman  
benim  dediğim  olur,  hem  ben  senden  önce  
doğdum  tamam  mı?”

“Olabilir  ama  evren  kitabı  madde  154658/ 
fıkra 2145 der  ki;  Zeki  ve  üstün   olan  hiç  
bir  uygarlık  diğerlerine  müdahale  edemez,  
ayrıca…”

“Tamam  be  o  zırvalıkları  ben  de  biliyorum  
sadece  biraz  eğleneceğiz  o  kadar.”

“Eğleneceksiniz  sadece  öyle  mi  evlat?”  diyen  
Zxdel sinirle yavrusuna bakıyordu.  Bu  sırada  
Dıslhj korkuyla  ne  yapacağını  bilemeden  
tavana  zıpladı.

“İn  aşağı  korkma  kızmayacağım.”

“İnmem,  kızarsın.”

“Söz, inan  kızmayacağım.”

“Benim  bir  suçum  yok  uyardım. Ama…” 
eğdiği  başını  hiç  kaldırmadan  annesinin  
olduğu  yere  doğru  giderek  kendisini  aşağı  
bıraktı  yavaşça.  Annesinin  arkasına  gizlenip 
kardeşine  baktı.

“Yine  her şey  benim  üzerime  kaldı  galiba!”  

dedi  Zxefs   gülümseyerek.

“Bu  kez  ne  yaptın  bakalım?”

“Henüz  bir  şey  yapamadım  ki.”

    Zxdel görüntü  paneline  bakarak  nerede  
oldukların  anlamaya  çalışıyordu.

“Merak  etme  baba  sadece  iki  ışık  yılı  saptık  
yolumuzdan  o  kadar. Basit  bir  hareketle  
geri  dönebiliriz,  eğer  istersen…”

“Aman  sen  karışma,  sen  karışma! Bu  
aşağıdaki  hareketlilik  neyin  nesi?”

“Şey  baba  aşağıdaki  garip  yaratıklardan  
birisi  yavruluyor  sanırım,  ben  de  sadece  
hologram  makinesine  kaydedip  okulda  
gösterecektim.”

“Evet baba bak kaydedici ışıklarını da açtı.” 
dedi annesinin arkasından bir an başını 
çıkaran Dıslhj.

“Yeni  bir  tür  galiba  kitapda  hiç  karşılaşmadım 
ben.” Zxefs ekranı izlyordu.

“Evet  baba  yeni  gelişiyor  galiba  ama  biraz  
aptallar  sanırım.” Dedi annesinin arkasından 
ekrana bakmak için uğraşan Dıslhj.

“Onu  nereden  çıkardınız  şimdi?”

“Frekanslarını  çözdüm,  bu  aşağıdaki  şeye  
“ahır”  diyorlar.”

“Yaşadıkları  yer  mi  yoksa?”

“Hayır  baba  orada  kendilerinden  daha  
aşağıda  olan  yaratık  türlerini  besliyorlar,  
sonra  da  onlardan  sağladıkları  ürünleri  
yiyorlar.  Sanırım  enerji  tabletlerinden 
haberleri  yok.” Zxefs  yeni bir şey bulmanın 
gururuyla konuşuyordu.

“Ve  sen  bu  kadar  geri  bir  ırkın  üzerinde  
eğlenecektin hem de aydınlatıcıları da açık 
bırakarak öyle  mi?”

“Ama  baba  ne  olabilir  ki? Sadece  
kaydedecektim  o  kadar.  Bak  bak  yaratık  
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yavruluyor  ne  kadar  iğrenç.”

    Bu  sırada  herkes  görüntü  panelinde  
olanları  izliyordu.

“Aman  Tanrım  ne  kadar  iğrenç  değil  mi  
hayatım?”

“Belki  de  ama  bir  canlının  varoluşuna  tanık  
oluyoruz  hayatım.  İyiki  bizi  fark edemiyorlar, 
Zxefs  ışık  yansıtıcılar  devrede  değil  mi?”

“Evet  baba  bizi  göremezler.” derken 
gülümsüyordu.

“Neyse  işlem  tamamlansın da  gidelim,  
anlatacak  ilginç  şeyler  tatillerin  güzelliğini  
arttırır. Hem bunu bölgeye bildiririz, belki 
birileri incelemek ister.”   Uzuvlarıyla eşine  
sarılarak  izlemeye  başladı.

“Bu  da  ne  böyle?”  diyerek  bağıran  Zxdel 
arkasını  döndüğünde  Zxefs  gülümsüyordu.

“Bunu  kaydetmeliydim  baba,  
kaydetmeliydim.”

“Ah  sen  bir  türlü  akıllanmayacaksın  değil  
mi?  Şimdi  ne  olduğunu  anlayamayan  bu  
yaratıklar  kim  bilir  ne  kadar  şaşıracaklardır.”

“Aman  baba, bir ışık demeti sadece. Ne  
olabilir  ki?” 

Bu sırada geminin metrelerce aşağısında 
dünya kendi halinde dönüyordu. 

“Bu  da  ney?”  dedi ahırdan uzaktaki bir 
evin  bahçesinde  oturan  adamlardan  birisi  
gökyüzünden aşağıya doğru yayılan ışığı 
gösterip. Ardından yanındaki  beyaz  sakallı  
hahama  şaşkınlıkla  baktı.

“Bilmiyorum. Ama orası  neresi  biliyor  
musun?” dedi ayağa kalkan haham.

“Orası  mı?  Meryem’in  evi  galiba.” diyerek 
o da ayağa kalkmış merakla gökteki ışığı 
izliyordu.

   Son
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Özel Sayımıza Kısa Öykü Yazmak İster misiniz?

Detayları, Facebook sayfamızdan veya aynı isimli sohbet grubumuzdan 

öğrenebilirsiniz.
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