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Esra UYSAL

Roket Biliminin Fikir Babası
Torpidonun Mucidi

Hasan El-Rammah

Hasan el-Rammah (Nacm ad-Din el-Ehdâb) barut ve patlayıcı maddeleri inceleyen ve 
savaşın prototip araçlarını tasvir eden, Memlûk Sultanı emrinde çalışan bir kimyager 
ve mühendisti. Türk Memlûkleri devrinde, Sultan Baybars’ın zamanında(1260-1277) 
günümüz Suriye topraklarında yaşamış ve 1294-95 yılları arasında ölmüştür. 

Memlûklerin çoğu başta Kuman-Kıpçaklar olmak üzere Türk halklarından oluşuyordu. 
Bu sebeple Hasan el-Rammah’ında Türk  asıllı olduğu düşünülmektedir.

Arapça, “Hasan er-Rammah” ismi, çoğu dillerde Hasan el-Rammah olarak karşımıza çıkabilir.
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Yazdığı, “Kitabû’l-Fürûsiyye ve’l-Menâşıbû’l-
Harbiyye” (Askeri Atlı Muharebe ve Zarif 
Savaş Cihazları Kitabı) ve “Nihâyetü’l-Su’ûl 
ve’l-Ummiye fi Ta’allûm A’mâlü’l-Fürûsiyye” 
isimli eserlerde patlayıcı maddelerden, ateşli 
silahlardan ve ilk olarak roket sistemi ile 
çalışan torpidolardan bahsedildiği görülür. Bu 
Arapça eserin bir el yazma nüshası Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi’nde bulunmaktadır 
(Topkapı Sarayı A. 2651). Diğer bir nüshası 
Paris’te Bibliotheque National’de Ancien fond 
MS. 1127 numarada kayıtlıdır.

Hasan el-Rammah’ın 1275 yıllarında 
yazdığı bu harp tekniğine ait eserde 

patlayıcı madde ile dolu roket sistemiyle 
çalışan, 3 ateşleme yeri olan torpidonun 
resimleri de yer almaktadır. Belgelenen ilk 
roketin bir modeli, Washington DC’deki Ulusal 
Hava ve Uzay Müzesi’nde sergilenmektedir. 
Model, özellikle Ulusal Hava ve Uzay Müzesi 
için inşa edilmiş ve 1976 yılında George 
Marsden Design Company tarafından Müze’ye 
bağışlanmıştır.

Hasan el-Rammah’ın barut hakkındaki 
bilgisi dikkat çekicidir. Kitabında 

Roket için özel olarak tasarlanmış 22 
tanesi barut reçetesi olan 100’den fazla 
tarif bulunmaktadır. Bu reçeteler yeterince 
detaylıdır, hangi malzemeden ne kadar 
oranda katılacağı ayrıntılarıyla anlatılmıştır.  
Bu anlatımlardan ideal oranları yakaladığı 
da anlaşılmaktadır. Askeri amaçların dışında 
fişek yapımı içinde tarifler bulunmaktadır.

Yanmayan ve patlamadan koruyucu giysi icadı 
da bulunmaktadır. Bu giysi için ipek kumaş 
kullanıldığı yazmaktadır. Hasan el-Rammah 
bir öğretmenin talebi üzerine, MS 1270 ve MS 
1280 yılları arasında bu önemli ve şok edici 
kitabı yazmıştır.  Hassan el-Rammah çeşitli 
yangın çıkarma oklarını ve mızraklarını da 
anlatmış ve göstermiştir.

Tarihçiler, çeşitli silah türleriyle ilgili barut 
formülünün çok fazla olduğunu ve El-
Rammah’ın hepsini tek başına bulmadığını 
belirtiyor. Kitabının ilk sayfasında el-
Rammah, yazdığı bilgiden miras olarak 
bahsetmektedir. Bilgilerin büyükbabasından 
miras kaldığı düşünülmektedir. El-Rammah, 
kitabında ayrıntılı olarak potasyum nitratın 
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saflaştırılması sürecini açıklıyor. Barutun 
roket, top ve ateşli silahlarda kullanımı için 
potasyum nitratı saflaştırarak kullanımını 
ilk hesaplayanın Hasan el-Rammah olduğu 
tahmin ediliyor. Torpidoda kullanılan 
roket teknolojisinin batıya gidişinin ise 
Haçlı Seferleri sonucunda gerçekleştiği 
düşünülmektedir.

Tarihi kayıtlara göre Çinliler barutu 
MÖ 3. yüzyıldan beri kullanmaktadır. 

Başlangıçta barut kutlamalarda havai fişekler 
için kullanılmış fakat MS 1045 yılında 
Çin ordusu barut ve fişekleri savaşlarda 
kullanmaya başlamıştır. 13. yüzyılda Sung 
hanedanlığı Moğol saldırılarına karşı şarapnel 
dolu roketler kullanmaya başlamış. Bu savaş 
sonucunda şaşkına dönen Moğol ordusu 
geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tabii ki 
Moğollar çok geçmeden savaşta gördükleri 
bu silahları yapma yollarını aramışlar. Daha 
sonra Moğollar yapmayı öğrendikleri bu 

yeni silahları Macarlara karşı kullanmıştır. 
Bu kez de Moğollar zafer elde eden taraf 
olmuştur. 1258 yılında ise Moğollar Araplar 
ile karşılaşmış ve Bağdat’ı ele geçirmişlerdir. 
Sonucunda Barut ve fişeklerin doğuya 
ulaşması ile Memlûklar da bu yeni savaş 
silahlarını keşfetmiş oldu.

Öncesinde karada kullanılan barut ve fişek 
teknolojisi,  Hasan el-Rammah’ın çalışmaları 
ile farklı bir boyut kazanmış ve ilk torpidoyu 
tasarlamıştır. Torpido, dümeni ve pervanesi 
bulunan suyun altından veya üstünden suya 
atılan, dümenini ve pervanesini kullanarak 
hedefine ilerleyen, patlayıcı bir sualtı silahıdır. 
Torpido denilebilecek ilk çizimler, Hasan El-
Rammah tarafından 1275 yılında yapılmış 
çizimlerdir.

Rammah’ın çalışmaları, su yüzeyinde 
gidebilen bir roketi göstermektedir. Bu cihaza 
kendi başına hareket eden ve yanan yumurta 
diyordu. Gemi savar bir tasarımdı ve normal 
torpidolardan farklı olarak suyun altında değil 
yüzeyinde hareket ediyordu. Suyun üzerinde 
sekerek ilerliyordu. Hasan el-Rammah’ın el 
yazması kitabı bulunana kadar torpidonun 
yakın tarih icadı olduğu sanılıyordu. BBC 
belgeselcileri bu cihazı, model tasarımcısı 
Richard Windley’e Hasan el-Rammah’ın 
el yazması kitabına dayanarak yeniden 
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yapılandırmıştır. Metinlerde cihazın armut 
şeklinde olduğu yazılmıştır. Bakır ve demir 
plakalardan üretilmiştir. Richard Windley’in 
anlattığına göre, cihazın üstü boyunca uzanan 
ana tüp kara barut yükünün bulunduğu 
yerdir. Sivri ucu, gemi gibi ahşap bir tekneyi 
vurduğu zaman patlayarak ve hasar veriyordu. 
Üzerinde bulunan roketler 
bugün kullandığımız ve 
Çinlilerin yüzlerce yıl boyunca 
kullandıkları havai fişeklere 
benzemektedir. Yapıldığı 
dönemde alt gövdesinde 
muhtemelen dövme demir 
kullanıldığını, cihazın her iki 
tarafında bulunan çubukların 
denge için olduğunu ve bir 
tür dümen işlevi gördüğünü 
anlatmıştır. Cihazın yeniden tasarlanıp 
denenmesi ile işe yararlılığı konusunda 
tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Hasan 
el-Rammah’ın torpidosunda kullandığı roket 
teknolojisi günümüz roketlerinin atası kabul 
edilir.

Günümüz torpidoları ise bugünkü 
Hırvatistan’ın Rijeka kentinde 

Hırvat asıllı İvan Lupis Vukiç tarafından 
geliştirilmiştir. Daha sonra bu tasarım 
İtalya’da bazı donanma projeleri üzerinde 
çalışan İngiliz mühendis Robert Whitehead 
tarafından 1864 yılında İvan Lupis 
ile anlaşılarak Avusturya-Macaristan 
donanması komisyonuna ilk otomatik 
tahrikli torpido olan Minenschiff resmi olarak 
21 Aralık 1866’da sunulmuştur. Torpido 
teriminin bir deniz saldırı patlayıcısı olarak 

adlandırılması Robert Fulton tarafından 
1800’lü yıllarda gerçekleştirilmiştir. (5) 
Torpido kelimesi, bir balık olan torpido 
balığından (Torpediniformes) gelmektedir. 
Latincede torpere kelimesi uyuşturmak, 
sersemletmek anlamına gelir. Fulton’un 
ölümü ile torpidonun gelişim süreci bir süre 
daha ertelendikten sonra İkinci Dünya Savaşı

süresince yeniden ilerleme kaydedilmiştir. 16 
Ocak 1877’de bir Osmanlı vapuru olan İntibah 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşları’nda otomatik 
tahrikli torpidoyla batırılan ilk gemi oldu.

Bizimse torpido kullanımında tarihe geçen 
başarımız Çanakkale Savaşında Muavenet-i 
Milliye’nin 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan 
gece İngiliz donanmasına ait olan Goliath 
zırhlı gemisini batırmasıdır. İngiliz basını 
bu haberi, “Davut sallama sapanla taş attı, 
dev Goliath’ı başından vurdu” başlıkları 
ile yayınladılar. Goliath, Kısas’ül Enbiyâ’da 
anlatılan hikayeye göre, Davut Peygamberin 
kavmine musallat olan Callud isimli devin 
diğer adıydı. Ve çoban olan Davut peygamber, 
sapanla attığı taşla bu devi yenmişti. (1)

Robert Whitehead hırpalanmış bir test torpidosu ile.
(bugünkü Hırvatistan), c.1875
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İkinci Dünya Savaşı süresince torpido 
teknolojisindeki gelişmelerin öncüsü 

Japonya idi. Japonya bir torpile hidrojen 
peroksitli tahrik sistemini başarıyla 
uygulayan ilk ülkedir. O dönemde böyle bir 
teknolojiye sahip ikinci ülke ise Almanya idi. 
Almanya akustik güdümlü torpil teknolojisini 
geliştirmişti. ABD ise aynı Alman teknolojisi 
ile aktif/pasif güdümlü Mk43’ü üretmiştir. 
Bu torpil daha sonraki Mk44 ve Mk46 
torpillerinin temelini oluşturmuştur. (2) Bu 
dönem hafif torpil geliştiren diğer iki ülke 
ise Sovyetler Birliği ve Fransa’dır. Çok uzun 
bir geç kalışın ardından sonunda ülkemizde 
de ASELSAN tarafından geliştirilen hafif 
torpidonun, 9-12 Mayıs 2017’de düzenlenmiş 
olan 13. Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı’nda (IDEF’17) ilk defa sergileneceği 
açıklanmıştır.(3) 

Roket teknolojisi uzun yıllar torpidolarda 
kullanıldıktan sonra 1792 yılında Hindistan’ın 
İngilizlere karşı küçük metal gövdeli roketler 
kullanması ile yönünü yeniden gökyüzüne 
çevirmiştir. Bu karşılaşmada İngilizler ciddi 
kayıplar vermiştir ve roketlerin bu kadar etkili 
olması İngiliz ordusunun dikkatini çekmiştir. 
Sonucunda İngilizler de 1805 yılında 

roketi silah olarak kullanmaya başlamıştır. 
Ardından Amerika(1847) ve Fransa Birinci 
Dünya Savaşı’nda roket teknolojisini 
savaşlarda kullanmıştır. 1957’lerde Sovyetler 
Birliği ve Amerika Dünya’nın yörüngesine 
uydu yerleştirecek teknolojide gelişmiş 
roketler üretir duruma gelmiştir. Yine aynı 
yıl yani 1957 yılında da Türkiye’de birileri 
roket teknolojisi ile ilgilenmeye başlamıştır. 
1957 yılında 17 yaşlarında olan ve Rusya’nın 
Sputnik I’ adlı füzeyi uzaya göndermesinden 
oldukça etkilenen Bandırma Şehit Mehmet 
Günenç Lisesi öğrencileri Artuğ Sayıner, 
Adnan Zambak, Güngör Gezer, Osman Caran 
ve Atilla Yedikardeşler adlı gençler aynı yıl 
lisenin havacılık koluna bağlı olarak “Roket 
Kulübü”nü kurarlar. Bu Liseli gençlerin 
kurduğu kulüp bu kadarı ile kalmayıp uzun 
yıllar süren çalışmalar, başarılı denemeler ve 
ödül dahi alan roket çalışmaları ile ülkemizin 
gurur kaynağı olmuştur. Ancak 70’li yılların 
ikinci yarısında terör olaylarının tırmanması 
üzerine, teröristlerin derneğe sızarak 
çalışmaları sinsi emellerine alet etmemeleri 
için roket yapımı çalışmaları durdurulur ve 
paraşüt, planör ve model uçak çalışmaları 
hız kazanır. 12 Eylül sonrasında açılan ilk 
dernekler arasında yer alan kurum, roket 
çalışmalarına yeniden başlar. Bu dönemde 
dernek üyeleri arasından 60 paraşütçü, 75 
model uçakçı, beş planörcü sertifika almıştır. 
Halen Türkiye’nin tek sivil uzay kuruluşu 
olarak çalışmalarına devam eden HUZAD, 
Türk sivil uzay çalışmalarının önderliğini 
yapmaya devam ediyor. (4)
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2015 yılına gelindiğinde ise İTÜ öğrencilerinin 
gayretleri ile Lagari Thrust Roket Takımı 
kurulmuştur. Bu yıl yani 2017 yılında da 
IREC’18 Roket mühendisliği yarışmasına 
katılacaklardır.  Lagari Thrust Roket Takımı 
isminin ilham kaynağı ise Lagari Hasan 
Çelebi’dir. Lagari Hasan Çelebi ise 17. yy da 
ilk dikey uçuşu gerçekleştirdiği kabul edilen 
kişidir. Kimi araştırmacılar bunun doğruluk 
payı olabileceğini söylemektedir ancak kesin 
kanıtlara ulaşılamamıştır. 17. yüzyılda yazılan 
bazı yazılar ve yapılan çizimler dışında geçerli 
bir kaynak bulunmamaktadır.

Yazımı Atatürk’ün sözleri ile bitirmek 
istiyorum:

“Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde 
yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki Ay’dan 
bile bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin 
tahakkuku için 2000 yılını beklemeye gerek 
kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha 
şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen 
görevse Batı’dan bu konuda fazla geri 
kalmamayı temindir.”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’deki 
konuşması, 1936.”

*Karabarut; kükürt, odun kömürü ve potasyum nitratın bir 
karışımıdır.

(1) http://www.hurriyet.com.tr/bugun-muavenet-i-
milliyenin-ingiliz-zirhlisi-goliathi-batirmasinin-100-
yildonumu-28990974

(2) http://uskudar.biz/m%C3%BChendishane/makaleler/
torpil-teknolojisi-temel-bilgiler

(3) http://www.hurriyet.com.tr/aselsanin-torpidosu-
gorucuye-cikiyor-40430426

(4) http://huzad.blogspot.com.tr/

(5) http://49817097.weebly.com/torpedo.html

(6) https://tr.wikipedia.org/
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Cem KILIÇ
X-BİLİNMEYEN Bilimkurgu Derneği Başkanı

Türkiye’de Bilimkurgu Dergi Ve 
Fanzinleri

Türkiye’de BK konusunda ilk olma 
merakı ya da heyecanı, dikkatli 
araştırmacılar için engelli bir koşu 
gibidir; zira karşılarına çıkan herkes, 
ilk olmak peşindedir de “gerçek ilk”in 
keşfi, belki de 100 yıl sonra ortaya 
çıkacaktır. Çünkü içinde yaşanılan 
zaman, daima sübjektif yani içsel ve 
duygusaldır. Tarafsız bakmak o kadar 
kolay değildir. Zaman geçtikçe ve 
taraftarlık azaldıkça, objektifleşilir, 
yani daha nesnel ve tarafsız bakmak 
mümkün olur. Bu yüzden, ne yaparsak 
yapalım, bir yerlere saklanmış, kıyıda 
köşede kalmış, kendini duyuramamış 
eserler de zamanla ortaya çıkacaktır.



11www.yerlibilimkurgu.com

Bu açıdan Türkiye’de ilk BK öyküsü ne 
zaman yazıldı? Bunu II.yy.da Anadolu’da  

yaşayan Samosatlı Lucianus’un “True 
Historica” (Gerçek Tarih) adlı eserinde, 
Yunanistan’a yelken açan bir gemi, fırtınaya 
tutulur ve yolcularıyla birlikte Ay’a savrulur. 
Oraya varan Dünyalılar, Ay ile Güneş 
arasındaki savaşa katılmak zorunda kalırlar. 

Üstelik Lucianos, 
İkarus adlı, 
k a n a t l a r ı n d a n 
biri alçıdan diğeri 
kartal kanadı olan 
bir kahraman 
yaratır. Bu kanatlar 
sayesinde, İkarus, 
atmosferi aşarak 
Ay’a varır, orayı 

üs kullanarak, başka gezegenlere geçer. 
(Scognamillo, 1989)1 Mitolojiyi ve kadim 
sembolleri bilmeyenler için elbette bu bir BK 
yapıtıdır.

19.yy sonları ile 20.yy başlarında 
spritüalizmin ardından moda haline gelen 
BK’nun, Türkiye’de ilk ortaya çıkışı,  1918’de 
yayınlanan Refik Halit KARAY’ın Ago 
Paşa’nın Hatıratı Adlı öykü kitapları 
dizisinin 2.kitabında yer alan 2.öyküdür. Ago 
Paşa, bir papağanın adıdır ve yazar, toplumsal 
eleştiriyi de bu kanaldan yapmıştır. Batı 
kaynaklı özellikle I. Ve II.Dünya Savaşları 
arasında yazılan roman ve öykülerin arka 
planında toplumsal ve siyasi eleştiri ile 
ütopyalar çok görülür. Bu yüzden BK için 
“Kaçış Edebiyatı” da denmiştir.

Henüz TBMM Hükümeti kurulmamış, 
Cumhuriyet de ilan edilmemiştir. Ama 
KARAY, Ankara’nın geleceğinden söz eder. 
Bu bağlamda, konuyu ütopya olarak ele 
almıştır: Amerikalı bir gezgin, Ankara’ya 
gelir. Ankara, insanın hayal gücünü 
zorlayacak derecede, üstün teknoloji ile 
donatılmış, yürüyen merdivenleri olan, 
yaşaması kolay, bir kenttir. Ankara Garının 
duvarları çiniden, kubbeleri billurdan, 
parkeleri elmastraş camdandır. Bu ütopyada 
mevsimler bile kurulu akümülatörlerin 
devamlı aynı sıcaklıkta ayarlanmasıyla 
kontroldedir. Hiç yağmur yağmamakta ve 
devamlı gündüz yaşanmaktadır. Bu yüzden 
görkemli evlerin ne damları, ne pencereleri 
vardır. Kaldırımlar yürüyen yol şeklindedir. 
Otel odaları boştur ve nasıl bir kullanım talep 
ediliyorsa o şekle girmektedir. Yemekler, 
kişinin kalori ihtiyacına göre otomatik 
hazırlanır. Hatta Ankara’da ölüm yoktur, 
onun da çaresi bulunmuştur2. 

Ondan sonra geniş bir boşluk ve 1943 de Dr. 
Vedat BİLGİN’in Rüya mı Hakikat mi? 
romanı ortaya çıkmaktadır3. Ancak arada 
yayınlanmış öykü veya kitap varsa, bunlar 
da saklandıkları köşelerinden bir gün ortaya 
çıkacaklardır.
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Konu 1971’de ODTÜ’lü matematik bölümü 
öğrencisi Sezar Erkin ERGİN’in 

ANTARES4, Bilim-Kurgu *Science-
Fiction adıyla B formatında, 200 civarında 
meraklısına ulaştığı fanzin ile tekrar canlanır. 
Edebiyat ve Kültür Dergisi alt başlığını 
taşır. Sayfa sayısı öykülerin uzunluğuna göre 
32, 38 gibi değişir.

Önceleri kapağında sadece adı yazılıyken, 
giderek resimler ve Tarık ERGUVAN’IN 
kaleminden çizimler de yer almaya başlar.  
İçeriğinde S.E.ERGİN’den başyazı ve 
bir öykü, bir de yerli öykü, yabancı dilde 
mektuplaşmalar, bazen bir film bazen de kitap 
tanıtımı yer alır. 3 aylık, 6 aylık ve giderek yıllık 
çıkmaya başlar. Ancak üzerindeki tarihlere 
göre gerçek baskı tarihlerinde kaymalar olur. 
Sözgelimi 1973’de Milliyet Yayınlarında 
Uzay Yolu adıyla 4 baskı yapan ve 5000 satan 
çocuk romanı yazarı Selma MİNE ile 1974’de 
tanışmaya gittiğinde, elinde 1971’de bastırdığı 
ilk sayı vardır ve kendisinden öykü talep eder. 
Yazarın Öze Dönüş adlı öyküsünün basımı 

3.Sayı (Yaz 1974) ve OBİ öyküsünün basımı 
5.Sayı (Kış 1974/75) olmasına rağmen,  bir 
söyleşisinde, şöyle diyerek gerçeği çarpıtır:

“(…) Bilimkurgu yazarları zaten varsa 
bile kendini tanıtmayan kişilerdi ama 
dergiyle biraz belki onlar öne çıktı. 
Selma MİNE örneğin, o zamanlar 
bilimkurgu değil de çocuk romanları 
üzerine gidiyordu. Dergiden sonra 
bilimkurguya yönelmeye başladı ve 
daha sonra kendi dergisini çıkardı, 
X-Bilinmeyen diye. Yani bir başlangıç 
yapmış olduk, açıkçası.(…) (Nostromo, 
2/19)5

Baskısından dağıtımına her şeyi ile kendisi 
ilgilenmektedir ve parasal zorluklar dolayısıyla 
ebat yarıya, sayfa sayısı da 16’ya düşer. 13 sayı 
sonrasında, iki sayfalık teksir haber bültenine 
dönüşür.

Giderek durumunun kötüleşmesinden 
dolayı, 1976’da Selma MİNE tarafından 
S.E.ERGİN’e, parasal destek ve zengin içerikle 
profesyonel olarak piyasaya çıkartılması teklif 
edilir; ancak kabul görmez. Bunun üzerine, 
tanınmış sinema eleştirmeni ve Fantastik 
Gerçekçilik üzerine kitaplar yazmış olan 
Giovanni SCOGNAMILLO ile görüşen 
Selma MİNE, ondan, yabancı ülkelerde 
yayınlanmış bilim kurgu fanzinlerinden 
örnekler alır. 

Nisan 1976’da ilk sayısı çıkan X-Bilinmeyen 
Bilim-Kurgu Dergisi, teksir ve resimleri 
stensil denilen bir teknikle Ankara’da 300 adet 
basılır ve S.E.ERGİN’in abone ve meraklı 
adreslerine bedava gönderilir. Başyazı, 

MACERA BAŞLIYOR
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öyküler, karikatürler, okur köşesi, TV-
sinema köşesi, yabancı yazarların bilim kurgu 
görüşleri olmak üzere zenginleştirilmeye 
çalışılan içerik, ilgi görür ve abone olanlara  
gönderilir. 

Ancak zamanla içeriği oluşturan yazar-çizer 
kadrosunun genişlemesi yanında okurların 
baskıları, piyasaya sürülen profesyonel bir 
dergi haline dönüşmesine sebep olur. 1976’da 
yayınlanan 9 sayıdan derlenen Özel Sayı, 
1977 yılı Ocak ayında piyasaya sürülür. 1977 
Mart ayından itibaren de 32 sayfa, kuşe renkli 
kapak, 10.sayı olarak yayınını sürdürür. 
Datiç (Ege), Ali Sipahi (Karadeniz), ve 
değişik dağıtıcılarla diğer bölgelere ulaştırılır. 
Yayın Yönetmeni Gürses ÖNER, Ankara 
Temsilcisi Erol TULAY, Gaziantep Temsilcisi 
Recai DİNÇER, Antakya Temsilcisi Yusuf 
AYTAŞ’tır.

1977-1979 arası üç kez öykü yarışması, birer 
kez resim ve desen yarışması, şarkı sözü 
yarışması düzenlenir. Ödüller, Gazeteciler 
Cemiyeti’nde törenle dağıtılır. TÜBİTAK 
Bilim Teknik Dergisi tarafından okurlarına 
tavsiye edilir6; 

Tarık ERGUVAN, Ekrem KASIM ve 
Dimitri LALUSİ’nin çizgi öyküleri ve 

desenleri, Nezir KORKMAZ’ın Fizyo 
Mekanizm olarak adlandırdığı desenleri 
dâhil, çeşitli yerli yazarlar ortaya çıkar. 
Gökçen TAŞKIRAN’dan BK müzik haber ve 
yorumları, Bülent AKKOÇ’tan röportajlar, 
BK kitap yayın listeleri, Erol TULAY’dan 
TV-Radyo-Sinema haber ve eleştirileri 
yayınlanır. Sinan GÜRTUNCA, yazarları 
ve karşılaştırmalı eserleri ile ünlü bir BK 
ansiklopedinin çevirisini yapar. Giovannİ 
SCOGNAMILLO araştırma yazıları ve 
öyküleri ile katkıda bulunur Bu arada bir 
fan kulübü kurulur ve Molekül adlı, küçük 
ebatta bir, teksir  fanzin çıkartılarak anketler 
ve duyurular yapılır. 

Ancak toplumsal ve siyasi sıkıntılarla 
birlikte bastıran ekonomik zorluklar, 
ucuca kendini kurtaran dergiyi dar boğaza 
sürüklemektedir. Toplum hâlâ bilimsel 
kurgu (scientific fiction)’nun kısaltılmışı 
bilim-kurgu (science-fiction) sözcüğüne 
bir türlü ısınamamıştır. Yayın organlarında 
bile kurgu-bilim (fictional sciece) ifadesi 
kullanılmaktadır ve ülkenin düşünce yapısı, 
fantastik gerçekçilik ve fanteziye 
yatkındır. Üstelik bu kez, dergi, Bilim Teknik 
Dergisi ile karşılaştırılmaya başlanır. Bilimsel 
konulara ağırlık verilmesi istekleri artar. 

Sancılı 1980 yılı başında, 43.sayı ile birlikte 
X-Bilinmeyen EVREN olarak adını yeniler. 
Alt başlığı: Aküalite, Bilim ve Sanat 
Dergisi’dir. Kadro aynıdır, içerik aynıdır, 
sadece bilimsel yazılar biraz daha fazlalaşır, 
ünlü yazarlarla röportajlar başlar. Bu kez de 
içeriğini bilmeden eleştiri yapanları harekete 
geçirir. (Nostromo, 2/26) Oysa Aktüalite, 
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bilim ve bilim kurgunun dünya çapında 
buluşlarını da içeren bir güncellemeyi temsil 
etmiştir. Bilim ve Sanat ise, toplumun 
anlayacağı dildeki bilim kurgudur. Üstelik 
bir zamanlar Antares de Edebiyat ve Sanat 
Dergisi alt başlığını kullanmıştır.  Her 
ay 32 sayfalık bilim kurgu roman fasikül 
ilavesi ve bitiminde kapak hediye eder. 
Derginin dağıtımını, tek elden Hür Dağıtım 
yapmaktadır. Bu kez TÜBİTAK Bilim 
Teknik Dergisi tarafından kardeş dergi 
ilan edilir7.

Ekonomik ve siyasi bozulma, okurların artık 
farklı konulara kaymaları, 1981 sonunda 
64.sayı ile derginin yayınına nokta koyar. 
S.SCOGNAMILLO anılarında, dergiden 
söyle söz eder: 

“X-Bilinmeyen’in öyküsü uzun bir 
öyküdür, anlattıklarımız sadece 
başlangıcıdır, devamı ise gelecektir.” 
(Nostromo, 2/26)8

“X-Bilinmeyen ve onu izleyen 
Evren’in cildlerini bugün karıştırmak, 
o konu ve imza bolluğu içinde 
insanı, meraklıyı, adeta bir zaman 
yolculuğuna sürükler. Derginin 
düzenlediği öykü yarışması ise bir 
kuşağın panoramasını çizmektedir, 
Bilimkurgu’ya devam edenler ve 
Bilimkurgu’dan ayrılanlarla.” 
(Nostromo, 3/24)9

1978’in Mayıs ayında Tuncay BAŞARAN 
tarafından çıkartılan Orion adlı teksir 
fanzin ancak 8 sayı dayanabilir. İçinde ünlü 
bilimkurgu filmleri ve uzayla ilgili yazılar yer 
alır. (Öncü, 1/11)10

X-Bilinmeyen’de öyküleri ve araştırma/ 
inceleme yazıları çıkan Bülent AKKOÇ, 
Suha ALINCAK ile birlikte Göktaşı adlı 
A5 boyutunda 16 sayfalık bir teksir fanzin 
çıkarır. 1980 Ocak-Mayıs arasında 3.sayı ile 
sona erer. Sadece çeviri öykülere, kitap ve film 
özetlerine yer verir.

Nisan 1980’de bilim-kurgu dergisi olarak 
tanıtılan Düş ve Gerçek ise, içinde dini 
öğütler veren bir yapımdır (Göktaşı, 3/1)11

1983 yılında ise Zühtü BAYAR, Galaktika 
adlı A5 boyutunda, 20 sayfalık fotokopi fanzin 

ÖLÜ DOĞANLAR ve ÖLÜME 
MAHKUM OLANLAR

Nostromo, 3/24
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çıkarır. Kötü bir baskıdır ve ilginç olan da, her 
10 abone bulana 1 adet gümüş “TC Hatıra 
Parası” armağanı teklif edilmesidir (Galaktika, 
1/19)12 Sadece tek bir sayı çıkmıştır, yani ölü 
doğmuştur. 

Nisan 1988’de çizer Ekrem KASIM, Çağdaş 
Sanat Bilim Kurgu adıyla Türkiye’nin ikinci 
profesyonel bilim kurgu dergisini çıkartır. 
Ekonomik ve dağıtım sorunları yüzünden 
ancak 3 sayı dayanabilir ve kapanır. 

Ocak 1989’da iki fanzin ortaya çıkar. 
Bunlardan biri, Selma MİNE’nin yeniden 
canlandırmaya çalıştığı, A4 formatında 32 
sayfalık X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu 
Dergisi adlı aylık fotokopi fanzindir. Öyküler 
dâhil, desenler, röportajlar, anılar ve TV-
Sinema köşeleriyle, önceki derginin zengin 

içeriğine sahiptir. Yayın Yönetmenliğini Cem 
KILIÇ üstlenmişti. Ocak-Haziran arasında 
yayınlanır, ancak 6 sayı sonra, ilgisizlik 
yüzünden son bulur. 

İkinci fanzin ise Bülent AKKOÇ tarafından 
A5 formatında bastırılan 16 sayfalık fotokopi 
Öncü Bilimkurgu Dergisi’dir. 

Genelde çeviri öykülere, kitap listelerine ve 
özetlerine, TV-sinema film özetlerine yer 
verilir. Aralık 1989 dâhil 12 sayı yayınlanır. 
O da aynı ilgisizliğin mahkumu olmuştur. Son 
sayısında şöyle seslenir:

“(…) Aylardır sizleri gayrete getirmek 
için hep umut dolu sözler sarfetmeme 
rağmen, bırakın olumlu bir gelişme 
olmasını, bilakis ‘Hiç vaktimiz yok, 
arkadaşlarımla yarışıyorum,”, 
“İnşallah ilerde…” gibisinden 
mektuplar da aldım, az sayıda.  
Arkadaşlar… bırakın bilimkurguyu, 
hiçbir konuda eğer bugün bir şey 
yapamıyorsanız, yarın hiçbir şey 
yapamazsınız. Sizlere bir ağabey 
tavsiyesi. Ben de sizler gibi öğrenci 
iken çok daha kapsamlı bir derginin 
yayınını sürdürebiliyordum. Bütün 
mesele istemek, o kadar.” (Öncü, 12/2)13
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Ocak-Şubat 1996’da çizer Hakan ALPİN 
sahipliği ve Bülent AKKOÇ yönetiminde 
Atılgan Bilim Kurgu Dergisi adlı 32 
sayfalık ve iki aylık ofset fanzin devreye girer. 
Mart-Nisan 1997’de renkli kuşe kapağa 
geçer, ne yazık ki 9.sayıdan sonra yine aynı 
nedenlerle çıkamaz. .  

Yaz 1997 yeni bir umut doğar: Nostromo 
Bilim Kurgu. Ofset baskı büyük boy, renkli 
kuşe kapaklıdır. Üç ayda bir çıkar. 

Sahibi Nilgün BİRGÜL, editör: Giovanni 
SCOGNAMILLO, Yazı İşleri: Metin 
DEMİRHAN’dır. İlk kez bilim kurguda 
erotizm ve korku ögelerine eğilmiştir. Film, 
dizi eleştirileri, kitap tanıtımları, röportaj ve 
söyleşilere/ anılara ağırlık verir. Ne yazık ki 
onun da ömrü 4 sayı ile noktalanır.  

İzmirli bir grup bilimkurgu sever, Rafet 
ARSLAN sahipliğinde ve Necmettin 
YILDIRIM moderatörlüğünde 2002’de 
Albemuth adlı fanzini çıkarır. Altı ayda 
bir, fotokopi olarak 4,5 yılda 8 sayı çıkar ve 
sonlanır14. 

2007 yılında, Hakan ALPİN, Mavi Didim 
Gazetesi ilavesi olarak, renkli kuşe kapak, 
ofset baskı, Seyir Defteri adlı dergiyi çıkartır 
ve arka iç kapağında şöyle yazar: 

“Seyir Defteri’nin bu sayısını, 
Türkiye’de yayınlanan ilk Bilim Kurgu 
Dergisi olan X-BİLİNMEYEN’e ve onu 
çıkaranlara ithaf ediyoruz.”
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4 sayı çıkan derginin her sayısında, öykülerin 
yanında bir konu işlenir: 1.Sayı:Robotik 
Yasaları OUT, İnsan Yasaları IN; 2.Sayı: 
Çizgi Filmden Beyazperdeye: Transformers; 
3.Sayı: Çizgi Romandan Sinemaya: Örümcek 
Adam; 4.Sayı: Vurdu mu Deviren Kadınların 
Sayısı Giderek Çoğalıyor.

Fanzinler, her ne kadar dergi adını taşısalar 
da, gerçek anlamda dergi olmayıp fanlara 
yönelik, dar bir alanda yayınlanan, masrafına 
karşılık abonelere siparişle gönderilen, sadece 
meraklısına hitabeden, amatör çalışmalardır. 

Dergiler ise, piyasaya sürülen ve ülke çapında 
dağıtımları yapılan, mali portreleri olan, 
resmen kayıtlı ve vergi ödeyen profesyonel 
çalışmalardır. 

Dolayısıyla, görülecektir ki, kazanç amacı 
gütmemesine rağmen, amatör fanzinler de 
hem giderler hem de ilgisizlik karşısında fazla 
dayanamamış ve çalışmalarını durdurmak 
zorunda kalmışlardır. Bu da amatörlük ile 
profesyonelliğin aynı yerde görünmesine 
rağmen aslında birbirine zıt konumlarda 
oluşudur. Yayıncılık, engin bir deniz gibidir 
ve bu işe soyunanlar; toplumun eğilimlerini 
bilmedikçe enginde kaybolup gitmektedirler…

1) Amatör bir yazar veya çizer, kendisi için 
şaheser olan yapıtını, toplumun eğilimini bilen 
bir yayına götürdüğünde, istediği karşılığı 
bulamadığı zaman macera başlamaktadır.. 

a) Bu durumda o kişinin yapacağı tek şey, 
kendi mali gücüyle eserini bastırmaktır. Bu 
hevesle en ucuz şekilde teksir veya fotokopi 
yöntemini deneyecektir. 

b) Bastırdığı eserin elde kalması değildir 
amaç. Bunu kendisi gibi olan veya en azından 
buna merak duyanlara duyurmaktır.  (Tabii 
bir şekilde ilk, hatta meşhur olmaktır) Bunun 
için yakın çevresinden itibaren o kişileri 

bulması, yazışması, çizişmesi, duyurular 
yapması gerekecektir ki, masrafa iletişim ve 
posta giderleri biner.

c) Bu durumda eldeki eser, ne zamana dek 
bu kişilere bedava olarak gönderilecektir? 
Genelde BK, gençler arasında yaygınlık 
kazanmıştır. Onların ise bu tür şeylere verecek 
paraları yoktur. Kendilerine heyecan verecek 
bu tür bir fanzinde yer alırlarsa da sonuç 
değişmez.

d) Bir süre sonra, fanlar, piyasaya çıkması 
konusunda fanzini zorlamaya başlarlar. 
Çünkü daha geniş kitlelere ulaşmaktır dertleri. 
Orada bir yerlerde, şaheserlerini bekleyen, 
destekleyecek olan, hatta kendilerini meşhur 
edecek birilerinin olduğunu düşlerler. Ancak 
bunun fiili sonuçları yıkıcıdır.

e) Sonuçta önemli bir gerçekle yüzleşilir: 
Yayınlanan fanzinin ömrü, parasal olanaklar, 
ilgisizlik ve heveslerinin kırılması ile doğru 
orantılıdır. Bu konuda AKKOÇ şöyle yazar:

“Sizlerle kısa da olsa bir süre için 
beraberliğimiz oldu sevgili okuyucular, 
daha doğrusu arkadaşlarım. Sizlere 
bazı rakamlar vererek ülkemizdeki 
ilginin (!) ne kadar olduğunu 
göstereyim. GÖKTAŞI’nın ilk sayısını 
400 adet bastım ve bilim-kurgu ile 
ilgilendiğini bildiğim 350 kişiye 
gönderdim. Bu arkadaşlardan bir ses 
çıkmayınca, ikinci sayıyı yalnızca 
120 kişiye gönderdim. Bu üçüncü 
sayıyı da aynı sayıdaki kişilere, yani 
120 kişiye göndereceğim. Bu kadar 
sayı göndermeme karşın abone 
olanların sayısı şu anda 26 (ki büyük 
çoğunluğunu şahsen tanıyorum). 
Bugüne dek bu sayı artar diye 
ümit ettim, ama artmadı. Benim 
başlangıçtaki amacım, bu durumda 
bir yıl devam edip sonra durdurmaktı. 
Ama gerek sağlık koşullarımın 
elvermemesi ve gerekse de benim 
için çok önemli olan derslerimin 
elvermemesi nedeni ile yayını bu 
sayıda durdurmaya karar verdim. 
Yalnız beni gerçekte üzen en büyük 

SUÇLU KİM?
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nokta, bilim-kurgu sever geçinenlerin 
ilgisizliği oldu.” (Göktaşı, 3/1)

2) Profesyonel yapımda işin içine resmi 
kurumlar, defter tutma, vergi mükellefliği; 
eleman çalıştırma, onların sigortası, reklam, 
dağıtım ve iade, depolama veya imha (yani 
SEKA’ya gönderilip yeniden kâğıt hamuruna 
çevrilmesi) sorunları; kâğıt temini, matbaa, 
montaj, pikaj,… gibi gibi, uzayıp giden bir 
silsile ortaya çıkar. 

a) Yatırılan para hemen geri dönmez, bu 
yüzden de en az üç ay beklemek gerekir. 
Derginin üzerinde yazılan fiyatın ancak yarısı 
dağıtıcıdan, iade dergilerle birlikte gelir. Ne 
kadar satıldığı da ancak üç ay sonra ortaya 
çıkar. Bu, “Tamam mı devam mı?” sorusunu 
yayıncının karşısına getirecektir.

b) Diyelim ki, dergi sahibinin başka geliri 
vardır, eser sahipleri de herhangi bir bedel 
almazlar, ama kâğıdının kalitesine meraklı 
olup içeriğini kapağı ile ölçen bir topluma nasıl 
ulaşılacaktır? Büyük bir kurum için bir yan 
yayın, kültür hizmetidir ve gider hanesinde 
yerini alır. O da bir yere kadar…

c) Üstelik “uzun süre ayakta kalan bir yayın 
mutlaka kâr ediyor olmalıdır” düşüncesi,  bir 
süre sonra, maliyetin azametinden habersiz 
eser sahiplerinin kendi dergilerini çıkarma 
konusundaki iştahlarını arttıracaktır. Yol açık, 
sonuç vahimdir; ancak denendikten sonra!

d) Ayakta durmaya çalışan dergi ise, zarar 
etmemek için reklam almaya yönelecektir. 
Bu durumda, kısıtlı bir okur kitlesine reklam 
verecek bir firma, ancak ahbap işi bağış 
yaptığını bilecektir. 

e) Ayrıca daha fazla kişiye ulaşmak için 
eğilimler dikkate alınacaktır. Türk toplumun 
eğilimi BK’dan yana değil, fantazyadan 
yanadır. Düşünce yapısı, sembolik anlatımlar 
yüklü masallar ve efsaneler ile yoğrulmuştur. 
Bu yüzden bilimsel veya teknolojik öyküler, 
ona yabancıdır; yani manevi bir haz vermez.

f) Batı’da da konu benzer bir yapıda 
gelişmiştir. Salt mekanik ve teknik üzerine 
Hard Science-Fiction ile spritüal değerlerle 
yoğrulmuş, daha duygusal ve insancıl 
Soft Science-Fiction. Bunun tesirleri de 
ülkemizdeki BK’cuların kendi aralarında 
kamplaşmaları sorununu ortaya çıkarmıştır. 

g) Sonuç aynıdır. Bilimkurgu’ya tamam, 
Fanteziye devam! 

1 Bilim-Kurgu Notları, Giovanni SCOGNAMILLO, X-Bilinmeyen Bilim-
Kurgu Dergisi (fanzin), 1989,  Sayı:1, Sf:2)

2 Hülya Bu Ya, Refik Halit KARAY, Seyir Defteri (Mavi Didim Gazetesi 
ilavesi), Sayı:4, Sf:25

3 Bilimkurgu Kitap Listesi, Bülent AKKOÇ, Öncü Bilimkurgu Dergisi               
(fanzin), Sayı:3, Sf:12

4  Antares, astrolojide dört büyük Kraliyet Yıldızı’ndan biridir. Hem ilkel 
hem de uygar enerjileri taşır ve kişinin horoskopunda onu yüceltebien ya da 
alaşağı edebilen ilginç tesirler atar.

5  Söyleşi: Sezar E.Ergin, Nostromo Bilimkurgu, Sayı:2, Sonbahar-Kış, 
1998, Sf:19

6  Okuyucularla Başbaşa, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran 1978, 
Sayı:127, Cild:11

7  Okuyucularla Başbaşa, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 1980, 
Sayı:149, Cild:13

8  Bilimkurgusal Anılar 1, Giovanni SCOGNAMILLO, Nostromo 
Bilimkurgu, Sayı:2, Sonbahar-Kış, 1998, Sf:26

9  Bilimkurgusal Anılar 3, Giovanni SCOGNAMILLO, Nostromo Bilimkurgu, 
Sayı:3, İlkbahar/Yaz 1998, Sf: 24

10  Türkiye’de Bilimkurgu Dergileri, Bülent AKKOÇ, Öncü Bilimkurgu 
Dergisi (fanzin), Sayı:1, Sf:11

11  Sona Ererken, Bülent AKKOÇ, Göktaşı Bilim-Kurgu Dergisi (fanzin), No:3, 
Mayıs 1980, Sf:2

12  Haberler/ Duyurular, Galaktika Bilim*Kurgu Dergisi (fanzin), Sayı:1, 
Ocak 1983, Sf:19

13  ÖNSÖZ, Bülent AKKOÇ, Öncü Bilimkurgu Dergisi (fanzin), Sayı:12, Sf:12

14  İnternet Albemuth sitesi.

15  Sona Ererken, Bülent AKKOÇ, Göktaşı Bilim-Kurgu Dergisi (fanzin), 
No:3, Mayıs 1980, Sf:1

Kaynakça:
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1. Selma Mine

2. Müfit Özdeş

3. Özlem Kurdoğlu

4. Haldun Aydıngün

5. Gurur Asi

6. Aşkın Güngör

7. K. Mükremin Barut

8. Zübeyir Tokgöz

9. Selim Erdoğan

10. Murat Kaya Beşiroğlu

11. Şükrü Soydaş

12. Sercan Leylek

13. Yüksel Yılmaz

14. Kubilayhan Yalçın

15. Semih Bulgur

16. Bertuğ Kodamanoğlu

17. Gökmen Akça

18. Mustafa Özçınar

19. İsmail Yiğit

20. Ruhşen Doğan Nar

21. Metin Uçar

22. Abdülkadir Doğanay

23. Hasan Önal

24. Deniz Yörükoğlu

25. Burak Fedakar

26. Arda Tipi

27. Esra Uysal

28. İsmail Şahin

29. Yavuz Tınaz Civcir

30. Bora Bilgiç

31. Kaan Güroler

32. M. Yağmur Polat

33. Ardakan Coşkun

34. Aykut Coşkun

35. Sezai özden

36. Abdülkadir Doğanay  
1.Yarışma Birincisi

37. Mustafa Özçınar  
1.Yarışma İkincisi

38. Kenan Çetinkaya   
1.Yarışma Üçüncüsü

39. Kenan Çetinkaya   
2.Yarışma Birincisi

40. Kaan Güroler         
2.Yarışma İkincisi 

41. Metin Uçar              
2.Yarışma Üçüncüsü

42. Burak Erdoğdu                   
2.Yarışma Üçüncüsü

43. Selçuk Gökhan Kalkanoğlu  
3.Yarışma Birincisi

44. Abdülkadir Doğanay           
3.Yarışma İkincisi

45. Hakan Kilyusufoğlu          
3.Yarışma Üçüncüsü

46. Kaan Güroler             
3.Yarışma Üçüncüsü

30.09.2017 tarihi itibariyle katılımcıların listesi.

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ne 
kazandıracağımız, “Kısa Öykü Seçkisi 2018” için katılımlar 
devam ediyor.
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Selma Mine’nin Kaleminden,
Günümüze Işık Tutan
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 4

UFO gözlemlerinin yapıldığı dönemde, bazı 
kişilerin ısrarla uzaylıların kendilerini 

kaçırdıkları, laboratuvalarda inceledikleri, 
hatta kadınları hamile bıraktıklaı konusu 
ortalığı karıştırır. Kimine göre bu safsatadır, 
kimine göre obsesif saplantılar, hatta meşhur 
olma yöntemleridir. Belki de senaristlerin 
yazacakları konulara dikkat çekmek için 
yaptıklaı bir tür Amerikan reklamıdır. 
Tevrat’ta yer alan «Tanrı oğulları ile insan 
kızları evlendiler» adlı ayetin bir başka 
BK’sal yorumu neden olmasın?

Her ne ise… Bu da eksik kalmasın! Her şey 
bitti, sıra melez ırk yaratımında… Acaba 
uzaylılar yeryüzüne inerek insalardan örnek 
toplar hatta tükenmeye başlayan soylarını 
melezlemek için kullanırlarsa ne olur? Şu 
beğenmediğimiz insanoğlu onlara merhem 
olabilir mi? Daha doğrusu toplumsal eleştiri 
yapılmak için böyle bir konuya başvurulusa 
nasıl bir anlatım dili kullanılmalıdır? 

Eh biz de boş durcak değiliz ya… Bu konuda 
bir film de biz çevirdik komedi macera 
türünde:
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1955 Birsel Film (Özdemir Birsel) Yapımı. 
Yönetmen ve Senarist: Orhan Erçin. 

Oyuncular: Orhan Erçin, Zafer Önen, Özcan 
Tekgül, Halide Pişkin, Semiramis Göze, 
Mirella Monro, Sadri Kaan, Turgut Pasiner, 
Kadri Şenkal, Hakkı Ruşen, Akif Maden, 
Özdemir Asaf. Müzik: Metin Bükey, Şarkılar: 
Nuran Erçin, Danslar: Zühre Sorgun, Asuman 
Cintay.

İstanbul semalarınsa dolaşan bir UFO ihbarı 
alan iki muhabir Şapşal ile Kaşar, Kandilli 
Rasathanesi’ne gidip bilgi almak isterler. 
Gözlemciler ise, böyle bir şeyin olmadığını 
aralarında tartışmaktadırlar. Bu yüzden de 
iki muhabiri içeri sokmazlar. Gizlice girmeye 
kalkışınca da nezarete atarlar. (Rasathanede 
nezaet ne arar, ayrı bir soru.) 

Bu sırada bahçeye kadınlar yönetiminde bir 
UFO gizlice iner. Amaçları, erkeği azalan 
Mars’a Dünya’dan örnek götürmektir. 

Nezaretten kaçan Şapşal ile Kaşar’ı yakalar, 
gemiye götürürler. Tanışma sonucu, aslında 
kadınların çok yaşlı olduğu, özel bir iksir ile 
genç kaldıkları ortaya çıkar. Bizim çapkın 
ve fırsatçı muhabirler, bu iksiri kaldıkları 
oteldeki müşterilere satarak köşeyi dönmeyi 
planlarlar. Bu arada otele Marilyn Monroe da 
gelir.

Bir yanda erkek peşinde koşan uzaylılar, bir 
yanda evde kalmış “Zengin Kızlar Kulübü”, 
bir yanda gençlik iksiri peşinde koşanlar, bir 
yanda haber yapmaya çalışan gazeteler…

Günümüzden ne farkı var ki? Güzel bir 
toplumsal hiciv. Kadim bilgilerdeki “Gençlik” 
veya “Hayat İksiri”nin bu yorumu, daha 
sonra dizi halinde çevrilecek olan Star Trek 
(Uzay Yolu) dizisinin bazı bölümlerinde tekrar 
karşımıza çıkacaktır.

Uçan Daireler İstanbul’da
(Flying Sausers Over İstanbul)

Dünyalı - Uzaylı Melezler
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

The Stranger Within
(İçimdeki Yabancı)

The Entity
(Karabasan)

1974 ABD yapımı TV filminin yönetmeni: Lee 

Philips, Senaryo: Richard Matheson’un 

aynı adlı eserinden kendisi senaryolaştırmış. 

Oyuncular: Barbara Eden, Gregory Grizzard, 

Joyce van Patent.

Bir anne adayı, garip davranışlarda bulunmaya 

başlar ve bunun nedenini de bir türlü anlayamaz. 

Sonunda davranışlarının daha doğmamış bebeği 

tarafından kontrol edildiğini fark eder. 

Sonunda gezegenleri mahvolan bir grup uzaylının, 

dünyaya gelerek birçok kadından çocuk sahibi 

olduğu; zamanı gelince de bu kadınları ve çocukları 

kendi gemileriyle gezegenlerine götürdükleri 

ortaya çıkar.

1982 ABD yapımı. Yönetmen: Sidney J.Furie, 
Aynı adlı romanından senaryolaştıran Frank 

De Felitta, Oyuncular: Barbara Hershley, Ron 
Silver, David Labiosa. 

Konu, gerçek bir öyküye dayanmaktadır. Genç 
bir kadına musallat olan, bilinmeyen bir serbest 
enerjiye sahip bir varlık, kozmik güçleri kullanarak 
ona tecavüze kalkışmaktadır. Parapsikologlarca 
incelenen olay ve obsetörün ortaya çıkarılma 
çalışmaları bir yere kadar sonuç verecektir. 

Onun dondurularak ortaya çıkarılmaya çalışılması, 
«Forbidden Planet» (Yasak Gezegen-1956) adlı 
yapımda da denenmişti. Keza doktorlar, bunun 
da bir tür düşünce gücüyle oluşan serbest enerji 
olduğunu düşünmekteydi. Korku ve gerilim 
ağırlıklı bir film.
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Strange Invaders
(Garip İstilacılar)

1983 ABD yapımı. Yönetmen: Michael 
Laughlin, Senaryo: Bill Condon ve 

Michael Laughlin’in öyküsü üzerine. 
Oyuncular: Paul Le Mat, Nancy Allen, Diana 
Scarwid.

Charlie’nin eşi kaybolur. ABD’nin Orta 
Batı’sındaki yasadışı bir kasabada onun 
yakınlarını aramaya koyulur. Ancak hiç 
kimse ne onu ne de yakınlarını tanımaktadır. 
Ummadığı anda, buraya yerleşmiş uzaylılar 
ile karşılaşır. Durumu haber vermek 
üzere FBI (Federal Büro) ile iletişim kurar 
ama kimse ona inanmaz. Bunun üzerine 

öyküsünü bir magazin gazetesine anlatır… ve 
Dünya’yı inceleyen ama buraya yabancıların 
gelmesinden hoşlanmayan uzaylılar 
tarafından kaçırılır…

Yıllardan beri Dünya’ya UFO’ların geldiğini 
iddia eden kişilerin görüşlerine yatkın çevrilen 
film, yabancıların insanlığa görünmeden 
ve rahatsız etmeden çalışmalarını 
sürdürdüklerini, bu konuda insanların 
arasında da çok yabancının yaşadığını 
vurgulamaktadır. Charlie’nin eşi gibi…
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XTRO

1983 İngiliz yapımı filmin öyküsü ve 
yönetmeni: Harry Bromley  Davenport, 
Senaryo: Iain Cassie, Oyuncular: Philip Sayer, 
Bernice Steger, Danny Brainin, 

Tony’nin babası Sam, 3 yıl önce uzaylılar 
tarafından kaçırılmıştır. Dünya’ya geri 
döndükten sonra eşini ve oğlunu arar. Eşi 
Rachel’in, Joe ile yaşadığını öğrendikten 
sonra da pek tepki vermez. 

Tony’nin babasına güveni yoktur. Annesi ise, 
bu Sam ile Joe arasında kararsızdır. Çünkü 
Sam, kaybolmadan önceki kocası değildir, 

adeta. Olur-olmaz yerde oğlunu korkutacak 
şeyler yapmaktadır.  

Son yıllarda çekilen ilginç filmlerden biri olan 
«Xtro»’da, kaçırdıkları bir adamın kimliğine 
ve bedenine bürünerek Dünyaya gelen bir 
uzaylının, o adamın karısından çocuk sahibi 
olarak kendi dünyasına dönmesini konu 
edinmektedir. «Stranger Within» (İçimdeki 
Yabancı – 1974) ve  «Strange Invaders» 
(Garip İstilacılar-1983) filmlerinin farklı 
yorumu.

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

GELECEK SAYI:

*İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret

*Kimlere Kucak Açmadık ki?

*Dünya Dar Gelince, İade-i Ziyaret!

*İlk Durak: Ay’a Yolculuk
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

*www.x*bilinmeyen.net sitesi, Türk Sinemasında BK ve 
Fantastik Filmler. www.x-bilinmeyen.net/ucda  _ist/
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STAR WARS EVRENİNE

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

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

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

“Terörizme karşı ya bizdensin ya onlardan.”

   George W. Bush

“Benim yanımda değilsen, düşmanımsın!”

                                         Anakin Skywalker 

“Bîtaraf olan bertaraf olur.”

                             Recep Tayyip Erdoğan

“POLITIK”o o

BİR BAKIŞ
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“POLITIK”
BİR BAKIŞ

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

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

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

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

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

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

Mustafa isminden esinlenilen Mustafar 
Sistemi ve bu “kader düellosunun” 

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

Star Wars evreninin yaratıcısı George 
Lucas, 2005 yılında Cannes Film 

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

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

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

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

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

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

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

George Friedman

George Lucas
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George Friedman

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

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

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

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

Ve macera hâlâ devam ediyor…

Poster - Ryan Barger
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Poster - starwarsblog.starwars.com
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Kemal Mükremin Barut
Simbiyosis

Esra UYSAL

“... Ben Hiram.
Taşın ustası taşı dantel gibi işlerken, 
işledim içimdeki fırtınaları. Bilgi 
saklanırken köşe bucak, paylaştım tüm 
bildiklerimi. Hak edenlerle, Hak ettiğine 
inandıklarımla… Yüzlerce çırak, yüzlerce 
kalfa yetiştirdim. Bana bağlansınlar, 
yalnız beni saysınlar gibi bir beklentiye 
girmeden. Elleri ekmek tutsun diye. Eve, 
çocuklarına daha çok nafaka götürsünler 
diye. 

Saraylar, köşkler yaptım, krallara, sultan-
lara. Tapınaklar yaptım inanmışlara. 
Cebime gireni ya da girecek olanı 
düşünmeden...

Ben Hiram. Hiram Abif. Çoğunuzun Usta 
Hiram diye bildiği...”

Basım Yılı: Aralık 2016
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Arılar Tarikatı
Mustafa Âli Targaç

Gezegenimizin manyetik alanı giderek 
zayıflıyor. Kutupların yer değiştirmesine 
neden olacak bu büyük doğa olayının geze-
genin derin oluşum sürecinde defalarca 
yaşandığı bilim insanlarınca ortaya konuldu. 
Artık yeryüzündeki tüm canlılar değişimin 
karşı konulamaz etkilerini yaşamın her 
alanında daha fazla hissediyorlar.

Arılar Tarikatı, bu değişimde arıları yön-
lendirerek Spekülatörler aracılığıyla Dünya 
borsalarında büyük paralar kazanmanın 
peşinde. Bilmedikleri, Rus Gizli Servi-
si FSB’nin tarikatı ve arıları kullanarak, 
Ortadoğu’nun kaderini değiştirecek vahşi bir 
operasyona hazırlanmakta olduğu.
Arılar Tarikatı; günümüz dünyasında bir 
komplo teorisinden kesinlikle daha fazlası... 

Basım Yılı: 2015
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Selçuk Gökhan KALKANOĞLU

Epimetheus’un Daimi Macerası

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi

“Ne kadar oldu?” HavDem’in gemi 
lombozundan uzayın umuttan ırak boşluğuna 
bakarken düşündüğü şey buydu; “Yola çıkalı, 
buralara kadar savrulalı ne kadar oldu?” 
Zihninin hafızası güçlü sektörü hemen 
cevapladı onu: “Bin yıl…” Tam bin yıldır bu 
salt karanlık manzaraya bakıyordu. 
Bakışlarını masanın üzerine çektiğinde, 
kaçınılmaz olarak geçmişini düşündü. Oraya 
-hem geçmişine, hem de o geçmişi andığı 
sunağına- türlü türlü şeyler saçılmıştı. Sert 
bıçaklar; yumuşacık oyuncaklar; bürokrasinin 
derinliğinden fışkırmış kağıt yığınları; 
hayallerin rengarenk sularında yıkanmış 
resim çalışmaları… Onu o yapan hemen her 

şey bu masadaydı. 
“Böylesi büyük mesafeler arasında yolculuk 
ederken, geçmişe ötelenen şeylerin bu kadar 
önemsiz görünmesi… Uzay’ın vakumu, 
insanlığın ruhunu da sönümleyebilir mi?” 
Boş salonda yankılandı sesi. Yalnızdı, geçen 
bin yılda da olduğu gibi... Sadece zihnindeki 
kasvet dolu düşünceleri ve arada sırada 
kulaklarına çalınan kendi sözleri… “Buhrana 
kapılmak için daha ne kadarı gerekir ki?..” 
Ve söylenmeye devam etti: “Pılımızı pırtımızı 
toplayıp bu yola çıkarken yanımızda kendimiz 
ve kalp kırıklıklarımız dışında başka bir şey 
getirdik mi peki?” 
Zamanın hezeyanları ile parça parça olmuş, 
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rengi solmuş ellerini masadakiler üzerinde 
gezdirdi. Parmakları, kulağı yanmış pembe 
ayıcığın yaralarına dokunduğunda irkilerek 
çekildi. Ve aniden, çelik bıçaklardan 
birisini boğarcasına yakalayıverdi. “BUNU 
GURURUMUZA YEDİREMİYORUZ!” 
Bağırışı tüm salonu inletmişti. “Sadece bu 
kadar basit bir deneyin bütün bu boşluğu 
kasvetle, salt kederle doldurabilmesi… 
Ufacık bir hatamızda başımıza tüm bunların, 
BUNLARIN GELMESİ!..” 
HavDem, kendisini sakinleşmeye zorladı. 
Geçmişteki hatalara akılla yaklaşmak ve 
onları analiz ederken sorunları bir ders 
olarak algılamak, insanın yapabileceği en 
doğru hareketti. O da böylece uzayın her 
türlü düşünceyi ve potansiyeli kucaklayan 
boşluğuna döndü. Düşündü. İnsan kültüründe 
ve evreni algılayış şeklinde devrim yaratan 
o yaklaşımı düşündü. Yeni teknolojilerinin 
getirdiği derin kavrayışı… Artık, kapalı 
bir sistemi bütünüyle anlayabiliyorlardı. 
Yapılması gerekenler çok basitti: O ufacık 
fanuslara cihazı yerleştirmek; atomların 
hareketlerinin bütünüyle analiz edilmesini 
beklemek; ve insanlığa gizil kalmış bu okült 
dili, tercümesinden öğrenmekti. Neredeyse 
tüm işi cihaz halledecekti. “Zamanın bütün 
akışını kitaplaştırmak gibi; tarihin bilimi ve 
geleceğin tüm olası kehanetleri!.. Kulağımıza 
ne kadar da harika geliyordu, değil mi?” 
Hüznün sisleri ardından özlemin 
mercekleriyle baktı o döneme HavDem. Evet, 
bu buluş tüm insanlığı heyecanlandırmış, 
daha fazlası için araştırmaya zorlamıştı. “Biz 
sadece küçük evrenleri keşfetmek istemiştik. 
Tüm parçacıkların anlık durumlarını bilecek, 

böylece hem geleceğini hem de geçmişini, 
bütün manasıyla kavrayabilecektik. Bu tekniği 
bir üst boyuta, tüm gezegene uyarladığımızda, 
vadettiği bütün o gücün elimizde patlayacağını 
nasıl bilebilirdik? Dünya’nın bize yüz 
yıllardır kusmakta olduğu sözlerinin nefretle 
şişirildiğini, onları şimdi dinlemenin bizi 
sürgüne sürükleyeceğini…” Cihazın Dünya 
üzerinde kullanılması projesi ne yazık ki 
başarılı olmuştu. Ve insanlık, yaşlı Gaia’nın 
onlara artık açık olan cümlelerinde kini, 
garazı, yılgın bir çığlığı okumuştu. Kazdıkları 
tüm madenler, bozdukları ekosistemler, 
düşüncesizce sömürdükleri enerjiler; bütün 
katliamlar, yok edilen türler, sistemin olağan 
felaketlerinin bile ötesine geçen kıyametler… 
Gaia daha fazla dayanamayacaktı; ya insanlığı 
kusacak ya da onu lavdan dişleri, zehirli nefesi, 
çorak rüzgarları arasında tarumar edecekti. 
Nihayetinde, kaçınılmaz sürgün gerçekleşti. 
“O musibetle dönen gezegende kalsaydık 
daha mı iyiydi? Gerçii… Cihazı çalıştırmayıp 
tüm bunların gerçekleşeceğini önceden 
bilmeseydik, ne değişecekti?” 
Bakışları lombozun ötesine odaklandı, bu 
yekpare karanlığın derinlerindeki eski, naif 
hayatlarını andı. Peki, hiç bir şey değişmeseydi, 
tüm bunlar belirlenimle gerçekleşmeseydi 
nasıl olurdu? “Ahhh! Kavurucu güneşi; 
her şeyi saran daimi sisi özledim. Hatta bu 
dandik geminin aksine, depremle olsa da 
sürekli sallanan zemini bile… Çürük de olsa, 
en azından bir canlılık vardı o gezegende.” 
Kaybettiklerini düşündükçe kalbi yanmaya, 
beyni azapla cızırdamaya başladı. 
HavDem, bütün bu sıla hasretine tek bir insanın 
yaşayabileceğinden bin bir kat daha şiddetle 
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maruz kalıyordu. İnsanlığın buluşlarıyla 
şekillenen bir kafa yapısının, çokluğu ve 
karmaşıklığı teke indirgeyerek açıklama 
çağının çocuğuydu o. Dondurulanlara yolculuk 
boyunca bekçilik etmesi için yaratılan, alacağı 
kararlara olan güvenlerini ancak ve ancak 
herkesi temsil etmesiyle sağlayan bir yapay 
zeka. Yapay beynini taşıyan bütün diğer yapay 
organlarıyla... Dünya’dan kaçabilen herkesin, 
her yaştan, cinsiyetten ve coğrafyadan insanın 
zihinleri toplanmış, ona aktarılmıştı. Böylece 
bu bin yıllık yolculukta aldığı her karar, 
yaptığı her şey ve hissettiği her duygu sadece 
ve sadece insanlık adına olacaktı. Adil ve 
onurlu insanlığa da ancak böylesi yakışırdı. 
Gözlerini lombozdan koparıp, zihnindeki 
binlerce ve binlerce hayatla birlikte döndürdü 
başını HavDem. Hemen arka odadaki 
temsillerine, asıllarına, sahiplerine ve 
kölelerine baktı. Dondurulmuş, kendisini 
insanın ortak aklının inayetine sunmuş bunca 
yaşam… Kendisine yeni bir gezegen, umut ve 
beden arayan. 
İnsanlık, en derin arzularının nihayetine 
çok yaklaşmıştı. Zaten gemi de, HavDem’in 
az önceki yakınmalarını duymuşçasına, 
sarsılarak iniş pozisyonu almaya başlamıştı. 
Lombozun açıldığı kara hiçlikten, tüm 
haşmetiyle masmavi bir gezegen içeriye sızdı 
aniden. Bulutlar, yumuşak görünüşleriyle 
geminin yorgun gövdesini dinlenmeye davet 
ediyor; atmosferin dışına kadar uzanan tek 
tük zirveler de karanlığa meydan okuyordu. 
Bu gezegende aydınlık vardı. Ve de umut. 
İnsanlığın taşıdığı bu son umut, kısa 
süre sonra yeni yuvasına inişini başarıyla 
gerçekleştirmişti. Geminin hava kilidi, ana 

kapıyla birlikte açıldı ve HavDem’in yapay 
ciğerleri ilk defa bayat hava dışında bir şeyle 
çalıştı. Bir sürü çiçeğin kokusu, toprağın 
mayhoşluğu, hafif rüzgarın uğultusu… Her 
şey, beklendiği üzere, çok hoştu. 
Ve HavDem, bir gezegene ilk adımını attı. 
Ayakları altındaki toprağın ezilmesinin tadına 
vardı, parmaklarıyla dokunduğu çiçeklerin 
ondan sakınırcasına salınmasına bayıldı. 
Ellerindeki teri tokalaşırcasına kurutan 
rüzgaraysa en kutlu gülümsemesiyle baktı. 
Bir ovaya inmişti. Verimli bir ovanın tam 
ortasına… Bakışlarıyla ufku şöyle bir taradı. 
O atmosfer delen dağlardan bir tanesi çok 
uzaklarda olsa da ulaşılabilir alandaydı. 
“Hıımm…” diye sesli düşünmeye başladı 
HavDem. “Şuradaki zirveler ne kadar da 
güneşli. Enerji panellerinin verimi çok 
yüksek olacak gibi. Buradaki göl de bir 
hayli berrak, içinde balıklar da var galiba? 
Tavadaki cızırtıları bile karnımızı doyuracak. 
Şu tuhaf ağaçsı şeyleri kaldırıp oradan kanal 
açtığımızda da tarıma başlarız, kısa sürede 
yeni şehrimizi kurarız.” 
İnsanlığın bu yegane temsilcisinin ağzından 
çıkan sözler, kulağına uygarlaşmanın müjdesi 
gibi geliyordu; sözlerini oluşturan titreşimler, 
bu yeni gezegenin atmosferini derin bir 
huzursuzluğu tetiklemek üzere okşuyordu. 

   Son
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Galip Tekin
1958 - 2017
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Kadri ÖZEL’in Zihninden
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Burak FEDAKAR

Hüzünlü Replicant Hayatlar!
Bıçak Sırtında Notaların Yaratıcısı
Vangelis

İnsan  denen 
hayvan  türünün 

geçirdiği  evrim  süreci 
incelendiğinde,  ne  badireler  atlatmış 

bir tür olduğumuz ortada! Ancak baskın tür olmaya 
başladıktan sonra, nasıl yırtıcı ve yok edici bir  tür olduğumuz 

gerçekliği  de  fazlasıyla  ortada!  Basitçe  yaratma  becerisini,  baskın  tür 
olduktan  sonra  devamlı  olarak  geliştirme  üzerine  yoğunlaştıran  türümüz,  geçmiş 

binlerce  yıllık  yazılı  tarih  arenasında,  din  baskısının  etkisiyle  neredeyse  birkaç  yüzyıl 
öncesine kadar üvey evlat muamelesi gören bilim sayesinde bu çabasında önemli bir 
yol  katetti  diyebiliriz.  Bulunduğumuz  yüzyılda  neredeyse  her  gün  bilimsel  bir  yeniliğin 
açıklandığı, bilimin artık üvey evlat muamelesinden çok,  insan türünün daha kolay ve 
daha uzun yaşamak adına dört elle sarıldığı baş amacı haline geldiğini söylersek abartmış 
olmayız sanırım. Ülkemiz açısından her ne kadar bilim hâlâ “üvey evlat” gibi görülse de, 
gelişmiş dünyanın ilerleme hızını göz önüne alırsak, ne kadar farklı türevlerle ötelemeye 
çalışsak  da  bir  şekilde  yok  olmamak  adına  o  dünyaya  ayak  uydurmak  mecburiyeti 
kaçınılmaz gerçeğimiz olarak tüm çıplaklığıyla duruyor karşımızda!
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Yaratıcılık kavramından bahsettik, 
insanın beynini sadece hayatta kalmayla 

mücadele odağından sıyırması ve farklı 
konulara yöneltmesi neticesinde pek çok 
farklı konunun tarih boyunca kitleleri nasıl 
etkilediğine bugün de şahitlik ediyoruz. 
Yoktan var etme hırsı, ölümden sonra hayat, 
ölmüş bir bedeni geri getirme çabaları 
özellikle son iki yüzyıllık süreçte saf bilimden 
önce bilim kurgunun ana konularından biri 
haline gelmiştir. Özellikle mekanik bedenlerin 
yaratılma çabalarını anlatan ve ilerleyen 
süreçte her yönüyle insan benzeri makinelerle 
ilgili hikâyelerin ortaya çıkması, içinde 
bulunduğumuz zamanda, bilimin bu konuyla 
daha yakından ilgilenmesini zaruri kılmıştır. 
Yapay zeka dediğimiz bu makinelerin 
varlığı bugün bir aç kapat düğmesiyle idare 
halindeyken ileride kendi başlarına karar 
verme yetisine sahip olduklarında nasıl 
hareket edecekleri sorusunu da gündeme 
getirmiştir. İnsani duygulardan şimdilik 
yoksun olan bu makinelerin benzer duygulara 
gerçekten sahip olacağı bir gün geldiğinde, 

sorulacak soru, “Yaratıcı mı korkmalı, yoksa 
yaratılan mı?” olacaktır gibi bir düşünceye 
de sahip olduğumu belirtmeliyim. İşte bu 
noktada, yaratan ve yaratılanın mücadelesine 
tanıklık ettiğimiz ve bilim kurgu türünün 
tartışmasız klasiği haline gelen Blade 
Runner ile karşı karşıya geliyoruz. Türün en 
sevilen yazarlarından biri olan Philip K. Dick 
tarafından “Do Androids Dream of Electric 
Sheep?” adıyla yayınlanan romanı, Blade 
Runner adıyla çekip filmi bir kült mertebesine 
ulaştıran efsane yönetmen Ridley Scott’ın 
elinden izlediğimiz bu şaheser, Vangelis’in 
müzikleriyle hüzünlü bir android - replicant 
masalına dönüşüyor adeta!

1982 Yılında çekilen filmi, beynimi ne kadar 
yorsam da ne zaman ve nasıl seyrettiğimi 

hatırlamıyorum. Tamamen karanlık bir 
sır, sinemada mı gördüm yoksa sadece 

Harrison Ford ve Ridley Scott

Ridley Scott ve Philip K. Dick
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video kaset çılgınlığı sırasında mı izledim? 
Ancak net bir itirafta bulunmam gerekirse 
ilk izlediğimde kesinlikle Harrison Ford 
hayranlığı ön plandaydı, bir de Alien’dan 
dolayı Ridley Scott! Açıkçası o yıllarda Philip 
K. Dick adı bana fazla bir şey ifade etmiyordu 
ve 80’li yıllarda çocuk klasikleri ile Teksas 
Tommiks’lere ilave olarak, SAS Malko ve 
James Bond romanlarına yöneldiğimi ve 1986 
yılından itibaren her ay kaçırmadan Blue Jean 
dergisi almaya başladığımı net hatırlıyorum. 
Bilim kurguyu daha fazla keşfetmeye 
başladığım 80’ler sonu ve bütün 90’lı yıllarda 
önce Asimov ve Clarke, sonrasında Herbert ile 
başlayan ilgi haliyle PKD’e kadar ulaştırmıştı 
beni. Bıçak sırtı adıyla 1996 yılında Kavram 
yayınlarından çıkan kitabı heyecanla almış, 
bir çırpıda bitirmiştim. Düşünsenize, adından 
haberdar olmadığım yazarın iki kitabından 
sinemaya uyarlanan Blade Runner ve Total 
Recall filmlerinin BK türünde tüm zamanlar 
sıralamamda ilk on arasında yer almaları 
sanırım benim ayıbım olmuştur. Hayatının 
neredeyse tamamını California’da bir plak 
dükkanı işleterek geçiren ve yaşarken 
yazdıkları ilgi görmeyip ölümünden 
sonra gerçek değerini bulan, sevenlerinin 
kısaltmasıyla PKD, bilim kurgunun her 
daim kilometre taşlarından biri olduğunu 
göstermeye devam edecek. Tekrar filme 
dönecek olursak, ilk izlediğimde o karanlık 
atmosfer ve umutsuz görünümlü gelecek beni 
ziyadesiyle ürkütmüştü. Ancak Vangelis’in 
müzikleri, gösterdiğim tepkinin artmasında 
bir numaralı etkendi. Derinden etkileyen ve 
beynin bütün kıvrımlarına işleyen o destansı 
müzikler Blade Runner’ın kült mertebesine 

ulaşmasında hiç şüphesiz ana elementlerden 
biri olmuştu.

2019 yılı Los Angeles şehrindeyiz. Karanlık 
ve umutsuz bir geleceğin ortasında 

yaşam mücadelesi veren milyonlarca insanın 
yaşadığı şehir adeta dev bir çöplükten 
farksızdır! Tyrell şirketinin ürettiği ve köle 
olarak kullandığı replicant’lardan en son 
model 6 tanesi başka bir gezegende isyan 
çıkartır ve kaçırdıkları gemiyle Dünyaya 
gelirler. Amaçları yaratıcıları Eldon Tyrell’e 
ulaşmak ve genetik bir bozukluk sebebiyle 
yaklaşan ölümlerine bir çare bulmaktır. 
Los Angeles polis departmanında, “Bıçak 
Koşucuları” biriminde görevli Rick Deckard 
amiri tarafından kaçak replicantları bulmak 
ve etkisiz hale getirmek üzere görevlendirilir. 
Bu andan itibaren Los Angeles’ın yağmurlu, 
karanlık ve ürkütücü sokaklarında ölümcül 
bir kovalamaca başlar. Filmin yönetmeni 
olarak Dick, Martin Scorsese’yi istese de bu 
asla gerçekleşmez. Ridley Scott gelen ilk teklifi 
Dune projesiyle ilgilendiği için reddeder 
ancak daha sonra kabul ederek hazırlıklara 
başlar. Hampton Fancher ve David Peoples’ın 
senaryosunu yazdığı filmin çekimleri yaklaşık 
dört ayda biter. Warner Bros’un stüdyolarında 
karanlık atmosferli Los Angeles şehir yaratılır. 
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Rick Deckard rolü için ilk önce Robert 
Mitchum düşünülür, Sean Connery, Gene 
Hackman, Burt Reynolds, Paul Newman gibi 
pek çok ünlünün başrol için isimleri geçse de 
Harrison Ford ile anlaşma sağlanır. Filmde 
replicantların bir nevi lideri durumunda olan 
Roy karakteri için Rutger Hauer tek aday 
olarak rolü kapar. Eldon Tyrell’in asistanı 
Rachael rolü de sıra dışı güzelliği ve oyun 
yeteneğiyle Sean Young’ın olur. 25 Haziran 
1982 tarihinde Kuzey Amerika’da binden 
fazla salonda gösterime giren film tam bir gişe 
hüsranı yaşar. Eleştirmenler ikiye ayrılmıştır. 
Kimisi filmi fazla karmaşık ve sıkıcı bulurken, 
kimisi de bu karışıklığı filmin havasına çok 
uygun bulmuştur. İlerleyen yıllarda yönetmen 
Scott kendi kurgusuyla filmi tekrar vizyona 
sokar. Farklı bir sonu vardır burada Blade 
Runner’ın ve yapımcı firma Warner Bros da 25. 
yılı sebebiyle DVD ve Bluray versiyonlarında 
yine farklı kurgularla, farklı sonlar barındıran 
filmin setini  koleksiyoncular için piyasaya 
sürer. Blade Runner bugün neredeyse bütün 
eleştirmenlerin ortak fikrince sinemanın en 
iyi 100 filmi arasında gösterilmektedir. Bu 
kara film kategorisinde görülen BK klasiğinin 
müzikleri için Vangelis ekibe, Ridley Scott’ın 
daha önce Filme Chanel No. 5 reklamında 
China albümünden kullandığı müzikler ve 
Ateş Arabaları filminde müzikleri kurgulayan 
Terry Rawlings sayesinde girer. 

New Age tarzı müziğin tanrısı, Ateş Arabaları 
başarısından sadece bir yıl sonra yeniden 
efsane bir film için stüdyoya girecek ve 
kariyerinin en iyi işlerinden birine imza 
atacaktır. 

Evangelos Odysseas Papathanassiou 
29 Mart 1943 yılında Yunanistan’ın 

Volos kentinde doğdu. Daha 4 yaşında beste 
yapmaya başladı. Örgün eğitimden çok kendi 
kendini yetiştirdi. Piyano dersi almadı ve tüm 
sanat hayatı boyunca nota yazma ve okuma 
konusunda fazla bilgisi olmadı. Atina Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde resim okudu.

Vangelis, 12 yaş civarlarında caz müziğine ilgi 
duymaya başlar ve daha sonra bu ilgi rock 
and roll’a kayar. Okul arkadaşlarıyla daha 15 
yaşındayken ilk çalışmalarını yapmaya başlar 
ve 60’ların hemen başında The Forminx 
adlı pop grubunu kurar. Atina’da sahne 
alan grup cover parçalar dışında Vangelis 
ve Nico Mastorakis tarafından yazılmış 
İngilizce besteler de kaydeder. Grup başarılı 
performanslar sonrası 1966 yılında şöhretin 
zirvesindeyken dağılır.

Vangelis



44 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2017 / sayı 6

1968’deki öğrenci olaylarında Paris’e taşınır 
ve Demis Roussos, Loukas Sideras ve Argyris 
Koulouris’le birlikte Aphrodite’s Child isimli 
progresif rock gurubunu kurar. Birlikte, 
Avrupa’da hit olmuş bir single olan Rain and 
Tears’i çıkarırlar. 666 isimli albümleri, müzik 
tarihçileri tarafından devrimsel bulunur, 
progresif rock ve konsept albümlerinin 
gelişiminde mihenk taşı kabul edilir. Grup 
1972 yılında dağılır. Vangelis, daha sonraki 
yıllarda Roussos’un birkaç albüm ve single’ının 
yapımcılığını üstlenir. Roussos, Vangelis’e 
bunun karşılığını yıllar sonra Blade Runner 
soundtrack’inde vokal yaparak verecektir.

1971’de Londra’da bir grup stüdyo müzisyeni 
ile yaptığı kayıtlar sanatçıdan izinsiz olarak 
1978 yılında Hypothesis ve The Dragon adlı 

iki albüm olarak yayınlandı. 1972’de 1968 
yılındaki öğrenci isyanlarından etkilenerek 
ilk solo albümü Fais Que Ton Reve Soit Plus 
Long Que La Nuit’i çıkardı. Gösterici marşları 
ve haber bülteni kayıtlarından bölümler 
de içeren albümün sözlerinin bir kısmı 
gösterilerde duvara yazılan sloganlardan 
oluşturuldu. 1973’te Vangelis, Fransız film 
yapımcısı Frederic Rossif’in iki filminin 
müziğini yaparak solo kariyerini sürdürdü.
Vangelis’in ikinci solo albümü 
Earth’ün kayıtları da 1973 yılında yapıldı. 
Perküsyonların ağırlıkta olduğu albümde 
Bizans müziğinden etkileşimler de vardı. 
Kayıtlarda Vangelis’e eski grup arkadaşı 
Argyris Koulouris ve daha sonra F.R. 
David adıyla çıkardığı “Words” single’ı ile 
dikkat çekecek Robert Fitoussi eşlik etti. 
Aynı kadro ile 1974’te “Odyssey” adı altında 
“Who” adlı bir single çıkardı. Bu dönemde 
Vangelis başka bir progresif rock grubu Yes ile 
klavyecileri Rick Wakeman’ın gruptan 
ayrılmasının ardından provalar yaptı. Gruba 
hiçbir zaman katılmamasına rağmen (Patrick 
Moraz alınmıştı gruba), ileride birçok albümde 
birlikte çalışacakları vokalist Jon Anderson’la 
çok yakın dost oldular.

Demis Roussos
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Londra’ya taşınan Vangelis, RCA Records ile 
bir anlaşma imzaladı, kedine ait Nemo 
Studios’u kurdu ve eleştirmenlerin çok 
beğendiği Heaven And Hell (1975), 
Spiral (1977) ve China (1979) albümlerini 
kaydetti. Daha sonra, Heaven and Hell, Carl 
Sagan tarafından PBS televizyon dizisi 
Cosmos’un tema müziği olarak kullanıldı. 
Ayrıca, Yunan rock grubu Socrates Drank the 
Conium’um muhtemelen en önemli albümü 
olan Phos’un kayıtlarında yapımcı olarak yer 
aldı ve klavye çalma görevini üstlendi.
1976’da  Rossif’in  yönetmenliğini   yaptığı La 
Fete  Sauvage  isimli belgeselin müziklerini yaptı. 
Bu albümde Batı müziğini Afrika ritimleriyle 
beraber kullandı. 1979’da Rossif için yaptığı 
ve kariyerindeki üçüncü film müziği albümü 
olan Opera Sauvage yayınlandı. Albümden 
“L’Enfant”, daha sonra Peter Weir’ın 1982 
tarihli filmi The Year of Living Dangerously’de 
kullanıldı. Rossif ve Vangelis’in işbirliği 
Sauvage Et Beau (1984) ve De Nuremburg a 
Nuremburg (1989) albümleriyle devam etti.

1979’da Vangelis ve aktris Irene Papas’ın 
yorumladığı Yunan halk şarkılarından 

oluşan Odes yayınlandı. Albüm, Yunanistan’da 
çok büyük başarı kazandı. İkili 1986’da 
Rapsodies ile bir ortak çalışmada daha bir 
araya geldi.
1980 yılında deneysel albümü See 
You Later’ı yayınlandı. Bu albümdeki 
“Memories of Green” daha sonra Blade 
Runner soundtrack’inde de kullanıldı. 
1981 yılında Chariots of Fire’ın müziklerini 
besteledi. Bir elektronik müzik çalışması 
olan soundtrack, dönemin trendleri ve 
karakteristiğiyle pek uyumlu olmamasına 
rağmen beklentilerin çok üzerinde bir 
başarı elde etti. Film, En İyi Film Akademi 
Ödülü dahil altı adet ödül kazandı. Vangelis 
de En İyi Özgün Müzik dalında Oscar ödülüne 
layık görüldü. Filmin açılışındaki tema müziği 
1982 yılında single olarak yayınlandı ve 5 ay 
süren istikrarlı bir yükseliş trendinin sonunda 
listelerde bir hafta boyunca birinci sırada yer 
aldı. 
1982 yılında yönetmen Ridley Scott’la bir araya 
geldi. Blade Runner filminin müzikleri ikilinin 
ilk çalışması oldu. Albüm BAFTA ve Altın 
Küre adaylıkları kazandı. Ancak Vangelis ile 
yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle, film müziği 
albümünde parçaları “The New American 
Orchestra” adı verilen bir grup stüdyo 
müzisyeni çaldı. 12 yıl süren anlaşmazlığın 
çözümlenmesinin ardından Vangelis’in 
çalışmaları ABD’de 1994 yılında yayınlandı. 
2017’de film müziklerinin 35. yılı dolayısıyla 
orijinal film müziği albümü LP olarak satışa 
sürüldü. Scott ile Vangelis, Paramount 
Pictures tarafından yayınlanan 1992 tarihli Vangelis ve Irene Papas
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1492: Conquest Of Paradise filminde de 
beraber çalıştı. Film, Kristof Kolomb’un 
Amerika’yı keşfinin 500. yılı dolayısı ile 
çekilmişti. Vangelis’in müziği 1993 Altın Küre 
ödüllerinde en iyi özgün film müziği ödüllerine 
aday gösterildi.

Vangelis, 1980’den itibaren Jon 
Anderson ile Jon & Vangelis olarak 

11 yılda dört albüm çıkardı. 1981 ve 1986 
yıllarında İtalyan şarkıcı Milva’yla çalıştı ve 
özellikle Almanya’da “Ich hab’keine Angst” 
ve “Geheimnisse” albümleriyle  önemli başarı 
elde etti. Ayrıca Jacques-Yves Cousteau’nun 
deniz altında çekilen belgesellerinin 
müziklerini yaptı. 1992’de, Fransa Vangelis’e 
Chevalier des Arts et des Lettres unvanını 
verdi.
2001’de elektronikten çok orkestral 
bir albüm olan ve aslında 1993’te 
yazılmış olan Mythodea’yı yayınladı; 
eser NASA tarafından Mars özel görevleri 
tema müziği olarak kullanıldı. 2004 
yılında Oliver Stone’un Alexander filminin 
soundtrack’ini çıkardı. 2007’de ise 
Yunan yönetmen Yannis Smaragdis’in 17. 
yüzyılda yaşamış Giritli ressam El Greco’nun 
yaşamını konu alan El Greco filminin 

müziklerini çıkardı. İkili 1997’de de Kavafis’in 
yaşamını konu eden Cavafy filmi için beraber 
çalıştı.

12 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Uzay 
Ajansı’nın, Rosetta projesinin bir 

parçası olarak Philae’nın 67P/Churyumov-
Gerasimenko kuyruklu yıldızına inmesi 
üzerine “Arrival”, “Rosetta’s Waltz”, ve 
“Philae’s Journey” adlı üç beste yapan Vangelis 
bu besteleri daha sonra internette yayınlandı. 
Sanatçı Ekim 2016’da, şimdilik kariyerinin son 
çalışması olan Rosetta albümünü yayınladı.

Jon Anderson ve Vangelis
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Vangelis albümün hazırlık aşamasında 
senaryoyu okumaz. Filmdeki 

görüntülerin üzerinde bıraktığı etkiyle ana 
temayı besteler. Besteci “Ben bunun daha 
verimli ve ilginç olduğunu hissediyorum. 
Bu filmde müziği görüntüleri görür görmez 
yazmaya başladım,” der. 2019’un Los 
Angeles’ını tanımlayan büyük bas davul sesini 
MasterRoom reverb ünitesiyle birleştirir. 
Memories of Green bestesindeki piyano sesini 
elde etmek için Steinway marka piyanosunu 
gitar pedalı ile filtreler. Deckard ve Rachael’in 
sahnesinde saksafon solosunu Dick Morrisey 
çalar. Kapanış jeneriği müziğini daha dinamik 
bir son olmasını istediği için hareketli 
besteleyen Vangelis, albümün tamamında 
elektronik ve akustik enstrümanları birlikte 
kullanır. “Ben her zaman içgüdüsel olarak 
beste yaparım, her şey doğal çıkar ortaya. 
Elektronik ve akustik aletler arasında fark 
görmüyorum ve benim için ses çıkaran her 
şey önemlidir. Onlara müziğimde her daim 
yer vardır.” diyen besteciye albümde kadim 
dostu Demis Roussos da sesiyle vokal yapar. 

Stüdyoyla çıkan anlaşmazlık yüzünden 12 
parçalık albüm ABD’de 12 yıl sonra yayınlanır. 
Daha sonra piyasaya 2 cd’lik ve 35 parçalık 
Exper Edition albümü sürülür. Blade Runner, 
kara film ve bilim kurgu türünde bir külttür 
ve Vangelis’in müziklerinin etkisi filmin bu 
yönde kabul görmesinde kuşkusuz çok etkili 
olmuştur.

Decard’ın Replicant Leon Kowalski’nin 
evinden aldığı fotoğrafları incelerken 

verdiği komutları dinleyerek başlıyoruz 
parçaya. Repliklerin sonunda Vangelis’in 
derinlerden gelen müziğini işitiyoruz. 2019 
Yılı Los Angeles şehrinin muazzam kasvetli 
havasına tanıklık ediyoruz. Karanlık bir 
atmosfer, dev binalar, sağdan soldan geçen 
uçan araçlar! Yavaşça yükselen parça, 
elektronik enstrüman uzmanı bestecisinin 
elinde atmosferin içine daha fazla 
odaklanmamızı sağlıyor. Şehrin üzerinde 
gezen kameraya eşlik eden müzik, şehrin 
kirli havasını ve gizemini kulaklara büyük bir 
başarıyla duyuruyor. Farklı seslerin eşliğinde 
alçalıp yükselen müziğin büyüleyici havasıyla 
sağlam bir giriş yapıyoruz albüme. 

main title
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Rachel ve Deckard’ın tanışma ânına tanıklık 
ediyoruz. İkilinin Tyrell şirketinin ana 

binasındaki diyaloglarına Eldon Tyrell de 
dahil oluyor ve Vangelis’in müziği hakimiyeti 
ele alıyor. Ağır tempoda ilerleyen ve elektronik 
enstrümanların ağırlıkta olduğu bir parça. 
Başından sonuna kadar aynı rotada ilerleyen 
parça adeta atonal bir havada ilerleyerek 
sonlanıyor.

Filmin önemli bir karakteri Rachel. Kilit 
nokta diyebiliriz ve belki de albümün en 

iyi parçalarından birini dinliyoruz. Çok hafif 
tonda başlayan ve devreye muhteşem bir sesin 
dahil olmasıyla tadına doyulmaz bir arya da 
diyebiliriz Rachel’s Song için! Karakterin 
üzerinden perdeye yansıyan bütün hüznü ve 
gizemi kulaklara ileten çok başarılı bir beste. 
Parçanın yarısından itibaren Vangelis devreye 
giriyor ve elektronik enstrümanlarıyla temayı 
çalıyor. Devamlı aynı tempoda başlangıç 
ve gelişme olarak tanımlanabilecek iki ayrı 
bölümden oluşan parça, insan sesinin devreye 
girmesinin ardından, ağır ağır temposunun 
düşmesiyle sona eriyor.1980’li yılların klasik pop atmosferini 

yansıtan bir parça geliyor. Fonda parçaya 
eşlik eden insan sesi, temposunu yavaşça 
yükselten parçaya uyum sağlıyor. Saksafon 
solonun parçanın havasına müdahale 
etmesiyle sözü olmayan tipik bir pop parçası 
dinleniyormuş gibi olsa da, Vangelis’in sihirli 
orguyla yaptığı farklı dokunuşlar sayesinde her 
zamanki gibi yolundan sapmayan notalarıyla 
ilerleyen hafif tempolu parçayı bitiyoruz.

Blush Response

Rachel’s Song

Wait For Me
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Aşk temasındayız ve albümün bir diğer 
mükemmel bestesi karşılıyor bizi. Dick 

Morrisey’in muhteşem saksafon solosu 
eşliğinde 80’li yılların bütün havasını 
soluyacağınız duygusal bir parça bu. Saksafon 
solo dışında Vangelis’in hafif dokunuşlarıyla 
ilerleyen tema Rachel ve Deckard arasındaki 
sıcaklığı fazlasıyla hissettiriyor. 

Don Percival’in vokaliyle dinlediğimiz 
parça, hoş bir aşk şarkısı. Filmde 

Deckard’ın Çin mahallesinde içki aldığı 
dükkanda çalan Big Band tarzı parça, Los 
Angeles’ın kasvetli sokaklarına çok yakışıyor 
doğrusu.

Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. 
Vangelis’in alıştığımız enstrümanlarıyla 

giriş yaptığı ağır tempolu ve geleceğin 
dünyasının kasvetini kulaklara başarıyla 
taşıyan bir beste bu. Caz havasının elektronik 
enstrümanlar aracılığıyla mükemmel 
yakalandığı eser yaklaşık sekiz dakikanın 
üzerinde sürerken, neredeyse sonuna kadar 
aynı tempoyla hiç değişmeden ilerliyor. 
Özellikle caz severler parçayı dinlerken, 
Vangelis’in org sesinin, kafanızda saksafonla 
yer değiştirmesi neredeyse kaçınılmaz oluyor.

Sanatçının 1980 yılında çıkardığı See You 
Later albümünde ilk defa dinlediğimiz 

Memories of Green,  albümün bana göre 
en iyi parçası olarak arzı endam ediyor 
kulaklarımızda. Vangelis, farklı bir piyano sesi 
elde etmek için Steinway marka piyanosunu 
gitar pedalı ile filtreler. Öylesine etkileyici bir 
müziktir ki bu, farklı sesiyle piyanonun esiri 
olursunuz ve gözlerinizi bir an kapattığınızda 
başka bir boyutta bulursunuz kendinizi. Filmde 
Rachel’ın beynine gömülmüş hatıralarının 
sahte olduğunu anlaması ve gözünden süzülen 

love Theme

One More Kiss Dear

Blade Runner Blues

Memories of Green
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yaşları gördüğümüz sahnede çalan parça her 
bir notasıyla ruhunuza işliyor adeta. Memories 
of Green, ne zaman başladığını ve ne zaman 
bittiğini fark etmediğiniz sarsıcı bir etkiye 
sahip. Melankolik havasıyla bütünleşmenin 
kaçınılmaz olduğu kozmik bir havaya sahip 
parça, defalarca dinlenesi bir eser. 

Deckard, karanlık ve ıslak Los Angeles 
geleceğinde sokakları arşınlarken fonda 

Vangelis’in kadim dostu, efsane ses Demis 
Roussos’un vokalini dinliyoruz. Bestecinin 
atmosfere uygun bestesine, büyüleyici sesiyle 
eşlik eden şarkıcının sayesinde kasvetli ortamı 
iliklerimize kadar hissediyoruz. 

Vangelis’in tempoyu giderek daha ağdalı 
hale getirdiği parçalarından biri. 

Albümünde en kısa eseri. Şehrin ortamını 
yansıtan, açıkçası insanı adeta travmaya 
sürükleyen ve atmosferi çok başarılı yansıtan 
bir beste.

Kapanış parçası ve albümün de tek 
hareketli, dinamik bestesi. Vangelis’in 

akustik, elektronik bütün enstrümanları 
bir arada kullandığı parça, filmin bütününe 
tamamen zıt ama bir noktada onca kasvete 
rağmen umut kırıntıları barındıran bir 
geleceğin tasviri sanki. Sonuna kadar aynı 
hareketli tempoda ilerleyen parça davulların 
ve diğer farklı seslerin eşliğinde albümün 
tamamına sinen durgunluğu bir anda silip 
atıyor. Parça temposuna rağmen bünyesinde 
barındırdığı unutulmaz melodisiyle akıllarda 
daimi bir yer ediniyor.

Efsane final sahnesindeyiz, binanın 
çatısında Rick ve Roy karşı karşıya! 

Tales of the Future

Damask Rose

Blade Runner End Titles

Tears in Rain
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Sağanak yağmur altında geçen sahnede, 
bütün amacı herkes gibi yaşamak olan ve 
bunun uğruna yaratıcılarına karşı  şiddet 
kullanmayı göze alan bir canlının, yaşam 
süresinin son anlarındaki sözlerine tanıklık 
ediyoruz. Sinema tarihine geçen bu anlarda, 
replicant Roy Batty’nin “Ölmek... zamanı” 
sözleri ardından başının yavaşça önüne 
düştüğü görüntü, belki de en gösterişsiz ama 
en etkileyici ölüm sahnelerinden biri olarak 
hafızalarımızda silinmez bir etki bırakıyor. 
Vangelis’in derinden gelen ve aynı tempoda 
yağmura eşlik eden bestesi, son replicant’ın 
ardından, yaratıcılara atfen bir ağıt misali son 
notalarını kulaklarımıza ulaştırıyor

Vangelis müziği, direkt ruhun derinliklerine 
hitap eden bir yapıya sahiptir. Bestelerini 

nota olarak porteye dökmek yerine önce 
kafasında şekillendiren ve sonrasında bunu 
ölümsüzleştiren nadir sanatçılardan biridir. 
Bestelediği parçaların geneli tek bir kalıp 
üzerinde düz ilerler ve aralıklarla iniş çıkışlı 
bölümler girer araya. Hatta bazı parçaları 
en ufak bir nota değişikliği bile göstermeden 
başladığı gibi biter. Blade Runner’ın yapım 
aşamasında yukarıda bahsettiğimiz gibi, 
senaryoyu okumadan görüntüler üzerinden 
ana temayı yazan ve diğer besteleri büyük bir 

başarıyla filme yediren Vangelis, kariyerinin 
unutulmaz albümlerinden birine imzasını 
atmış. Özellikle elektronik ve akustik 
enstrümanların yanında kendi icadı seslerin 
kullanımında profesyonelliğini sonuna kadar 
kullanmış ve çok başarılı olmuş. Demis 
Roussos’un uhrevi sesinin vokal yaptığı bölüm, 
aşk temasında devreye giren Dick Morrisey’in 
saksafon solosu ve kapanışta albümün genel 
görüntüsüne tamamen zıt olan dinamik ve 
hareketli kapanış parçası ve tabi ki efsane 
Memories of Green ile Vangelis sınırları 
sonuna kadar zorlamış. Filmin genel havasının 
karanlık ve sevimsiz olduğunu düşünürsek, 
böyle ortamlara sahip yapımlara akılda kalıcı 
müzik bestelemenin ne kadar zor olduğunu 
da anlayabiliriz. Besteci bu konuda da farkını 
pozitif yönde fazlasıyla ortaya koymuş. 
Albümün tamamında genel olarak birbirinden 
bağımsız, farklı besteler olduğunu özellikle 
belirtmek lazım. Tek bir tema üzerinden, 
aynı temanın farklı versiyonlarına yazılmış 
besteler yok bu albümde. Besteci bilindik film 
müziği kalıplarından uzak durmuş. Yapım 
yılının 1982 olduğunu düşünürsek, o günleri, 
büyük bütçeli filmlerin neredeyse tamamında 
dünyaca ünlü senfoni orkestralarını ağırlıklı 
olarak kullanan bestecilerin çağı olarak 
tanımlayabiliriz. John Williams, Jerry 
Goldsmith, John Barry, Basil Poledouris, 
James Horner ve daha pek çok bestecinin 
zirvede oldukları bir dönemde, 1981 yılında 
Ateş Arabaları filmine yaptığı müziklerle 
Oscar ödülünü kazanan ve hemen ertesi yıl 
Blade Runner ile başarı grafiğini yükseltmeye 
devam Vangelis’i, sıradışı müziğiyle popüler 
isimlerin arasından sıyrılması karşısında 
hayranlıkla takdir etmemek haksızlık olur 
düşüncesindeyim! Albümde, farklı enstrüman 
ve sesleri bir araya getiren Vangelis, karanlık 
atmosferli ortamların gizemini doruğa 
çıkartan besteleri ve alışılagelmiş film müziği 
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anlayışının dışına çıkan performansıyla her 
müzikseverin arşivinde muhakkak bulunması 
gereken bir çalışmaya imza atmış. Albümün 
mümkünse 2 Cd’lik Exper Edition versiyonunu 
edinebilirseniz, duble kaymaklı tatlı tadında 
olur! Yazımızın sonunda kapanış sözleri, 
replicant’ların lideri Roy Batty’den gelsin;

“Siz insanların aklının almayacağı şeyler 
gördüm. Orion’un yamaçlarında yanan hücum 
gemileri, Tannhauser geçidinin yakınında 
karanlıkta parıldayan C-ışınlarını seyrettim. 
Tüm o anlar zaman içinde yitip gidecek. Tıpkı 
yağmurdaki, gözyaşları gibi. Ölmek... zamanı”

 Hüzünlere gark olmadığınız, 
geleceğin barış umuduyla dolu 
dünyasında mutluluğunuz daim 
olsun sevgili dostlar!
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Abdülkadir DOĞANAY

Darwin’in Senfonisi

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi

Sesini verdi rüzgar titrerken ellerim 

Köydeydim, başakların rengini aldım 

Şafakta güneş, 

Çatıda kan kırmızı kiremit 

Tuz koktu ellerim; 

Yakamoz rengi hırçın sulara daldım. 

İnsan bu, pek garip mahluk! 

Yıldızları topladım kafamdaki heybeye 

Yıldızları topladım bu alem benimdir diye; 

Yıldızların, şeklini aldım… 

M.Ö 7350 

Kabilenin şamanı ağzına aldığı boyalı suyu ince bir 

boru vasıtasıyla sol elini üzerine koyduğu duvara 

püskürttü. Şaman olarak ayini başlatma şerefi ona 

aitti. Çeşitli dans ve ıslık ezgileriyle beraber ritüel 

başlamış oldu. Mağara duvarına önce kabilenin 

erkekleri el izlerini bıraktı. Ardından sıra kadınlara 

geldi. El izini duvara bırakan kişi tabiat ruhları 

tarafından kutsanmış oluyor, böylece tehlikelerden 

korunuyordu. Çocukların ruhları masum 

olduğundan çocuklar her daim kutsanmış sayılıyor, 

törene katılamıyordu. 

Şaman tüm bu curcunayı arkasında bırakıp 

mağaradan dışarı çıktı. Yapraklar çoktan dökülmüş, 

bulutlar toplanmıştı. Havayı koklayıp kaygı dolu 

gözlerle göğü izledi. Bu duanın onları yaklaşan 

felaketten korumasını umuyordu. Büyük kış kara 

bir duman gibi yaklaşıyordu. 

M.S 2096 

“... Bahsi geçen karar neticesinde Europa ve 
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Enceladus uydularında tam ve sürdürülebilir bir 

biyom kurmak amacıyla önümüzdeki yıllarda 

doğacak çocukların bazıları ile uygun hayvan ve 

bitki türlerinin bir kısmı genetik uygulamaya tabi 

tutulmak üzere alıkonulacaktır. Uydulara yerleşim 

Güneş Sistemi’nin kolonileştirilmesi için hayati 

önem taşıdığından ve dünyalaştırma işlemleri insan 

ölçütlerine göre çok uzun sürdüğünden bu çeşit bir 

gelişme zaruri olmuştur...” 

Dalgalar yüzünü şefkatle yaladığında deniz 

tabanındaki vakumları tamir ediyordu adam. 

Kan emici bir sülük gibi jeotermal enerjiden 

beslenen boru hatlarının içinde iki, belki de üç 

saat geçirmişti. Canı sıkılınca göz ucuyla uzaktaki 

balık sürülerini seyretti. Önceden programlanmış 

yapay içgüdülerle hareket eden sürü karmaşık 

bir koreografi sergiliyordu. Yüz metre uzaklıktaki 

çiftlikte binlercesi vardı. Beyinlerindeki bir dürtü 

onlara orada kalmalarını emrediyordu. 

Her zaman önce alttaki sıra dalıyordu su tabanına. 

Muhteşem bir cümbüş içinde sürü hareketleniyordu. 

Diptekiler kiraz yosunlarını yedikten sonra en 

tepeye yüzüp yerlerini ikinci sıraya devrediyorlardı. 

Adamın kızılötesi gören gözlerinde tüm bu hareket 

kan damarlarından oluşan sonsuz bir girdap gibi 

devinip duruyordu. 

Doğduğundan beri içinde büyüdüğü dalgalar 

gibi düşünmeye başlamıştı. Düşünceler dalgalar, 

burgaçlar ve gelgitler halinde geliyor; kıvrılıp, 

bükülüp, biçim değiştirip tekrar su yüzüne çıkıyordu. 

“Sen hala bizden birisin!” demişti babası ellerinden 

tutup. Can sıkıcı görüşme günlerinden biriydi. 

Europa’dan ayrılıp Dünya yörüngesinde bir 

istasyonda buluşmuştu onlarla. 

Babasının bu sözü karşısında gülesi gelmişti adamın. 

Perdeli el ve ayak parmaklarıyla, boynundaki 

solungaçlarıyla, küçük siyah gözleriyle, kalın derisi 

ve yağlı gövdesiyle yabancı bir yaratıktı kendisi. 

Tarihte ilk defa bir çocuk babası ve annesiyle aynı 

türden değildi. 

Europa ve Enceladus’ta koloni kurmak amacıyla belli 

genotipte çocuklar henüz embriyo safhasındayken 

başkalaşıma tabi tutulmuştu. Elli yıllık çalışmanın 

ardından Europa endemik bitki, hayvan ve 

insanlarıyla giderek büyüyen bir ekosistemdi. 

Milyarlarca yıllık bakir topraklara kurulmuş devasa 

bir su altı gezegeniydi. 

Açık gri yüzünü aşağı eğip “Sizden biri olmadığıma 

eminim.” demişti adam. “Sizin dünyanızda bana yer 

yok.” 

Annesi bir saniye bile tereddüt etmeden cevap 

vermişti: “Ama kalbimizde var.” 

Gerçekten onların kalbinde bir yere sahip miydi? 

Kendisini bozuk bir yemek gibi kusup atan Dünya 

gezegeni, içindeki yıllardır dindiremediği özlemin 

ana vatanı olabilir miydi? Cevap veremedi. 

Jüpiter’in tetiklediği tektonik hareketler ve gelgitler 

azalmıştı. Azalan jeotermal enerji ve gitgide 

uysallaşan deniz kış mevsiminin gelmek üzere 

olduğunu haber veriyordu. Uzaktaki düzlüklerde 

kilometreler boyu uzanan mercanlar havaya renkli 

polenlerinden bırakıyorlardı. Şehir arkasındaydı 

adamın. Uykusu bastırmıştı. Birazdan biçimsiz ve 

renksiz deniz koca bir kütle gibi göğsüne binecekti. 

Evine dönmeden önce önündeki bir kaya çıkıntısına 

oturdu. Yüz milyonlarca kilometre uzaktaki Dünya’yı 

ve kendisine biçilen kaderi düşündü. Milyonlarca 

yıl önce kara yaşamına adapte olmuş insanlık şimdi 

koca bir çember çizip tekrar su altına dönmüştü. 

Belki de bu kadar düşünmesi yersizdi. Belki de asıl 

vatanı burasıydı. 

***

Kadın evinin terasına çıkıp sanki milyonlarca 

kilometre ötedeki oğlunu görebilecekmiş gibi 
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yıldızlara baktı. Uzaktaki ormanlarda ağaçların 

yaprakları dökülüyor, kuzeyden esen soğuk 

rüzgârlar kışın gelişini haber veriyordu. 

Evine girip uyumadan önce yaşlı gözlerle biraz daha 

gökyüzünü izledi. Belki de tüm bu yaşanan hasret 

insanlık için bir doğum sancısından fazlası değildi. 

M.S 4000 

Dünya yörüngesindeki elmas teras bugün çok 

anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyordu. 

Misafirlerden biri, Alpha Centauri elçisi gezegenin 

kızılötesi görüntüsünü izledi. Soğuk hava akımları 

azalıyor, sıcak su akıntıları artış gösteriyordu. 

Yüzünde ufak bir gülümseme belirdi; kış nihayet 

son buluyordu. 

Galaksinin bu çeyreğinden binlerce kafile bu 

anlamlı buluşmayı görmeye gelmişti. Güneş 

Sistemi, tarihinde hiç bu kadar büyük bir kalabalık 

görmemişti. 

İnsanoğlu yıldızlara yayıldı. Binlerce yıl boyunca, 

binlerce başka çehreye bürünüp ölü denen 

gezegenlerin hepsinde yabani kır çiçekleri gibi 

bitmeye başladı. Sonunda bu yabani otların 

kökleri tekrar birbirine dokundu ve gökadanın bu 

çeyreğinde koca bir ormanı andıran İnsan Türleri 

Ortaklığı kuruldu. 

Robot garsonlar içkileri servis ederken Titan delegesi 

gezegeninden getirdiği evcil bir hayvanı konuklara 

tanıttı. Bir grup ziyaretçi balmumundan yapılmış 

Homo Saphiens heykelini merakla inceliyordu. 

Artık çoktan yok olmuş atalarının suretiydi bu. 

Kimisi tamamen inorganik, kimisi mekanik, kimi 

sürüngenimsi, kimi amfibi, kimi biçimsiz, kimi 

kanatlı, kimiyse anlatılamayacak kadar tuhaftı. 

Hepsi üç bin yıl önce o büyük genetik değiştirmenin 

başlattığı hareketin sonucuydu. Bugün kutlama 

günüydü. Çoktan yıldızlararası bir medeniyete 

dönüşmüş insanlığın eskileri anma zamanıydı. 

Dünya baş delegesi kürsüye çıktı. Yapay evrime 

az tabi tutulduğu için eski insana en çok benzeyen 

dünyalılardı. Kürsüsünün önündeki bir kaya 

parçasını gösterip terastaki tüm ziyaretçilere 

seslendi : 

“Bu gördüğünüz şey sevgili dostlarım, binlerce yıl 

önceki atalarımız olan Sapiensin mağara duvarına 

bıraktıkları el izleri.” 

Antik taş parçasının yüzeyinde düzinelerce renkli 

el izi vardı. Eğer ellerini boyaya batırıp duvara 

sürmeseler kimsenin varlıklarından bile haberdar 

olmayacağı insanlar tarafından yapılmıştı. “Bunları 

yapan insanlar ‘biz de bu dünyadaydık’ demek için 

yaptılar. Şimdiyse sıra bizde, tıpkı binlerce yıl önceki 

atalarımız gibi bu dünyada kendi el izlerimizle 

hatırlanalım.” 

Birbirinden farklı yüzlerce varlık duvara bir iz 

bırakmak için sıraya girdi. Islıklı bir şarkı eşliğinde 

töreni sürdürdüler. Hepsi aynı karedeyken oluşan o 

tuhaf tablo ancak Darwin’in yazabileceği muazzam 

bir senfoniyi andırıyordu. Böylece insanlık mağara 

duvarlarına bıraktığı izlerle birlikte bir milenyumu 

ve koca bir kışı daha geride bırakmış oldu… 

                                         Son
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2014-2015 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.
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Aşkın Güngör

Gohor: Kurtlar yolu
2014

Selim Erdoğan

Ethem Kocabaş

Bir
2014

Gofer Ağacı
2014
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Efekan Efeoğlu

Kolektif

Mustafa Öncel

Ya Sonra
2014

7 Gezegenin Sırrı 2
2014

Gerçeğe Açılan Yol
2014
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Kolektif

Kolektif

Kolektif

Düşlerin İzinde
2014

Ölümsüz Öyküler
2014

GİO Ödülleri
2014
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İhsan Yalçın

Selim Erdoğan

Seran Demiral

Trinidad’ın Dönüşü
2015

Mars: Sonun Başlangıcı
2015

Hayat Üretim Merkezi
2015
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Gamze İstanbulluoğlu

Bahadır İçel

Levent Caşka

Astera Kaşifleri - İçdünya 
Kaşifleri -2015

Omartha
2015

Benim Adım Z
2015
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Ahmet Doğru

Nilüfer Önder

Yasemin Uras

Işığın Oğulları
2015

Gök
2015

Tanrım Beni Görünür Kıl 
2015
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Mustafa Âli Targaç

Çağıl Yaman

Arılar Tarikatı
2015

Güneş Makinesi
2015
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Atzel tek kaşını kaldırarak muzip, ‘’Doktor 
Metel, belki de edebiyatçı olmalıydınız diye 

düşünmeye başlıyorum...’’ ancak hafiften de 
otoriter bir tonda uyardı, ‘’Sadede gelin lütfen.’’

Metel bakışlarını sırasından kaldırmadan 
derince nefes alarak devam etti, ‘’Pilotlar 
yirmi yıl, ya da daha önce, ya da daha sonra, 
bilemiyorum, derin uykularından uyandıkları 
zaman görüp deneyimlediklerini şu an zihinleri 
bir perdeymiş gibi ona yansıtıyorlar, rüya olarak 
gözlemlediklerimiz birer gelecek öngörüsünden 
de öte geleceğin ta kendisidir!’’

Salonda sesi yeniden yükselen tepkileri bu 
sefer Leona’nın yumuşak müdahalesi bastırdı, 
‘’Söylediklerinizi ilginç bulduğumu itiraf 

etmeliyim. Teorinizi biraz daha açabilir misiniz?’’

Leona’nın tavrı Metel’i biraz cesaretlendirmiş 
olacak ki sözüne ayağa kalakarak devam etti, 
‘’Kuantum tünellemesi olarak adlandırdığımız 
olguda meydana geldiği gibi, deneyimlenen 
gerçekliğin zincirleme olarak insan zihninde 
dönüştüğü biyokimyasal aktivitenin 
bileşenlerinin nano ölçekte karşılaşacağı engeller 
görünürde protein moleküllerinin atomaltı 
parçacıklarından ibaret olacaktır. Ancak bunların 
dalga formlarının, engeli ışık hızında aştığı 
durumlarda zaman eksenindeki ardışık olguların 
Schrödinger’in kapalı kutudaki kedi deneyinden 
hatırlayacağımız, süperpozisyon hali sergileyen 
olasılıklar gibi davranacağını düşünüyorum. Bu 
da gelecekte gerçekleşen bir olayın bilgisinin, 
derin uykuda tamamen izole olmuş insan zihninin 
köprü olmasıyla şimdiki zamana aktarılabileceği 
anlamına geliyor. Kimbilir belki de benim 
düşüncemden öte, henüz içindeki o karanlık 
odayı bulamadığımız için kapısı kilitli kalan 
insan beyninin tahayyülümüzü de aşan işlev ve 
esneklikleri var.”

Arda TİPİ

Zamanın Gölgesi

Dizi Öykü - Bölüm-2
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Seiji sabredip susmuş ancak Metel’in sözünü 
böyle muğlak biçimde noktalamasıyla patlamanın 
eşiğine gelmişti. Anadilinin tonlamasına uygun 
güçlü bir nüansla itirazını dile getirdi, ‘’Zamanın 
ne kadar değerli olduğunu bildiğiniz ve dile 
getirdiğiniz halde niçin bu boş iddialarınızla 
kurulu meşgul ediyorsunuz Metel Tengizov?! 
Bize somut bir eylem planı gerekiyor, mesnetsiz 
kurgunuzun önerdiği gibi elimizin kolumuzun 
bağlı olduğunu kabul etmemizi beklemiyorsunuz 
herhalde?!’’

“Seiji san, görüntülerin bir uyarı niteliği taşıdığını 
söylüyorum sadece, şayet aradığınız şey bir cevap 
yerine acil eylem planıysa, PhalanX projesinin 
fişini çekmeniz gerekiyor, hem de hiç vakit 
kaybetmeden!’’

Metel’in bu sözleri üzerine salonu kaplayan 
şaşkınlık ve itiraz korosunu artık Seiji’nin gür sesi 
bile bastıramıyordu, ‘’Ne demek istiyorsun sen 
be adam?! PhalanX projesinin Gliese Görevi’yle 
ne alakası var?! Trilyonlarca argentlik yatırımı 
bir çırpıda yakmam gerektiğini söylüyorsun! 
Güvenlik zaafiyetine kurban etmek mi istiyorsun 
insanları, teröristlerle işbirliği mi yapıyorsun, bu 
ne cüret!!!’’

‘’Bakın, teorimi mantıklı bulmayabilirsiniz, Gliese 
Görevi’yle alakalı olmadığını da düşünebilirsiniz, 
ama tekrarlamaktan çekinmeyeceğim; PhalanX 
projesi riskleri gözardı edilemeyecek bir güvenlik 
otomasyon projesidir. Adaleti tesis edemeyeceği 

için suçla ve güvenlik ihlalleriyle mücadelede 
de etkileri beklenenin tersine olacaktır. Ahlaki 
yükümlülüklerimizi görmezden gelmeye devam 
edersek kontrolden çıkmış sibernetik bir tehditle 
de karşı karşıya kalabileceğimizi iddia ediyorum. 
Nasıl mı? Etik ilkelerin kodlarının evrenin kendi 
doğasında içkin olamayacağını düşünen insanoğlu 
akıl sahibi tek varlığın kendisi olduğu kibiriyle 
ahlaki normların kaynağı olarak da sadece kendi 
varoluşunu öne sürüyor. İnsanı merkezine 
almış kurgusal bir tanrı düşüncesi de bu gerçeği 
değiştirmiyor. Bu sahiplenmenin getirdiği 
sorumsuzluk duygusunun ve çifte standartlılığın 
zaman içinde kendi varoluşuyla çeliştiğini görüp 
deneyimlese de aynı yolda ve hızda devam ediyor. 
Bunu yaparken kendine hizmet etmesi için yarattığı 
otonom teknolojiler donanımlandırıldıkları 
öğrenme yetisi ve mekanik zeka sayesinde insanın 
kendisiyle olan çelişikliğini kavramaya ve hatta 
sorgulamaya başlıyorlar. ZooN da bunların çok 
daha gelişmiş bir örneği, ikinci nesil bir kuantum 
bilgisayarı. Her ne kadar dış dünyadan tecritte 
tutulduysa da sürekli öğrenen ve kendini geliştiren 
yüksek kapasiteli bir yapay zeka. Tamamen göreve 
yönelik bir ortamda tutuluyor olmasına rağmen 
çevresindeki çalışanlardan, pilotlardan ve ekipten 
sınırsız veri edinmiş ve bunlardan yenilerini 
üretmiş olabilir. Yetkililerin kontrolü altında 
gerçekleşen veri optimizasyon işlemi bu gibi 
durumların üstesinden gelmek üzere düşünüldü 
ancak öğrenmek veri biriktirmekten daha farklı 
bir şeydir, hatta onun da bir optimizasyon 
biçimi olduğunu söyleyebiliriz. ZooN’un bizden 
öğrendiklerinden ürettiği yeni bilgiler, bizim kendi 
varoluşlarıyla çelişen ve bununla kendimiz kadar 
doğal düzene de zarar veren, kaosa getirdiğimiz 
düzenden çok, düzenden kaos yaratarak entropiyi 
hızlandıran bir tür olduğumuza dair bilgiler 
içeriyorsa belki de üzerinde yaşam bulunan yeni 
bir gezegene yapacağımız yolculuğun ahlaki 
açıdan çok da kabul edilebilir olmadığına dair 
bir sonuca varmıştır. Bu konuda bize bilgi 
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vermesi de beklenemez. Bizim yine de bunun 
uyarısını, sahip olduğumuz teknolojinin yanı sıra 
tinimizin gizemleri aracılığıyla bugün edinmiş 
olduğumuz kanısındayım. Fotoğraflardakilerin 
üretmeyi planladığınız PhalanX muhafız robotları 
olduğunu siz kendiniz de söylediniz. Bundan 
benim çıkarabildiğim anlam ZooN’un pilotlardan 
gelen veriyi, küresel ağı ve bileşenlerini ele 
geçirmek için kullanacağı. PhalanX muhafızları 
da  zaman içinde ‘savaşçı karıncalar’ olarak 
bunun içindeki yerlerinin alacaklar. Hem bunun 
baştan engellenmesi için, hem de olası gelecek 
senaryolarında etik zaafiyetlerimizin büyük 
bir göstergesi olarak rol oynayan bu sibernetik 
ordunun saf dışı bırakılmasının ZooN’un 
hakkımızdaki görüşlerini değiştireceğine emin 
olduğum için, ismi bile ağır silahlarla alakalı olan 
bu projenin fişinin çekilmesini ısrarla tavsiye 
ediyorum!’’

Salondaki kakofoni dinmek bilmiyordu. Atzel 
sırasına oturmuş, başını ellerinin arasına 

almış, ortamın sakinleşmesini beklerken  tabletine 
gönderilen yeni belgelerin bildirim sinyaliyle 
irkildi. Tedirgin bir ağırlıkla, gelen belgeleri 
kontrol etmek için cihaza uzandı. Derin uyku takip 
biriminden yeni görüntüler yollanmıştı. Dosyaları 

açtığında gördükleri karşısında soğukkanlılığını 
korumaya çalıştı. Pilot yüzbaşı Valeri olduğunu 
düşündüğü kişinin muhtemelen ölmek üzere olan 
garip vaziyetteki bedeni, pilot biyolog Dr.Frida’ya 
benzeyen ancak insan olmadığı belli olan müphem 
bir figür, sibernetik hayvan benzeri imgeler, ve de 
dijital bir ekrana yazıldığı anlaşılan karmaşık bir 
kod dökümü. Salondaki tartışma devam ederken 
Atzel yeni belgeleri üyelerin sıralarına teker teker 
gönderdi. En hararetli konuşmacılardan olan 
Seiji ekranına düşen yeni görüntüleri farkederek 
sessizliğe gömüldü. İmplant lenslerinin odağını 
ayarlaması için gözlerini kısarak önündeki 
cihaza yaklaştığında gördüğü şey karşısında yüzü 
bembeyaz kesildi. Sesi titreyerek attığı feryattı bu 
sefer kalabalığı susturan. ‘’Bu imkansız! Olamaz! 
Kiyoko genel yetki kodu sadece benim bildiğim bir 
şifreleme algoritmasıdır!’’

Atzel ekranda gördüğü şey karşısında boğazının 
aniden kuruduğunu hissetti, yutkunarak, 

‘’Seiji san!’’ dedi, ‘’ Yüzüğünüz!’’
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Ekranda yazılı kodun gözüktüğü fotoğrafta çok 
belirgin olmasa da kenarda duran elin dördüncü 
parmağındaki yüzüğün üstündeki    (ko) harfi 
kodu yazan kişinin kimliğini ele veriyordu.

Seiji’nin daha ilk şoku atlatamadan fotoğraftakinin 
kendisi olduğunu anlaması onu daha büyük bir 
paniğe sevketti. Resimde elinde gözüken yara izi ise 
önceki gün Kenjutsu egzersizi sırasında meydana 
gelmişti. Yaşadığı şokun etkisiyle bakışları 
sabitleşmiş, vücudu da kaskatı kesilmiş biçimde 
kendini sandalyesine bıraktı. Dudaklarından belli 
belirsiz bir melodi duyuluyordu, ‘’ Teru-teru-bozu, 
teru bozu...’’

Leona mikrofonuna yaklaşıp, sessizliği 
sağlayabilmek için boğazını temizleyerek 
sakin bir tonda konuşmaya başladı, ‘’Sayın 
üyeler,  beni mazur görün, kış uykusu 
kapsüllerinin prototiplerinin test aşamalarında 
koordinatörlüğünü ve bu görevin nöroloji 
danışmanlığını yapan kişi olarak belki de en 
başta söz almalıydım. Öncelikle şunu söylemem 
gerekir ki bugüne kadar gerçekleştirdiğim gerek 
oneiroanaliz, gerek hipnoz, gerekse de uyku 
çalışmaları esnasında oldukça ilginç durumlarla 
karşılaştım. İnsan zihni konusunda pek az şey 
beni şaşırtabilir. Test süreci boyunca, ki bu 
konudaki öncül çalışmaları da hesaba katarsak 

20 yıl, rastladığımız bulgulara bilinçaltıyla 
ilgili olgular dışında yorumlar getirmemiştik. 
İlk deneklerimiz  tedavilerinin yanıt vermediği 
hastalardı. Bunlardan biri hastalığının kesin 
tedavisi bulunana kadar yaklaşık on yıllık bir uyku 
süreci deneyimlemişti. O süre zarfında edindiğimiz 
bulgular da deneylerin yan ürünlerinden biri 
olarak kalmıştı sadece. Ancak Metel’in fikirleri 
beni toplantı esnasında bunları tekrardan gözden 
geçirmeye sevketti diyebilirim. Hastadan, daha 
doğrusu deneğimizden edindiğimiz derin uyku 
rüya verileri, yatırımlarına dair önemli finansal 
sırları içeriyor olabileceğinden kendisi bunların 
gizli tutulmasını istemişti. Bulguları sadece ben  
ve ekip ortağım doktor Soren, yetkilendirilmiş 
denetçiler gözetiminde incelemiş ve sonra da 
şifreleyip arşive kaldırmıştık. Rüya kayıtlarını 
analiz ederken gerçekleştirdiğimiz filtreleme 
işlemleri sonrasında anlaşılabilir bazı görüntüler 
ortaya çıkmıştı. Bunlardan hatırladığım bir 
tanesinde bir yıldırım ve bu merkezin trafo 
kulelerini andıran... 

Leona cümlesini tamamlayamadan tüm salon 
dışarıdan gelen güçlü bir patlama sesiyle inledi. 
Yıldırım sesini geldikleri coğrafyadan tanıyanlar 
olmasa, daha önce böylesi bir fırtına yaşamamış 
olan merkezde, güvenlik önlemlerine rağmen 
paniğe kapılabilecek çok insan vardı. İçlerinde 
Leona ve Seiji’nin de bulunduğu bir grup insanın 
gözlerinin faltaşı gibi açılmasına sebep olan da 
panik değildi elbet.

Devam Edecek...
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?
- Tüm mürettabatın hayatı sana bağlı... 
Güveniyorum sana... Ne yapacağını 
biliyorsun değil mi?

-Hayır!



71www.yerlibilimkurgu.com

?
- Çok heyecanlıyııım! Annesini gönderecekmiş bu akşam
- Annesini mi?
- Ayy işte... Hard diskini yaa!

Kısa Öykü Yarışmamızın üçüncüsünü de
geride bıraktık.

“Yerli Bilimkurgu Okuyoruz” grubu kuruldu ve ilk okuma 
kitabımız belli oldu. 
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Metin Uçar, resimleriyle sayfamıza renk kattı.

Bu robot başka robot!
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-Metin bir şey sorabilir miyim?
-Tabi, buyur.
-Dünya’ya ne zaman gideceksin?
-Bu ay ki program  henüz belli değil Deniz... 
Fakat, Ekip Planlama’yı arayıp sorarım senin 
için... Hayırdır?
-Önemli bir şey değil... Aslında önemli yaa!
-Söyle o zaman neymiş?
-Şeeeeey !.. Ayfon sekiz çıkmış da! Getirebilir 
misin diye şey edecektim!
-Hayır.

DEPOZİTO
-Anneee... anne bak babam iyice sinirleniyo! 
Nerde kaldı bu annen diyor?
-Hay çatlasın emi! Ömrüm geçti taşınmaktan. 
Önce adam olaydı da iki modül bi salon ev 
alaydı, annemin sözü kulaklarımda halen
“Kızım bunun gemisine koyacak 
nitrojeni bile yok” 
-Ama anne babam ev sahibine yakalanmadan 
kaçalım diyor!
-Tabi tabi... Galakside rezil olmadığımız bi bu 
istasyon kalmıştı ya!
-Anneee! Babam jetpack’i unutmasın diyooo...
-Allah jet zamanda belasını verir işallaaah 
babanın!
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Hakan KİLYUSUFOĞLU

2222

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü

Ben, koltuğunun karşısındaki dev 
pencereden karanlık boşluğa bakıyordu. 

Elindeki tabletten film izlemekte olan 
Aaron’a dönüp, “Sence bu pencerelerin bir 
amacı var mı?” diye sordu. Aaron kafasını 
tabletten kaldırmadan, “Teknik olarak yok 
ama psikolojik olarak iyi hissedeceğimizi 
düşündüler herhalde. Eğer dışarıyı 
göremeseydik kapana kısılmış gibi hissederdik. 
Dışarıda hiçbir halt olmadığı görmek güzel,” 
dedi. Ben, “Bende tam tersi bir etki bıraktı. 
Haftalardır hiçbir yere gitmiyormuşuz gibi 
hissediyorum,” dedi. Aaron yüzünde pis bir 
sırıtmayla “Yanılıyorsunuz Kaptan, hiçbir 
şeyin olmadığı yere gidiyoruz! Bu arada ben 
yüzmeye gidiyorum. Biraz kafa dağıtmak 

istersen revire beklerim, elimde güzel mallar 
var!” dedi. Kaptan da ayağa kalktı ve “Ben de 
geliyorum, o malları da gemideki fıstıkları 
ayartmak için kullanma artık. Sen tanıdığım 
en boktan doktorsun Aaron!” dedi. Doktorun 
cevabı gecikmedi: “Bu geminin kendi kendine 
gittiğini düşünürsek, sen de tanıdığım en 
boktan kaptansın Ben!”. 
Kaptan Benjamin Bright ile geminin tıp 
ekibinin başındaki Doktor Aaron Sharma 
çocukluk arkadaşıydılar. Ben, Aaron’un 
da bu gemide olmasını özellikle istemişti. 
Frontier adlı yedi bin kişilik bu koca gemide 
sadece yüz elli kişilik düzenleyici mürettebat 
vardı. Temizlik ve yemek gibi işleri 
yolcular dönüşümlü olarak üstleniyordu. 
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Düzenleyiciler sadece işleri organize ediyordu. 
Gemiye seçilen yolcular 35 yaşın altında, atletik 
vücutlu ve psikolojik olarak güçlü insanlardı. 
Çoğu herhangi bir dine inanmıyordu. Seçici 
kurul, tepkilerden çekindiği için bunu açıkça 
duyurmamış ama mülakatlarda dindar 
olduğunu belirten adaylar elenmişti. Böylece 
din tartışmaları yüzünden projenin tehlikeye 
girmesi önlenmişti. 
Kaptan Ben odasında dinlenirken aniden 
kapısı açıldı ve “Kaptan! Rotadan çıktık! 
Çabuk güverteye!” diye bir bağırış koptu. 
Ben, yerinden kıpırdamadan kapıya baktı. 
Az sonra Aaron’un sırıtan yüzü göründü. 
“Tamam, tamam. Bozuk atma,” dedi ve 
Ben’in yanına oturdu. Ben, “Aslında dalga 
geçmekte haklısın, bu koca bebeğin nasıl 
gittiği hakkında bir halt bilmiyorum. Arada 
bir bana gösterdikleri renkli düğmelere 
basıyorum o kadar!” dedi. Aaron araya 
girerek, “O da bir şey mi? Bana verdikleri 
bir çubuk var. Hastaların kıçına sokuyorum 
ve anında hastalıkları iyileştiriyor!” dedi. 
Ben şaşkın şaşkın bakarken kahkahayı bastı. 
“Şaka yapıyorum Kaptan! Ama sen yine de bu 
çubuktan kimseye bahsetme. Sinir olduğum 
birkaç dallamaya bu tedaviyi uyguladım. 
Gerçeği öğrenirlerse pek iyi olmaz!”. Ben, 
Aaron’un omzuna bir yumruk attı ve “İstediğim 
kişiyi uzay boşluğuna atma yetkim olduğunu 
unutma!” dedi. Aaron gözleri açılmış bir 
halde Ben’e döndü ve “Demek sadece kaptan 
değil aynı zamanda hepimizin başkanı gibi 
bir şeysin,” dedi. Bu kez Ben kahkahayı bastı. 
“Saçmalama, böyle bir yetkim falan yok! Ama 
sen yine de bundan kimseye bahsetme. Kendi 
kendine giden bir geminin sıkıcı kaptanı 
olmaktansa istediği kişiyi uzay boşluğuna 
fırlatabilecek bir lider olmak şimdiye kadar 

çok işime yaradı!”. Aaron, “Çok adisin Ben,” 
dedi. “Ama yaratıcılığın benim çubuktan daha 
iyi!”. 
Ben, ekranlarla dolu güvertede bir şeylerle 
ilgileniyormuş gibi yapıyordu. Yanına gelen 
Aaron ile sohbete başladı. 
“Bütün bu olan biten hakkında ne 
düşündüğünü bana hiç söylemedin Aaron.” 
“Beni bilirsin, ciddiyet bana göre değil.” 
“İnsanların her şeyi nasıl bu kadar çabuk 
kabullendiğini anlayamıyorum.” 
“Adaptasyon türümüzün en güçlü özelliğidir.” 
“Mesajın geldiği günü hatırlıyor musun?” 
“21 Haziran 2040. İnsanlık tarihinin en 
önemli günü.” 
“Üzerinden beş yıl geçti ve işte ilk gemiyle 
yoldayız.” 
“İkinci parti gemilerin gelmesi ne kadar 
sürer?” 
“Biz indikten sonra altı ay içinde beş gemiden 
toplam otuz beş bin misafir ağırlayacağız.” 
“Toplamda kaç gemiye ulaşırız sence?” 
“Yaklaşık 160 yılımız kaldığına göre, tek bir 
gemi seksen sefer yapmış ve beş yüz altmış bin 
kişiyi taşımış olacak. Vaktimiz sona erdiğinde 
sekiz bin gemiyle yaklaşık dört buçuk milyar 
insan taşımış oluruz.” 
“Görünmez kurtarıcılarımız Sekizler’e aynı 
anda mesajlarını gönderdikten sonra olanları 
düşünüyorum da… İsteseler gemilerine 
doldurup hepimizi götürebilirlerdi. Yani 
bu iş onlar için çocuk oyuncağı olmalı. Ama 
öyle yapmadılar. Ne yapmamız gerektiğini 
söyleyip, anlayamadığımız bir teknolojiyi de 
kucağımıza bırakıp çekip gittiler.” 
“Sekizler’i neye göre belirlediler acaba?” 
“En basit açıklaması uzaya çıkmayı başarmış 
olanları seçtikleri. Fransa, Arap ülkelerinin 
proje dışında kalmasını istedi. Japonya 
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kimseyle konuşmadan kendi projesini 
yürütüyor. Çin, kendi halkının taşıması 
bitene kadar diğer halklarla ilgilenmeyeceğini 
açıkladı. Amerikan hükümeti şimdiden 
yeni gezegenin para sistemi konusunda 
düzenleyici olmaya çalışıyor. Rusya, Orta 
Asya’daki komşuları için tek bir kelime 
etmiyor. Hindistan’ın tek derdi Pakistan’dan 
kimsenin gitmemesi! Brezilya, Orta Amerika 
ülkelerinin yükünü çekmek istemiyor. Güney 
Kore, kuzeyli soydaşlarını istemiyor. İlginç 
bir şekilde projesine Türkiye’yi dahil etti. Ve 
bütün dünya Afrika kıtasında kimse yokmuş 
gibi davranıyor!” 
“Bizden çok üstün bir ırk 162 yıl sonra Dünya 
yok olacak, şu gemileri yapın ve şuraya gidin 
diyor, bizim verdiğimiz tepkiye bak!” 
“Belki elli, altmış yıl sonrasının yöneticileri 
şimdikiler kadar ahmak olmaz.” 
Aaron odasında film izlerken Ben aceleyle içeri 
girdi ve “Çabuk ekibini topla!” diye bağırdı. 
Aaron, “Ne oldu kaptan? Hepimizi 28 gün 
içinde öldürecek bir virüs salgını mı başladı? 
Benim çubuk her şeyi halleder, merak etme,” 
dedi. Ben ona doğru ilerleyerek elindeki tableti 
uzattı. Aaron’un yüzündeki gülümseme birden 
kayboldu. “Bunu şimdi mi söylüyorsun?” diye 
çıkıştı. Ben, “Anlaşılan bugün bana iletilmesi 
için önceden programlamışlar,” dedi ve ikisi 
birden aceleyle odadan çıktılar. 
İki saat sonra konferans salonundaydılar. 
Ben söze başladı: “Arkadaşlar, az önce 
bugün iletilmek üzere programlanmış bir 
mesaj aldım. Birazdan özel görevimizi 
açıklayacağım,” dedi. Işıklar kapandı ve 
ekranda bir görüntü belirdi. “Bu gördüğünüz 
yeni görevimiz. Görünmez efendilerimiz bizi 
buraya gönderirken bir de ev ödevi vermişler!” 
Ekranda görülen şey insanı andıran ama bazı 

tuhaflıkları olan bir canlıydı! Boyu bir buçuk 
metre civarındaydı, kulakları çok küçük, 
gözleri ise insan gözünün iki katı kadardı. 
Ayakları normal görünüyordu ama elleri çok 
büyüktü ve dört parmaklıydı. Basık burnu 
ve büyük ağzıyla sanki gülümsüyormuş 
gibi görünüyordu. Aaron sözlerine devam 
etti: “Yeni arkadaşlarımız henüz sözlü 
iletişim kuramıyorlar ama basit aletler 
kullanabiliyorlar. Bizden ayrılan en büyük 
özellikleri,” dediğinde ekipten biri “Eller ve 
gözler,” diye araya girdi. Aaron, “Hayır,” dedi, 
“Tamamen barışçıl olmaları!”. 
Ben sözü devraldı: “Buradaki varlığımızın 
başlamasıyla birlikte bizden istenen şey, 
yeni dostlarımızın gen haritasını çıkarmak 
ve evrim yolculuklarında onlara biraz torpil 
yapmak!” 
Toplantı bittikten sonra yalnız kalan Ben ve 
Aaron ekrana bakmaya devam ediyordu. 
“Hmm, öncelikle boylarını biraz uzatırız, 
kulaklarını biraz büyütürüz, gözler kesinlikle 
daha küçük olmalı.” 
“Ne o? Şimdi de Tanrıcılık mı oynuyorsun?” 
“Dur daha bitmedi. Bunları düzgün bir 
forma sokup zekâ seviyelerini artırdığımızda 
bizimkilerin kısmetini kapatmasınlar diye 
harika bir planım var. Çüklerini küçücük 
yapacağım!” 
“Aaron, sen tanıdığım en boktan Tanrısın!” 
“Bizi vadedilmiş topraklara sen getirdin Ben. 
Sen de tanıdığım en boktan peygambersin!” 

   Son
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Muhittin Yağmur POLAT

Bilgisayar ve Video Oyunlarında
Bilimkurgu: 

Commander64 Günlükleri

Atari firmasının 1972 yılında üretmeye başladığı Pong jetonlu oyun makinesinin daha sonra ev tipi 
bir cihaz olarak üretilmesi ve diğer firmaların da benzer cihazlar üretmeye başlaması sonucunda 

oyun cihazları evlere girmeye başladı. 
 1977 yılında atari firması ATARI 2600 ya da orijinal adıyla Atari VCS (Video Computer System) 
cihazını piyasaya sürdü. Bu cihazın kopyaları ülkemizde Karakutu adıyla biliniyordu ve çok yaygındı. 
Atari 2600 renkli görüntü verebiliyor, kartuşlarla farklı oyunlar oynatabiliyor ve 2 adet 9 Pin DIN 
joystick girişi bulunması sayesinde farklı oyun kontrolcülerini kullanılabiliyordu. Cihaz günümüzdeki 
video oyun sistemlerinin ya da diğer adıyla oyun konsollarının atasıydı ve milyarlarca dolarlık bir 
sanayinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

İlk üretilen Atari 2600 modellerinden biri. Ahşap gövde ilk modellerin ayırt edici bir özelliğidir.
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Atari firması 2600 modelini 1977-1984 
arasında üretti, daha sonra 1980’lerin 

sonlarında tekrar üretmeye başladı ve resmi 
olarak 1991 yılında bu cihazın üretimi son 
buldu. Otuz milyondan fazla Atari 2600 
konsolu sattı ve diğer şirketlerin ürettikleri 
ile birlikte yüz milyonlarca oyun satıldı. 
(Bu rakamlara kopya, klon yada çakma diye 
tabir ettiğimiz cihaz ve kartuş sayıları dahil 
değildir.) Cihaz için kartuşlar otuz yıl boyunca 
üretildi ve bugün bile bu cihaz için yeni 
oyunlar üretiliyor. 

Bu dönemdeki oyunlar grafik ve ses 
olarak oldukça kötü oldukları için (gerçi o 
zamanlarda harika görünüyorlardı!) firmalar 
oyun kutularına, kartuşların etiketlerine 
çok önem veriyorlardı. Genellikle oyunun 
havasına girmeniz için kutulara hikâye kitabı, 
çizgi roman ve poster gibi renkli ilaveler 
koymuşlardı. Ayrıca Televizyon reklamları 
da oyunların satılması için gerekli ilgiyi 
oluşturmak için kullanıldılar.

Oyunların çoğunluğu, o dönemdeki sinema 
ve edebiyat eserlerine de uyumlu bir şekilde, 

Dünya’yı ya da gezegeninizi istila veya yok 
etmeye gelmiş uzaylıları vurmak haricinde 
çok fazla bir şey sunamıyorlardı. Çünkü Atari 
2600 ve diğer rakip cihazlar oldukça yetersiz 
işlemci gücüne ve hafızaya sahiplerdi. Ayrıca 
depolama için kullanılan entegreler çok düşük 
kapasiteli ve pahalı olduklarından kapsamlı 
oyunlar yapılamıyordu.

Şimdi bu cihaz için çıkmış birkaç Bilim-Kurgu 

temalı oyunlardan bir kaçına göz atalım. 

YARS’ REVENGE

Razak Güneş Sistemi’nde yarı insan-yarı sinek, 

üstün özelliklere sahip, Yarlar (Yars’) olarak 

Dergilerde yayınlanmış Atari 2600 oyun reklamlarına 
ilişkin örnekler.

Oyunları daha cazip kılmak için Defender, Berzerk, Star 
Raiders, Phoenix ve Galaxian oyunlarının kutularından 
çıkan Atari Force çizgi romanları.
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bilinen bir ırk yaşıyormuş. Yarlar dünyadan gelen 

uzay gemilerindeki sineklerin evrimleşmesiyle 

oluşmuşlar. Biz oyunda gezegenlerine saldıran 

düşmanlarını yok etmek için harekete geçen Yar 

savaşçılarını kontrol ediyoruz. YARS’ REVENGE 

oyununun en önemli özelliği, kutusundan çıkan 

çizgi roman. Bu çizgi roman sayesinde günümüzde 

de devam eden Oyun Çizgi Romanları modası 

başlamış. Atari firması tarafından Atari 2600 için 

üretilen oyunlar içinde en çok satış yapan da bu 

oyun olmuş

SPACE INVADERS

Space Invaders 1978’de Japonya’da Taito firması 

tarafından piyasaya sürülmüş bir nişancılık 

(shooter) video oyunudur. Breakout, The Wars 

of the Worlds ve Star Wars gibi diğer oyunlardan 

esinlenen Tomohiro Nishikado tarafından 

geliştirildi. Bu oyunlar gibi Space Invaders da 

modern video oyunlarının öncülerinden biriydi 

ve emeklemekte olan video oyun endüstrisinin 

küresel bir endüstriye genişlemesine yardımcı 

oldu. Oyun oldukça basit bir konuya sahip. 

Dünyamıza saldıran uzaylıları vurarak 

düşürüyoruz! Oyun yukarıya doğru ateş edilerek 

oynanıyor. Her bölümde sütunlar halinde dalga 

dalga gelen düzinelerce düşman gemisi karşımıza 

çıkıyor. Bölüm geçtikçe düşmanlarımız değişiyor 

ve ateş etmeye başlıyorlar. Görevimiz düşmanlar 

bize ulaşmadan hepsini vurmak ve sağa sola 

hareket ederek vurulmaktan kaçınmak. Düşmanla 

aramızda arkasına saklanabileceğimiz 3 tane 

koruma kalkanımız var ve bunlar vuruldukça 

tükeniyorlar. Space Invaders oyunu, 1978’de 

piyasaya çıktığında oyuncular arasında heyecan 

yarattı ve çok sayıda satıldı, satışta olduğu sürede 

500 milyon dolar civarında bir hasılata ulaştı. 

Oyun jetonlu oyun makinalarında Atari 2600’de 

ve Nintendo Eğlence Sistemi’nde (NES) çok 

popüler oldu.

SUPER BREAKOUT

Bu da çığır açan oyunlardan biri, çoğunuzun bildiği 

DX-BALL oyununun atası. Genelde Breakout 

olarak biliniyor. Aslında Breakout ilk başta bir 

tenis oyunu olarak ortaya çıkmış (gelişmiş bir 

pong oyunu olması amaçlanmış) ama herhalde 

satışlar iyi gitmemiş olacak ki hemen bir uzay 

temalı senaryo ekleyip Süper Breakout yapmışlar.

Kaptan J.S. Chang iki milyon ton titanyum 

madeni cevherini Jupiter’in uydusu IO’dan 

Venüs yörüngesindeki Yeni Kaliforniya uzay 

istasyonuna uzay gemisiyle götürmektedir. 

Asteroid kuşaklarından geçerken bilinmeyen bir 

güç geminin etrafını asteroidlerle çevirir. Kaptan 

elindeki füzelerle astroidler arasından bir yol 

açmaya çalışır. Ancak sonunda tek füzesi kalır. 

Bunu asteroidlere çarptırıp, sekip geri dönünce 
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füzeyi gemisinin dışında elinde bir sopayla tekrar 

asteroidlere göndererek yolu açmak zorundadır.

DEFENDER

Ne yazık ki, Dünya’nın Güneş Sistemi’nin ötesinde 

yaşam arayışı ve derin uzaya gönderilen “dostluk” 

sinyali saldırgan yabancıların ilgisini çekti. Oyunda 

görevimiz Defender uzay gemisini kullanarak 

Dünya’yı savunmak. Yabancı uzay gemilerini yok 

etmemiz ve kaçırılarak mutant yapılan insanları 

kurtarmamız gerekiyor. Oyunda yabancı gemileri 

vurup patlatıyoruz. Mutantların olduğu gemileri 

vurduğumuzda ise patlayan gemiden fırlayan 

insanları yere çarpmadan havada yakalayıp, 

ölmeden şehre indirmemiz gerekiyor.

Video oyunlarındaki çıkışı gören film yapımcısı 

firmalar bu dönemde oyun firmalarıyla 

ortak pek çok oyun çıkarılmasına sebep oldular. 

Maymunlar Gezegeni, Yıldız Savaşları, Flash 

Gordon, Alien, Tron, E.T.  gibi birçok Bilim-Kurgu 

filmi oyunlara konu oldu.

Filmlerden uyarlanan oyunların kutu resimlerinden 
örnekler

Görüldüğü gibi o dönemde sanat eseri sayılabilecek 
güzellikte oyun görselleri yapılmış. Günümüzde böyle 
çalışmaları görmek ne yazık ki mümkün değil.

1982 yılı yapımı Bıçak Sırtı (Blade Runner) filminde Atari 
logosunu rahatlıkla görebiliyoruz.

1982 yılı yapımı E.T. (The Extra-Terrestrial) filminde 
televizyonun üstünde Atari 2600 cihazını görebiliyoruz. 
Ek bilgi: Bu filmden uyarlanan oyun çok kısa bir zamanda 
yılbaşı dönemine yetiştirilmeye çalışıldığı için gerekli 
testler yapılmadan piyasaya sürülmüş ve Atari firması 
milyonlarca oyun kartuşunu geri toplatmıştır. 

Bu sayıdaki yazımızın da sonuna geldik. Gelecek 
sayımızda Bilimkurgu oyunlarının gelişimiyle 
bilgilerin yanında oyun tanıtımlarımız da devam 
edecek. Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

Kaynaklar :
http://www.atariage.com/2600/
http://www.ataritimes.com/
http://khon2.com/
https://www.giantbomb.com/
http://gamedais.com/
http://www.htmlgoodies.com/
http://www.classicgaming.cc/
http://www.atarimania.com/
www.retroist.com/ 
http://www.classic-consoles-center.at
http://www.mobygames.com
http://www.8-bitcentral.com/reviews/
https://twitter.com/i/web/status/879840258841612292
http://www.ign.com/
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Yavuz Tınaz CİVCİR

Kırmızı ve Siyah

Kısa Öykü Dizisi - 3. Bölüm

Kırmızı içeriden “Ne bağırıyorsun be adam!” diye 
çıkışırken Siyah heyecanla “Kırmızı, akü sağlam 

lan” dedi. Dışarı çıkan Kırmızı Siyah’ın yanına koşarak 
“Benim de sana iyi bir haberim var,” dedi elinde 
tuttuğu siyah plastik anahtara benzer şeyi Siyah’a doğru 
uzatırken. Siyah “Bu ne?” dedi Kırmızı’ya şaşkın bir 
şekilde bakarken. Kırmızı “Anahtar, vale anahtarı derler, 
arabayı çalıştırır ve 30 km/s hıza kadar kullanmana izin 
verir,” dedi. Siyah tek kaşı hava hâlâ şaşkın bir şekilde 
“Nereden biliyorsun? Nerede buldun onu?” diye sordu, 
Kırmızı sakin bir şekilde “Dedim ya zamanında bende 
de vardı bunlardan, pek çok kişi bilmez arabanın içinde 
gizlidir, ben de baktım hâlâ orada mı diye ve işte burada!” 
dedi. Siyah “30 km/s hız hiçbir işimize yaramaz, ayrıca 
bir süre sonra motor hararet yapar,” dedi. Kırmızı “Evet 
bir süre sonra hararet yapar ama bu arabayı çalıştırıp bu 
yakınlarda daha fazla yere gidebiliriz, daha çok arabayı 
kontrol edebiliriz ve yanımıza daha çok alet edevat ve 
erzak alabiliriz” dedi. Siyah bir an için daldı ve kendine 
gelip “Bunun aküsünü benim arabaya takarız, diğer 
arabanın alternatörünü sökeriz onu da benim arabaya 
takarız ve elimizde çalışan bir arabamız olur hem de 

kendi anahtarı ile hız sınırlaması olmadan,” dedi. Kırmızı 
“Tamam hadi arabayı çalıştıralım, bakalım çalışacak mı?” 
dedi.

-Tamam Kırmızı, hadi bas marşa çalışır umarım!

-Çalışır neden çalışmasın ki?

-Sadece akü değil ki sıkıntı, bir sürü elektronik var 
bunlarda, hadi oyalanma bas marşa.

Kırmızı anahtarı çevirdi, arabanın konsol ışıkları yandı 
“Elektrik var,” dedi, Siyah heyecanla “Hadi çalıştır şimdi,” 
dedi. Kırmızı marşa bassa da araba çalışmadı. “Elektrik 
var, marş motoru sağlam demiştin. Neden çalışmıyor 
acaba?” dedi Kırmızı. Siyah “Belki sigorta atmıştır, araba 
o şoktan kurtulmak için sigorta attırmış olabilir, bunun 
sigorta kutusu içeride mi, dışarıda mı?” dedi. Kırmızı 
“Akünün yanında bir kutu olması lazım, bu modeli 
bilmiyorum benimkinde öyleydi” dedi. Siyah hemen 
sigorta kutusunu buldu ve birkaç sigortanın yandığını 
gördü, hemen diğer arabanın sigorta kutusunu açıp 
ihtiyacı olan sigortaları aldı ve değiştirdi, “Şimdi tekrar 
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dene,” dedi Kırmızı’ya. Kırmızı anahtarı çevirdi “Elektrik 
var,” dedi gene sonra marşa bastı, araba biraz titreyip 
çalıştı. Siyah mutluluktan zıplıyordu, Kırmızı hemen 
yanına gitti ve birbirlerine sarıldılar. Siyah “Başardık 
Kırmızı, başardık dostum!” dedi. Çalışan arabaya 
mutlulukla bakan Kırmızı Siyah’a dönüp “Evet, başardık 
artık yavaş olsa da çalışan bir arabamız var,” dedi. Siyah 
Kırmızı’ya bakıp, “Şu istediğin izin günü vardı ya, şimdi 
izinlisin, ben de diğer arabanın alternatörünü ve marş 
motorunu söküp bırakacağım,” dedi. Kırmızı “O zaman 
ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım, çay da demlerim. 
Madem bugün izin günü biraz tadını çıkaralım,” dedi. 
Siyah diğer arabaya dönüp, alternatörü ve marş motorunu 
söktü, o esnada Kırmızı yiyecek bir şeyler ayarlamış, çayı 
demlemişti. Saat akşam üzeri dördü gösteriyordu Siyah’ın 
işi bittiğinde. 

“Hadi Kırmızı hava kararmadan evde olmamız lazım” 
dedi Siyah. “Daha havanın kararmasına var, biraz daha 
kalsak olmaz mı?” diye cevap verdi Kırmızı ama Siyah 
pek oralı olmadı, “Daha bütün bu ıvır zıvırı yukarı 
taşımamız gerek, hem yarın erkenden kalkıp arabalar 
ile ilgilenmeliyiz” dedi. Kırmızı pek memnun olmasa da 
Siyah çoktan toparlanmaya başlamıştı. 

Kırmızı dışarıdaki bütün erzağı toplayıp arabaya koydu 
Siyah’a dönüp “Ben hazırım, sen de hazırsan gidelim,” 
dedi. Siyah çoktan şoför koltuğuna oturmuştu bile, motoru 
çalıştırdı, heyecan ve gerginlik arası bir ruh hâlindeydi, 
Kırmızı’ya dönüp “Motor çalıştı ama umarım hareket 
eder,” dedikten sonra arabanın vitesini D konumuna 
alıp ayağını frenden çekince arabanın hareket etmeye 
başlaması ile rahatladı. Kırmızı keyifliydi, çünkü bir 
arabaları vardı ve bu araba sayesinde Siyah’ın arabasını 
hayata döndüreceklerdi. 

Saklanmak için kullandıkları yere yani Siyah’ın evine 
geldiler, Siyah arabayı park etti ve Kırmızı’ya dönüp “Bak 
bu kırmızı araba benim,” dedi gururla, “Ve yarın onu 
çalıştıracağız” dedikten sonra arabadan indi, eşyaları 
toparlayıp eve çıkardılar, hava kararmak üzere iken 
Kırmızı ve Siyah arabanın aküsünü söküp yanlarına 
aldılar. Eve girdiklerinde hava çoktan kararmıştı. 
Siyah fısıldayarak “Kırmızı hadi artık sessizce sabahı 
bekleme zamanı, umarım otoparktaki değişiklik onların 
ilgisini çekmez,” dedi. Kırmızı camdan bakarken 
arabanın etrafında bir hareketlilik gördü, fısıldayarak 
ama sesindeki heyecanı saklamadan “Siyah, arabanın 

etrafında birileri var, arabaya bakıyorlar ama hava 
karardı şimdi uzaylılar gelecek” derken bir araç aniden 
belirdi, arabanın etrafındaki üç kişi kaçmaya çalışsalar da 
birden yere yığıldılar. Kırmızı heyecandan ve korkudan 
neredeyse çığlık atmak üzereyken Siyah’la göz göze geldi, 
Siyah konuşma der gibi işaret parmağını dudaklarının 
üzerine götürdü. Kırmızı fısıldayarak “Ne oldu onlara, 
neden birden yere düştüler?” diye sordu Siyah’a. Siyah 
dışarı bakıyordu hâlâ ve Kırmızı’ya “İzlemeye devam et, 
muhtemelen onlardan birini göreceğiz,” dedi. Kırmızı 
dikkatle izliyordu camdan, Siyah onun omzuna dokunup 
biraz geri çekilmesini işaret etti. Araç yavaşça yere indi, 
kapısı açıldı ve onlardan biri çıktı araçtan, etrafa bakındı, 
sanki başka birilerini arar gibi, üç kişinin yanına gitti, 
kaskını çıkardı, belinden bir alet alıp hepsini tek tek 
inceledi. Hem Siyah hem de Kırmızı şaşkınlık içindeydiler. 
Başka bir aleti de kolundan aldı ve yerde yatan üç kişiden 
en ufak tefek olanının koluna taktı, elindeki daha önce 
belinden aldığı aletle bir şeyler yaptıktan sonra en ufak 
tefek olanı bırakıp diğer ikisine yöneldi, onları yerden 
nazikçe kaldırıp aracına götürdü, sonra geri dönüp 
ufak tefek olanla ilgilenmeye başladı. Kırmızı heyecanla 
fısıldayarak “Öldürmüyor, bayıltıyor bence baksana ne 
kadar nazik kaldırdı onları, üstelik diğeri ile ilgileniyor 
gibi,” dedi. Siyah sessizliğini bozmadan izlemeye devam 
etti. Son olarak ufak tefek olanı da yerden nazikçe 
kaldırıp araca götürdü, geri dönüp etrafa biraz daha 
bakındı, kaskını taktı ve aracına geri döndü, bir süre 
sonra araç havalanıp uzaklaşmaya başladı. Hemen 
evin diğer tarafına koşan Siyah diğer pencereden aracı 
olabildiğince izlemeye çalıştı ama hem hava kararmıştı 
hem de araç siyahtı ve ışıkları yoktu. Siyah yanına 
gelen Kırmızı’ya dönüp “Tam olarak seçemedim ama 
sanırım kapsüle doğru gidiyor, topladıklarını kapsüle 
götürüyorlar,” dedi. Kırmızı şaşkınlık ve heyecanla “Zaten 
öldürmüyorlar baksana nasıl yapıyorlar anlamadım 
ama bayıltıyorlar.” derken Siyah araya girerek “Benim 
bir tahminim var, nasıl bütün elektrikli aletleri bozmak 
için elektromanyetik atım kullandılarsa, insanları etkisiz 
hale getirmek için de benzer bir elektromanyetik şok 
kullanıyor olabilirler,” dedikten sonra Kırmızı’ya dönüp 
“Hadi uyuyalım sabah erkenden kalkacağız, yapacak çok 
işimiz var,” dedikten sonra uyurken kendini gizlemek 
için kullandığı koltukların arasına çadır gibi gerdiği 
çarşafın altına girip yattı. Kırmızı da kendi yerine geçip 
yattı “Siyah, sence insanları ne yapıyorlar, öldürmüyorlar 
ama ne için kullanıyorlar? Köle mi yapıyorlar insanları? 
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Yoksa enerji olarak mı kullanıyorlar?” diye sordu Siyah’a, 
Siyah “Ben nereden bileyim uzaylı uzmanı mıyım ben? 
Belki yiyorlardır. Hadi şimdi uyu, yarın bana uykum var, 
yorgunum deme,” diye tersledi Kırmızı’yı.

Ertesi sabah Siyah sabahın ilk ışıkları ile uyandı, 
Kırmızı’ya seslendi uyandırmak için: “Hey! Kırmızı, hâlâ 
uyuyor musun? Hadi artık uyanma vakti!” dedi. Kırmızı 
“Ben çoktan uyandım,” diye seslendi içerden. Siyah kalkıp 
Kırmızı’nın yanına gitti, Kırmızı kahve içiyordu, Siyah’a 
da çaydanlığı göstererek “Su sıcak, kahve içmek istersen” 
dedi. Siyah kendine hemen bir kahve yaptı, raftaki 
paketten bir sigara çıkardı ve yaktı, Kırmızı dikkatlice 
camdan bir gece önce uzaylının geldiği yere bakıyordu. 
Siyah “Bir şeyler görebildin mi? Ya da bir hareketlilik?” 
diye sordu Kırmızı’ya. Kırmızı “Yoo! Hiçbir hareketlilik 
yok, dün ne kadar sessiz ise bugün de o kadar sessiz,” 
diye cevap verdi. Siyah “Kahveleri içtikten sonra aşağıya 
inelim işimize başlayalım,” dedi, Kırmızı omuz silkmekle 
yetindi sadece, dün gece olanlardan sonra kafası çok 
karışıktı.

Araba ile iki saat uğraştıktan sonra aküyü, marş motorunu 
ve alternatörü değiştirmişlerdi. Siyah “Eğer her şeyi 
doğru yaptıysak arabanın çalışması gerek,” dedi. Kırmızı 
heyecanla “Hadi lütfen çalışsın,” dedi. Siyah arabaya 
oturup marşa bastı ama hiçbir şey olmadı, morali bozulan 
Kırmızı “Bu mudur yani? Çalışmayacak mı?” diye sitem 
etti, Siyah sakin bir şekilde “Dur hemen moralini bozma, 
sigortaları kontrol etmedim, onları kontrol edelim.” dedi. 
Sigorta kutusunu açıp içindeki yanmış sigortaları bulup 
diğer arabadan aldığı sigortalar ile değiştiren Siyah “Eğer 
şimdi çalışmazsa moralini bozabilirsin,” diye takıldı 
Kırmızı’ya. Arabaya geçip tekrar marşa bastı, araba 
biraz nazlandıktan sonra çalışmaya başladı, biraz gaza 
yüklenen Siyah’ın keyfi yerindeydi “Tamamdır Kırmızı, 
şimdi yanımıza birkaç günlük erzak ve biraz alet edevat 
alıp yola çıkabiliriz.” dedi. Keyfi yerine gelen Kırmızı 
“Erzaklar tamam, ben zaten sabah hazırlamıştım, sen ne 
alet edevat alacaksan onları al, ben de erzakları alayım” 
dedi. Siyah benim alet edevatım yanımda, başka bir şeye 
gerek yok, sen erzakları al ben de buradaki ıvır zıvırı 
toparlayayım,” dedi. Kırmızı yukarı çıkıp erzakları alıp geri 
geldiğinde Siyah ortalıktaki her şeyi toparlamış arabaya 
yerleştiriyordu. Kırmızı da erzakları Siyah’la birlikte 
arabaya yerleştirdikten sonra “Siyah yolda eğer birilerini 
görürsek ve onlar kötü insanlar olursa ne yapacağız?” diye 
sordu, Siyah “İşte bunu hiç düşünmedim ama haklısın, 

arabada bijon anahtarı var, bir de diğer arabadan 
bulduğum bijon anahtarı var, başka da bir şeyimiz yok 
kendimizi savunmak için.” dedi. Kırmızı “Yolda bir 
silah dükkânı bulsak, girip kendimize silah alsak mı 
acaba?” diye sordu. Siyah “Dostum ben ne anlarım silah 
kullanmaktan, hayatım boyunca silah kullanmadım ben.” 
dese de Kırmızı hâlâ nereden silah bulabilecekleri ile ilgili 
fikir veriyordu “Polis karakolunda da bulabiliriz, hem 
polis karakolu bulmak daha kolay, umarım bizden önce 
birileri içlerini boşaltmış olmaz işte o zaman korkmaya 
başlarım,” dedi. Siyah şaşkın bir şekilde “sormayacağım, 
bunları nereden bildiğini sormayacağım,” dedi ve arabayı 
sürmeye başladı.

“Çevre yoluna girme orada karakol bulamayız, hem 
eğer lazım olursa kaçacak yer de bulamayız,” dedi 
Kırmızı, Siyah “Tamam be tamam girmiyorum, ama 
eğer Altınyol’da trafik varsa benden çekeceğin var.” 
dedi, Kırmızı “Şemikler’e gir orada karakol var oraya 
bakalım,” dese de Siyah silah ve karakol muhabbetinden 
pek memnun değildi. Kırmızı “Tamam bak eğer silah 
istemiyorsan söyle ben de manyak gibi, sana şurada 
karakol var burada karakol var demek zorunda kalmam.” 
dedi. Siyah “Bak dostum ben yanımızda silah olmasından 
pek de memnun olmam, böyle gidiyoruz işte, zaten 
hayatta kalanlar varsa bizim gibi onlar da bir yerlere 
gitmeye çalışıyorlardır,” dedi. Kırmızı “Sorun da o zaten 
Siyah, herkesin çalışan bir arabası olmayabilir, bizim 
arabamızı isteyebilirler, elimizdeki tek umudumuz olan 
arabayı kimseye kaptırmak gibi bir niyetim yok.” dedi. 
Siyah yavaşladı ve bir benzinliğe girdi. 

-Evet, benzinlikler çalışıyordur zaten.

-Salak salak konuşma, şuradaki tankere bakacağım eğer 
içinde motorin varsa oradan çekeceğiz.

-Ne yani depomuz boş mu?

-Boş değil ama tam dolu da değil, ayrıca yanımıza birkaç 
bidon yakıt alsak fena olmaz.

-Tamam sen yakıta bak, ben geliyorum, şu markete 
bakacağım.

-Fazla oyalanma, bana yardım etmen gerekebilir.

-Tamam, tamam birazdan gelirim.

Kırmızı benzinliğe girerken, benzinliğin arka tarafına 
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park etmiş olan polis arabasını görmüştü, ona gitti 
çaktırmadan. Arabayı kurcaladı ve evet aradığını 
bulmuştu, bir tabanca, bir yedek şarjör ve 40-50 kadar 
mermi, yüzünde bir gülümseme ile bulduklarını çantasına 
attı, benzinliğin marketine girip birkaç çikolata, su ve 
birkaç bisküvi alıp siyahın yanına döndü.

- Şanslıyız tankerde motorin var.

-O zaman dolduralım depoyu, markette yakıt bidonları 
var onları da getireyim mi?

-İyi olur sen onları getir ben de mazotu nasıl çekebiliriz 
ona bakayım.

-Tamam, birazdan yanındayım.

Kırmızı markete geri döndü en büyük yakıt bidonlarından 
dört tane aldı yanına ve hemen arabaya geri döndü.

-Bunlar işimizi görür mü?

-Görmez mi, orada bu arabanın deposu kadar daha yakıta 
yer var.

-İyi bari nasıl alacağız yakıtı?

-Eski usül.

-Nasıl yani?

-Hortumla çekeceğiz, bak bu hortum tankerin 
deposundan, arabanın deposuna kadar gidiyor.

-Ben çekmem!

-Tamam, tamam ben çekerim, sen benim için suyu hazır 
et, kusabilirim de haberin olsun.

-Sorun değil, hemen bitirelim şu işi çünkü burası beni çok 
geriyor.

-O zaman sen buraya gel hortumu tut, ben aşağıda yakıtı 
çekeyim.

-Hazırsan başla, hortum deponun içinde.

Siyah yakıtı çekse de bir süre beceremez, sonra birden 
ağzının içi motorin dolar, hortumu arabanın deposuna 
sokar, ağzındaki yakıtı tükürür.

-Eeeh ne pis bir tadı var şunun ya, ağzımı değiştiresim 
geldi.

-Suyla ağzını iyice çalkala, yutmadın değil mi?

-Yok, yutmadım ama ağzımın içi çok iğrenç.

-Tamam. İşte iyice çalkala ağzını, su içme ben yanına 
gelmeden.

-Tamam anne.

-Doktorum ben unuttun mu?

-Tamam, tamam içmiyorum su falan. Depo doldu, orada 
kal bidonları da doldurayım sonra hortumu çıkarırsın.

-Sen ne zaman çıkar dersen.

-İki bidon daha var onlar da dolsun.

Son bidon da dolduktan sonra, Siyah “Tamam, çıkar artık” 
dedi. Kırmızı hortumu tankerin deposundan çıkarıp 
“Bunu ne yapayım” diye sordu. Siyah “Biraz öyle yukarda 
tut iyice boşalsın sonra bir poşete koyalım onu, arabanın 
bagajına koyacağız, koku yapmasın.” Kırmızı hortum 
boşaldıktan sonra toparladı ve büyük bir çöp poşetine 
koydu, Siyah’a “Bu tamam, şimdi sana bakalım, ağzında 
hâlâ yakıt tadı var mı?” dedi. Siyah “Var biraz ve kolay 
kolay gidecek gibi de değil,” dedi. Kırmızı, bir soda açıp 
Siyah’a verdi “Bununla ağzını çalkala ve tükür, bu şişe 
bitene kadar yap, daha sonra bir şeyler içebilirsin,” dedi. 
Siyah “Bunu şimdi uydurdun değil mi” dese de Kırmızı 
“Hadi sana dediğimi yap ben de şu bidonları arabaya 
yerleştireyim,” dedi sadece. 

Tekrar yolan çıktıklarında Kırmızı biraz çekinerek “Siyah, 
sana bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok tamam mı?” 
dedi. Siyah “O polis arabasında silah buldun değil mi?” 
dedi. Şaşıran Kırmızı “Nereden anladın?” diye sordu 
Siyah’a. Siyah istifini bozmadan “Uzaylı istilasından 
sağ çıktım, bu çevrede muhtemelen çalışan tek arabaya 
sahibim, salak değilim sanırım ha?” dedi Kırmızı’ya. 
Kırmızı biraz mahcup biraz mutlu “Kızma bana, 
elimizdeki çalışan tek araba olabilir ve onu kimseye 
kaptırmak istemiyorum sadece.” Siyah “Tamam, öyle 
olsun ama o silahı ilk gerginlikte ortaya çıkarmayacağına 
dair söz ver bana,” dedi Kırmızı’ya. Kırmızı söz verdi “bu 
silah ilk gerginlikte ortaya çıkmayacak, mümkünse hiç 
çıkmayacak.” dedi.

-Eğer yollar bu kadar boşsa saat 13:00-13:30 gibi orada 
oluruz…..

Son
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

Nur İpek Önder MERT

Gölgelerin Dünyası

Svet, basın toplantısı sona erer ermez, kendini 
100 no.lu kabine attı. Hologram aynadan, 
sırtında “Action Man”li ilkokul çantası gibi 
asılı fanustaki iç organlarına baktı. Midesi 
fena durumdaydı. Kusabilse rahatlayacaktı. 
Vazgeçti. Özofagusa giden nano-sentetik 
damarları çatlatabilirdi. Dizlerinin üstüne 
çöktü, başını iki elinin arasına aldı. “Nasıl, 
nasıl Dünya’ya geri döneceğim?”

Tümüyle umutsuzdu. Evrenin tüm yükü 
omuzlarındaymışçasına devrildi. Bacaklarını 
göğsünde topladı. Sırt fanusunda kızıl ışıklar 
saçarak ritmik ancak ağır çekimde atan 
kalbiyle, gelişimi dışarıdan izlenen cenin 
gibiydi. Aciz, yapayalnız ama canlı. Derin bir 
nefes aldı, akciğerlerini festival balonu gibi 
dolduran havayı hırsla tüketti. “Çalış kafa, 

çalış! Dünya’ya dönmenin yolunu bul! Oraya 
yıllar sonra ayak basan ilk biz olmazsak, 
hükümet işimi bitirecek. 69’daki Ay’a çıkma 
meselesinde yarışı bir kez kaybetmiştik zaten. 
Bir yarış kaç kez kaybedilir? Bitirecekler 
beni. Sonra ibret olsun diye Kepler-22b Açık 
Hava Müzesi’ne kaldırıp, okul gezisiyle gelen 
çocukların mıncıklamalarıyla, kedi yavrusu 
gibi... Kedi? Tabi ya kedi!”

Svet, Arşimet sevinciyle kabinden dışarı fırladı 
ki o da ne! Bilinmeyen bir cisim yaklaşıyordu: 
O eski güzel Dünya’nın derin okyanus 
ahtapotlarının kolları gibi salınan kızıl 
saçlarla, kozmik tüm gök cisimlerini minik 
bir karadelik olup, yutmuş; tüm ışıkları içine 
hapsetmiş gizemli bir “şey”... Heyecanlanan 
Svet’in yaşamla bağı iyice gerilmiş, kopmak 
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üzereyken, “Merhaba, binanın çıkışı nerede, 
biliyor musunuz?” dedi Şey.

Svet, içinden “Ah kadınlar, 80 günde devri 
alem yapar, yine çıkışı bulamazlar.” diye 
geçirirken “Çıkışı sormuştum.” ısrarıyla 
silkindi. Babasından gelen Türklük genlerine 
gem vuramadı. “Ben de çıkıyorum. Eşlik 
edebilirim...” Şey, grafen destekli büstiyerini 
uçlarından çekip düzelterek, ona da 
annesinden kalıtılmış ağırdan alma havasıyla 
biraz düşündü. “Olur. Elbette...”

Svet, Şey’in yanında yürürken yer çekimi 
zayıflamış, Neil Armstrong’un aksine insanlık 
için küçük, kendi için büyük adımları atıyordu. 
Kalbi, öyle volümlü çarpıyordu ki neredeyse sırt 
fanusunu kırıp çıkacak ve Hair müzikalindeki 
Berger’in masaya çıkış sahnesindeki gibi 
etrafta ne var ne yok dağıtacaktı. Şey’de durum 
nasıldı? Çaktırmadan adımlarını yavaşlatıp 
arkasından baktı. Kalbi berrak akvaryum 
içindeki Koi balığı gibi mistik bir aurayla minik 
minik atıyordu. -Dünya’ya ayak basabilirse 
Bodrum’da dövmesini yaptırmalıydı.- 

Şey, Svet’i arkasına doğru bakarken yakaladı. 
“Nereye bakıyorsunuz, öyle?” “Kalbiniz… Ne 
kadar güzel… ” dedi Svet titreyen sesiyle. Bu 
beklenmedik iltifat karşısında şaşırmıştı Şey. 
“AA, teşekkür ederim. Önemli olan iç güzellik, 
tabi…” 

Svet, başını sallayarak “Hah, ben de onu 
diyecektim. Yüzünüzün güzelliğinin nereden 
geldiği belli oldu.” dedi ve biraz daha ileri 
gitti. Bu ne saçma sapan bir karşılıktı şimdi. 
Svet, ağzından çıkanları kontrol edemiyordu. 
İki yüksek teknoloji enstitüsü, bir askeri 
akademi ve üzerine cila olsun diye aldığı tüm 
uzay-eğitim diplomalarını oracıkta yakıp, 
çapkın Pazariçi bıçkınlarına has bir laf etmişti. 
Birazdan bir uzay gemisinin kapısına asılıp 
“Yıldıztabya, Ramileer” diye yolcu toplasa, 
yadırganmazdı.

Şimdi abuk bir suskunluğa hapsolacaklardı 
ve yıllarca süren o esaretten, yaşlanmış halde, 
hiç tanışmadan birbirlerinden sıkılarak 

kurtulacaklardı. Svet, zincirleri kırmalıydı. 

“Kabalık ettim, sormadım. İsminiz ne?” 

“Günöte. Sizinki?” 

“Hm. İsminiz Türkçe… Benimki de Svet.” 

“’Tatlı’ manasında?” 

“Hayır, annem Rus, ismimi o vermiş. Babam 
Türk asıllı.” 

“Öyle mi, benim de annem Türk. Babamı hiç 
tanımadım. Kepler-22b Kolonileşme Projesi 
için küçük yaşta buraya getirildim. Kepler-
22b’liyim diyebilirim, yani. Sen?” 

Ne çok ortak yönleri vardı. Birbirleri için mi 
yaratılmışlardı, ne? Konuşmadaki hitap şekli 
de iyiden iyiye “siz”den “sen”e evrilmişti. 
Svet, bütün hayatını anlatabilirdi şimdi. 
“Dünya’daki nükleer kışa 4 yıl dayanabildi 
ailem. Babam ‘Gliese 163c’ye kaplıca işletmeye 
gidiyorum’ diyerek bizi terk etti. Orada biriyle 
evlendi ve dönmedi. Annem… Son büyük 
radyoaktif serpintide, 2111’de, çok hastalandı. 
Onu son gördüğüm yer, St. Petersburg 
Araştırma Hastanesi’nin onkoloji koridoru. 
Neyse… Artık ailem Rus Uzay Araştırma 
Teşkilatı. Beni onlar yetiştirdiler. Şu an 
teşkilatın askeri keşif departmanındayım.”

Günöte yüzünde alaycı gülüşü bastıramadı. 
“Oo, demek R.U.A.T.’dansın. Amerikalılarla 
yine bir yarışa girdiğiniz söyleniyor? Hem de 
bu kez Dünya’ya dönmek içinmiş, duyunca 
çok güldüm.” 

Bazen insanın aklına kötü bir şey gelir. 
Zihninde öteler, unutur. Hayatına devam 
eder ama içinde huzursuzluğu kalmıştır ya... 
Sonra o can sıkıcı şeyi unutulduğu karanlık 
dehlizlerden çekip çıkarmak, yüzleşmek ister 
ve yeniden hatırladığında aslında o kadar da 
kötü olmadığı kanısına varır. İşte o “o kadar 
da kötü olmayan” kanıksandığında nasıl artık 
boğmaz, yavaş yavaş nefes aldırır, Svet’de de 
böyle olmuştu. Hatta artık hatırlatılınca keyfi 
kaçmak bir yana böbürlenmeye bile başlamıştı. 
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“Doğru duymuşsun. Dünya’ya dönme projesi 
var. Yürütücüsü benim. Dünya’dan öte-
gezegenlere gitmeyen diğerleri, Arkaikler,  HD 
69830d’den gelen Dinosaurianlar’la anlaşmış. 
Yer altındaki madenler karşılığında onlardan 
teknoloji satın alıp Dünya’yı yeniden yaşanır 
hale getireceklermiş. Bu durumda Dünya’nın 
hakimiyetini de ele geçirecekler…”

“Dünya yeniden yaşanabilir olsun, size ne 
bundan? Hâkimiyet kursalar, ne olacak? 
Orası artık Arkaikler’in, ölüme direnenlerin… 
Dünya sizi bırakmış ama siz onu hala 
bırakmıyorsunuz.”

“Düşündüğün kadar basit değil.”

“Nasılmış, öyleyse?”

“Biz üstünüz. Arkaikler gibi değiliz. Orada 
yaşayan halk için ne iyi ne doğru daha iyi 
biliriz. Dünya, artık yaşadığımız yer olmasa da 
insanlığın doğduğu yerdir. Sorumluluklarımız 
var… Dünya’da hâkimiyet kuranlar, tüm 
madenleri satıp halkı Dinosaurianlar’ın 
madenci köleleri yapacak. Eziyet edecek ve 
sonunda savaş çıkacak. Savaşların ne kadar 
zarar verdiğini, nükleer kıştan biliyorsun. 
Bak, sorun yaşansın istemiyoruz, oraya barış 
götürmek istiyoruz. Ancak onlar ABD ve 
Rus hükümetinin tüm görüşme taleplerini 
reddettiler. Dinosaurianlar’dan aldıkları Felis 
denen dev yaratıkları kendilerine muhafız 
edinmişler, gönderdiğimiz iyi niyet elçilerini 
gemilerinden inmeden öldürüyorlar. Henüz 
kimse ayak bile basamadı. Vahşilik, tam 
anlamıyla vahşilik. İşte onlarla aramızdaki 
fark bu!  Şimdi benim, A.B.D. kuvvetlerinden 
önce oraya bir ekip göndermem gerekiyor. 
Mümkünse tek parça dönecek şekilde. 
Bu arada anlattıklarımın gizli olduğunu 
belirtmeme gerek yok sanırı…”

Svet kesti. “Madem Amerika ile ortak 
çalışıyorsunuz, neden bu yarış?” 

“Yarış mı? Bu bir yarış değil, zor olanı 
başarmak için gerekli motivasyonu sağlayacak 
rekabet ortamı.”

“Dönüşünü hesaplamadan tek yön biletle 
uzaya gönderdiğiniz zavallı köpek Laika’nın 
bile bile ölmesine izin vermek de böyle bir 
anlayışın ürünü mü?”

Svet, yutkundu. Çalışmadığı yerden gelmişti. 
Bundan 0 çekse, finalde 100 alsa kurtarırdı 
aslında ama hırslanmıştı bir kere. Üste 
çıkmanın tek yolu -ata sporu- Ad hominem 
taktiğiydi. “Uzayla ilgili Dünya’dan alınıp 
buraya getirilmek dışında bildiğin, tecrübe 
ettiğin bir şey var mı? Dünya hakkında 
hatırladığın? …bir de beni sorguya çekiyorsun. 
Laika bile o kısacık ömründe senden daha çok 
şey görmüştür.”

Doğru söylüyordu Svet. Laika uzayı da, 
Dünya’yı da ondan daha iyi biliyordu. Günöte, 
3 yaşındayken, kriyojenik uykuya yatırılarak 
alınmıştı Dünya’dan. Arada rüyalarında da 
gördüğü oradan hatırında kalan tek kare: 
Kara bulutlarla perdelenmiş Güneş… Işığın 
vurabildiği noktalarda bitmiş ayrıkotlarının 
ölüme karşı dimdik duruşları ve yerde titreşen 
eğilmiş gölgeleriydi… Gövdeleri dik, ruhları 
eğikti, insanlar gibi… Evet, hatırladığı bir şey 
vardı ama bu ne başkasına anlatacak kadar 
mühim ne de anlaşılması beklenecek kadar 
yüzeyseldi. Sustu. 

Konuşmaya dalıp binadan çoktan çıkmış, 
Kozmik Park’a kadar yürümüşlerdi. 
Birbirlerine soğuk birer hoşça kalla veda 
ettiler. Günöte aracına binerken, sırt 
fanusundaki kalbi bir başkasına nakledilmeyi 
bekler gibi donuk, mavi cılız bir ışık 
sızdırıyordu. Ardından bakan Svet yıkılmıştı. 
Bir süre ölmekle yürümek arasında gidip geldi. 
Yürümeyi tercih etti. -Çünkü hep yürümek 
tercih edilirdi.- 

Svet parkın ortasında silikon mazılarla 
çevrelenmiş gölete eğildi, su üzerinde 
salınan lotusun neo-parafin yapraklarını 
araladı. İçine “Om mani padme hum/ Lotus 
mücevherine selam” diye mırıldandı. Tibetli 
bir arkadaşının anlattığına göre Buddha ilk 
aydınlandığında gördüğü lotus çiçeğine bu 
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mantrayı söylemiş. Bunu yapmak ilahi bir 
işaret, umut ışığı beklediği anlarda Svet’e de 
huzur veriyordu. Parmaklarını çektiğinde 
yapraklar hiç dokunulmamışçasına eski 
konumlarına döndüler. 

Nostaljik bir kareyi renklendirir gibi 
avuçlarına su doldurdu. Eldivenlerindeki 
hepa-filtreyle arıtıp, boğumlarına eklemli UV-
salarla biotal sensörlerin onayladığı güvenli 
çizgiye kadar sterilize etti suyu ve yudumladı. 
“Ne kadar zor…” dedi. Bazen, bazı şeyler ne 
kadar kolay ve aslında zordu. 

Günöte onu kızdırmıştı ancak gidişiyle de 
dev kanatlı bir albatros havalanmıştı kalp 
taşımadığı göğüs kafesinden. Büsbütün 
boşalmıştı içi. Kalpsiz miydi ki? Ona “yüreksiz” 
demekti doğrusu: Gerçekleri tartışamayacak 
kadar korkak. İnandığı doğrulardan şüphe 
duymayacak, kişisel kanaatlerini bilgi sanacak 
kadar… Korkmasaydı, şu an Günöte’nin 
kalbini kazanmış olabilirdi. O Koi balığı gibi 
akıntının tersine yüzen kalbini…

***

Günler geçmiş, albatros dönmemiş, 
Svet içindeki boşluğu başka bir şeyle 
dolduramamıştı. Hayat da acelesi varmış gibi 
devam ediyordu inadına. Bir gece arkadaşının 
evinde kalıp, ertesi sabah eve dönmek zorunda 
olmak kadar acıydı şimdi meşguliyetlerine 
kaldığı yerden devam etmek. 

İçinde yaşadığı her şey öyle uzak geliyordu ki. 
Seneler önce kaplıca işleteceğini söyleyerek, 
uzay aşırı yolculuğa çıkıp, onu terk eden babası 
dahi daha yakındı ona. Hani bunca sene sonra 
çat kapı gelse “N’aptın senin işleri?” diyecek 
kadar… 

Toparlanmalıydı. Einstein-Rosen köprüsüyle 
600 ışık yılı mesafeye sıçrayıp, Arkaiklerin dev 
Felisler’ini yenip, Dinosaurianlar’ı yaptıkları 
alçakça anlaşmadan dolayı cezalandırıp, 
Dünya’ya barışı getirip, Amerika ile olan uzay 
yarışına noktayı koyup, sonra da belki gidip 
Tanrı Thor’u tokatlardı. 

Nereden başlasaydı? Tabi ki kaldığı yerden… 
Günöte’yle tanıştıkları gün, 100 no.lu kabinde 
sızlanırken aklında yanan ampulü hatırladı. 
-Babasının oğlu, aklı nerede gelirdi başka.-  
“Kedi…” demişti. Evet, Felisler tıpkı kediye 
benziyordu. Eğer kedi kılığına girilirse, onlara 
fark ettirmeden Arkaikler’in başkanıyla 
görüşebilirlerdi. “Aman ne müthiş plan! Bir 
süper kahraman için pufidik kedi kostümü 
oldukça fiyakalı!” dedi, güldü. Sonra aklına 
yattı. Zaten basit düşünememekten başarısız 
olmuyor muydu insan? Peki, bu fikri ekibine 
nasıl anlatacaktı?

-Beyler dinleyin, şimdi biz kedi oluyoruz ve 
Dünya’yı kurtarıyoruz, tamam mı?

-Tamam.

Yok, yok kimseye bahsedemezdi ama bu kaçık 
fikirleri ona içten içe garip bir haz veriyordu. 

***

Boz bulanık hava, tütsülenmiş gibi is 
kokan gri caddeler... Üzerlerine çelik kırağı 
düşmüşçesine gümüşi renkte, donuk köprü 
korkulukları... Soğuğun sokakları gıcırdatan 
ağırlığıyla kamaşan kaldırım taşları... Dünya 
yirmi yıl önce bıraktıkları gibiydi.

Yol kenarlarında taşlaşmış ölü hayvan 
bedenleri, zifte dönmüş bitki artıkları ve 
yağmalanmış binalarda bir zamanların belki 
de en güzel günlerinin yaşandığı odaların 
dağılmış pencerelerinden savrulan çiçekli 
perdeler… Kimse elini sürmemişti.

Güneş siyah parçacık bulutları arasından 
Dünya’ya ulaşmak için çırpınıyordu. Nükleer 
savaş sonrası aylarca süren yangınların 
külleri apansız esen rüzgarlarla yükselip, 
yeryüzüne geri düşüyor, her şeyi kimliksiz bir 
renge boyuyordu. 1950ler’den kalma gazete 
kupürlerinin içinde yaşamak gibiydi burada 
olmak.

Tüm bu atmosferin içinde Svet, üzerindeki 
pelüş kedi kostümüyle Troll Organizasyon 
Şirketi tarafından post-apokaliptik bir 
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dünyaya, ortamı şenlendirmek için 
gönderilmiş Walt Disney kahramanıydı. 
Ama bu absürtlüğe alışmıştı: Nerede bir 
Felis görse dört ayak üstünde, miyavlayarak 
kamufle olduğunu sanıyordu. Felisler’in onu 
kendinden görmediği açıktı, ancak belli ki 
evrim onlara deliden zarar gelmeyeceği fikrini 
düşündürecek kadar başarılıydı. 

Felisler’i atlatan Svet, koşmaya başladı. 
Yerçekimi Kepler-22b’ye göre oldukça zayıf 
olduğundan iki kat hızlı hareket ediyordu. 
Su yılanı kıvraklığında Arkaik Başkanlık 
Binası’nın içine sızdı. Pelüş -bazı şeylerin 
modası hiç geçmiyor- kostümünün içinde 
dondurucu soğuğa rağmen terlemiş, vücudu 
dehidratasyon alarmları vermeye başlamıştı. 
Biraz daha dayanmalıydı.

Sonunda en üst kata ulaştı. Başkanın odası 
karşısında duruyordu. Etrafta ona anlatıldığı 
gibi üst düzey güvenlik konuşlanmasını bırak, 
köşedeki su sebilinin kenarında temiz plastik 
bardak bile yoktu. Güvenliğin olmaması 
harikaydı ama temiz bir bardak olsaydı… 
Bir şekilde su içmeliydi. Kostümünün kedi 
kafasını çıkardı. Burnuyla su sebilinin 
düğmesine basarak avuçlarına su doldurdu. 
Eğilmiş zahmetsizce yudumlayacaktı ki 
başkanın odasının kapısı açıldı. Başkan kızıl 
saçlı bir kadını uğurluyordu. Tokalaşırken 
“Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Sanata 
verdiğimiz destek ortada, hele ki sizin gibi 
değerli hanım yazarlarla tanıştıkça, Arkaik 
toplumun medeni gücünü yükseltecek 
geleceğimiz olan çocuklar için yazı atölyeleri 
açmanın doğruluğunu bir kez daha anlamış 
oluyoruz.” dedi.

Svet’in avuçlarındaki su istemsizce döküldü. 
Kolunun altına sıkıştırdığı kedi kafası yere 
düşüp yuvarlandı. Onu fark eden ufak tefek 
başkan şaşkın ancak kızıl saçlı kadın sakindi. 
“Bu o, Günöte…” dedi, Svet. Sevdiği, günlerini 
uğruna heba ettiği, ileride kendi kolonilerini 
kuracakları mini mini yavrularına isim bile 
düşündüğü kadın… Kız olursa Leia-nur, erkek 
olursa Solo-han… 

Bu şekilde mi karşılaşacaklardı? Böyle mi 
olacaktı yani? Kimdi Günöte, kim? “Kiiiiiiim?” 
diye haykıracakken, bu arabesk isyanı su 
sebilinden su içmeye çalışan “kafasız” bir kedi 
olarak beklenen etkiyi vermez diye düşündü. 
İçinden komplo teorileri üretmeye başladı: 
Günöte, Dünya’nın güneşe en uzak olduğu 
gün, 4 Temmuz; Amerikan Bağımsızlık Günü. 
Kesin Amerikan ajanıydı, kesin!

Gülmemek için dudaklarını ısıran Günöte, 
yaklaştı. “Yolunu mu kaybettin Tekir? Gel 
sana çıkışı göstereyim.” Kol kola ağır adımlarla 
dışarı çıktılar. Svet, yan yana olmanın 
huzuruyla o karmaşık zihin bataklığından 
kurtulmuş, istemsizce mırlıyordu. Günöte 
kim olursa olsundu, yanındaydı ya artık…

Birlikte kül yağan sokaklardan, çamura 
saplanmış alışveriş arabalarının 
yalnızlığından, kafalarında gaz maskeleriyle 
“kutu kutu pense” oynayan siyah beyaz 
çocukların nostaljik cıvıltılarından geçtiler. 
Yarısı yanmış ahşap bir banka oturdular. 
Svet, katlanmış kuyruğunu düzeltip bir 
daha oturdu. Bir ara koyu gri bir alageyik 
karşılarına dikilip, onlarla bakışıp, neden 
sonra ürküp kaçtı. Buradaki her şey gibi o 
da bir şeyin gölgesiydi sanki, aslını arıyordu 
bedenini arayan huzursuz bir ruh gibi. 

Günöte, gölgelerin Dünya’sının sonsuz gri 
tonları içine parlayan kıvılcım saçlarını 
savurdu.“İsminin anlamını söylememiştin? 
Ne demek ‘Svet’?” Svet, önüne aldığı 
kuyruğuyla oynarken “’Işık’ demek… Yani 
artık Dünya’da olmayan…” dedi. 

Günöte bir süre sessiz kaldı, gülümsedi. 
Çenesine dokunup hafifçe başını kaldırdı 
Svet’in. Güneş ışığının düştüğü yerden 
fışkırarak çimlenmiş ayrıkotunun dimdik 
gövdesini işaret etti. “Yanıldın Tekir. Bak, ışık 
var. Hep oldu… Ve ‘gölgeleri’ de var etti.”

               Son
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Yazan Hasan ÖNAL Resimleyen Sezai ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm 5

- İnanamıyorum siz… Nasıl? 

- Sakin ol 289... Mümkünse açar mısın artık şu kapıyı? Malum 901 gündür dışarıdayım. 

- Ta... tabii Hasan. Bekle biraz!

- Beklerim beklerim. 

Esra’nın yıllar süren insan orucu, ansızın Hasan’ın kapıda belirlemesi ile son bulmuştu. Bu müthiş derecede 
heyecan verici bir duyguydu. İnanmıyor, bir o kadar da merak ediyordu. Soracak bir yığın sorusu vardı. 
Uykusuz dört gün süren sohbet maratonu artık yormuştu her ikisini de. Ta ki… 

- Esra şimdi beni iyi dinle, seninle birlikte kuleyi terk edeceğiz. Burak ile son iletişimimde ele geçirdiği bir 
dron kuştan çok önemli bilgiler elde ettiğini öğrendim. 881 Kule nöbetçisi İsmail’in ses kaydının bulunduğu 
bu kuştan elde ettiği bilgiler bizlerin nasıl bir yanılgı ve aldatmaca içerisinde olduğumuzu anlatıyor.

- Bu İsmail’in bir tuzağı olmasın Hasan?

- Olası gözükmüyor, acil olarak bulunup bir şekilde irtibata geçilmesini istediği kişi olan, 

   444 nolu kule nöbetçisi Sezai.

- Nasıl bir komplo içerisine düşürülmüş olabiliriz ki Hasan?

- Esra lütfen seri sorularına artık biraz ara verir misin? 

   Çok yordun beni. 

- Hıııhh…

- Sezai’yi bir şekilde bulmamız lazım... Mutlaka. 

- Oof ya! Nasıl ama? 

- Yeryüzüne indiği söyleniyor ki bu oldukça riskli ve

   tehlikeli olacak bizim için… Hadi artık çıkalım.

- Hasan, sen nereden buldun gerçekten bu howertreni?

- Esraa… Çenen düştüüü!
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Güneş Sisteminin Dışında Bir Yerde

- Efendim bu caniliktir... Bu ahlaksızlıktır... Bu bize güvenenlere ihanettir!..

- Sayın komiser lütfen üslubunuza dikkat edin, karşınızda DFB var. 

- Benim için hiç bir anlamı ve itibarı olmayan başkandır, tanımıyor ve reddediyorum.

- Sessizlik lütfen… Görüntüyü ekrana verir misin sayın İletişim Mühendisi Bey? 

- Evet… Bu görüntüleri iyi izleyin konsey üyeleri, burada sizlerden gizlenmeye çalışılan ne bir durum 
vardır ne de bir hadise... Lütfen herkes bu âna şahit olsun. Bizler dünyamızı terkederken, geride 
bıraktığımız kule nöbetçilerine her konuda güven ve yetki verdik. Lakin bu, bu kadar kolay bir mesele 
değildir ve mutlak bir B Planı’nı da düşünmeliydik. 

- Bu onlara ihanet etmek değil midir peki Başkan? 

- Bakın sözümü bir daha keserseniz inanın sizi kuruldan ihraç etme yoluna gideceğim... Lütfen sözümü 
bitirmeme izin verin... Bizim B planımızın temeli kule nöbetçilerinin bir şekilde sistem dışına çıkabilme 
olasılığına karşın, tedbir mahiyetli idi. Bunu zaten, Güneş Sistemi dışına çıkmadan yaşanan kule terkleri 
ile gözlemlemiş olduk beraberce. 

- Efendim “ihanet” dedi arkadaşımız... Neyi ima ediyordu bu söylemle? 

- Bizler asırlardır bu evrende var olma savaşı veriyoruz ve bunun için bu uzaya açıldık. Dünyamız ile bir 
şekilde iletişime veya temasa geçecek olan herhangi bir akıllı canlı türü bekliyoruz. Bu bizlerin ve insan 
neslinin son şansı idi. Dünya’da inşa ettiğimiz bu 1000 kule, Evren ile kurulabilecek temasların domino 
taşları idi. Kuleleri terk edişlerle, bu domino taşlarımız maalesef yıkılmaya başaldı... ve gördük ki bunda 
pek başarılı olamayacağız. Maalesef yine o saldırgan ve yıkıcı genimiz kendini göstermekte gecikmedi. 
Kule nöbetçileri misyonlarının dışına çıktı ve biz bunları öngörerek hazırladık B Planı’nı. 

- Efendim açıklasanız artık şu B Planı’nı.

- “Beyaz Prizma” tedbiri.

-..???? 
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Şimdiki Zaman

-Lanet çocuk! Arda cevap ver! Oksijen haplarımı almalıyım acilen!... Oksijen haplarım nerede? 
Lanet şeyler neredesiniz? 

>>taban’a son dörtyüz fit... son üçyüz fit... iki yüz... yüz... elli... KIRMIZI! KIRMIZI! Sorunlu 
bölge! Sorunlu bölge!<<

Yıl 2098 

- Oğlum yine nerelere kayboldun... Boraaa ses versene oğluum… Öldürecek bu çocuk beni! 

- Buradayım anne… Kapıya bakıyorum. 

- Kapı çalmadı ki oğlum. (O an zil çalar) 

- Kime bakmıştınız? 

- Ben Yavuz... NASA Türkiye bürosundan. Bora Bey ile görüşmek istiyorum. 

- NASA mı?.. 

- Ben Bora buyrun.

Ön görüşme sonrası, Türkiye ayağı ve üç gün sonrası “NASA” 

-Bora Bey Yavuz Bey ile görüşmenizden de anladığınız kadarı ile sizinle çok önemli bir deneyimize 
yardım etmeniz ve gözlemcilik yapmanız için irtibata geçildi. Umarız birlikte çalışmaktan keyif 
alacaksınızdır. Sizin bu olağan dışı yetiniz üzerine konuşlandıracağız bu deneyimizi.

- Pek anlamış değilim hâlâ… Ben bile daha henüz yeni öğrenmiş iken bu özelliğimi, nasıl olacak 
inanın çok meraktayım…

- Siz bu konuda bizlere güvenin. Yavuz Bey her konuda size destek ve yardımcı olacaktır. 
Tahmin ediyoruz ki Yavuz Bey’i yakından tanımak için yeterli zamanınız olmuştur.

- Oldu oldu… Şahsen kendisini tanımaktan gurur ve onur duydum. Keşke daha önce tanıma 
fırsatım olsa idi.

- Sizi bizlere öneren Yavuz Bey’dir biliyorsunuz.

- Evet bunu biliyorum ama varlığımdan nasıl haberdar oldu onu halen çözemedim.

- Kuşlar söyledi Bora. (kahkahalar) 

- Evet yarın sabah 04:00’da deney için C3-Zimmer Laboratuvarında olacağız. Herkese 
başarılar. Bu arada deneyimizin dosya adı “Kayıp Zaman” dır.

- Tam bana göreymiş Yavuz (gülüşmeler)
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Bir Yerlerde...

Hasan ve Esra’nın yolculuğu oldukça konforlu geçiyordu. Tabii Esra’nın merak içeren soruları hariç. 

Yirmi bir günün sonunda 

- Hasan şimdi biz konum olarak neredeyiz peki?

- Esra radara baktığımızda Türkiye konumundayız ama hücresel lokasyon belirleyicimiz çalışmıyor maalesef. 
Hesaplarıma göre bir, bir buçuk gün içinde Ankara bölgesi üzerinde olacağız.

- Sezai Ankara’ya mı gitmiş? Neden?

- Kuleyi terk edişinden 1823 gün sonra Ankara’ya varmış, bunu biliyoruz sadece.

- Neden Ankara diye sordum Hasan?

- Esra inan bunu Sezai’yi bulduğumuzda birlikte öğreneceğiz. Zaten asıl     
   öğrenmemiz gereken tüm bilgiler Sezai’de.

  Hem her şeyi bilmesen inan senin için daha sağlıklı olacak!

- Tamam yaa…

- Büyük bir ihtimalle Sezai’nin, 302 numaralı kule nöbetçisi Canan ile                                                                           
   beraber olduklarını var sayıyoruz.

- Canan mı?

- Evet... Tanıyor musun?

- Birkaç kez konuşmuşluğumuz olmuştu kuleler arası…

- Yani?

- Ne yani?.. Yok önemli bir şey... Yok.

 saat 04-01. NASA C3-Zimmer 

- Bora Bey hazır mısınız, başlayabilir miyiz? 

- Evet, heyecanla birlikte hazırım.

- Heyecanlanmayın lütfen. Yavuz Bey size tüm prosedürü anlattı sanırım.

- Anlattım anlatmasına da... Ama!

- Ama ne, Yavuz Bey??

- Bora öngörü resmedici özelliğini ortaya çıkarırken küçük bir sorun oluşuyor. Kontrol etmesini, buna hükmedebileceğini 
bir şekilde empoze etmeye çalıştım. Umarım bunu başaracak, bunu umuyor ve diliyorum. Zaten başka bir seçeneğimiz ve 
süremiz de kalmadı.

- Bunu şimdi mi söylüyorsunuz Yavuz bey… Sorun nedir peki??

- Bora öngörü resmedici özelliğini maksimum değerlere çıkardığında, zamanın 111 Micro dilimini prizmaya dönüştürüyor ve 
bu prizma maalesef sabit kalıyor. Yani bu şu demek oluyor, o zamanı donduruyor.

- Bu... bu muhteşem bir şey! (Sevinç çığlıkları)

- Efendim? Yani?

- Yani bu aslında bizlerin istediği sonuç. Harikasın Bora! Muhteşeeem!

- Başlayalım beyler o zaman…
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Yeryüzü - Ankara

- Sezaii… Sezai!..

- Bağırma Esra… Bu adam çok agresif, ters tepki alabiliriz.

- Peki bu müziğe benzer ses ne Hasan… Duyuyorsun sen de değilmi?

- Sanırım o Canan’ın sesi…

- Neden? Niçin onun sesi?

- Sezai, Canan’ın ses tonunun kainatın ses dalgaları ile örtüştüğünü keşfetti… Bu onun çok önemli bir 
buluşu ve o bunu kullanıyor.

- Ne gibi bir özellik sunuyor ki bu?

- Canan’ın ses grafiği evrene gönderilen bir nevi evrensel sinyal.

- Hıh...

- Evet sonunda geldik Esra. Sanırım burası ve o muhteşem buluşma anı geldi artık.

- Sezai!

- Hasan! Hoşgeldiniz sizi bekliyordum.

- Bekliyor muydun?

- Kaan bana geleceğinizden bahsetti.

- İnan sürpriz üzerine sürpriz yaşıyoruz. Kaan burada mı?

- Evet... Bana tüm verileri veren zaten odur... Sen Esra’ydın değil mi?

- Pes! Beni de tanıyorsunuz demek!

- Dedim ya… Kaan tüm verileri verdi bana.

- 123 nolu kule nöbetçisi Kaan… Çok duydum ismini.

- Evet. Üstelik burada, sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyor.

- Merhaba Hasan… Merhaba Esra!

-? Ama… Ama... Bu yalnızca kırmızı bir Küre???

Devam  Edecek...



97www.yerlibilimkurgu.com



98 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2017 / sayı 6


