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yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com 
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Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez.
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1. Selma Mine

2. Müfit Özdeş

3. Özlem Kurdoğlu

4. Haldun Aydıngün

5. Orkun Uçar

6. Gurur Asi

7. Aşkın Güngör

8. Kemal Mükremin Barut

9. Zübeyir Tokgöz

10. Selim Erdoğan

11. Murat Kaya Beşiroğlu

12. Şükrü Soydaş

13. Sercan Leylek

14. Yüksel Yılmaz

15. Kubilayhan Yalçın

16. Taner Güler

17. Semih Bulgur

18. Bertuğ Kodamanoğlu

19. Gökmen Akça

20. Mustafa Özçınar

21. İsmail Yiğit

22. Ruhşen Doğan Nar

23. Metin Uçar

24. Nur İpek Önder Mert

25. Gri Esin 

26. Efe Sarıtunalı

27. Burak Katipoğlu

28. Toğrul Sultanzade

29. Yavuz Tınaz Civcir

30. Bora Bilgiç

31. M. Yağmur Polat

32. Ardakan Coşkun

33. Aykut Coşkun

34. Badahan Canatan

35. Selahattin Başboğa

36. Hasan Önal

37. Deniz Yörükoğlu

38. Burak Fedakar

39. Arda Tipi

40. Esra Uysal

41. İsmail Şahin

42. Sezai özden

43. Abdülkadir Doğanay  -  1. 
Yarışma birincisi

44. Mustafa Özçınar - 1. 
Yarışma ikincisi

45. Kenan Çetinkaya  - 1. 
Yarışma üçüncüsü

46. Kenan Çetinkaya - 2. 
Yarışma birincisi

47. Burak Erdoğdu – 2. Yarışma 
ikincisi

48. Metin Uçar - 2. Yarışma 
ikincisi

49. Emirhan Karahasan – 
2.Yarışma üçüncüsü

50. Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - 
3. Yarışma birincisi

51. Abdülkadir Doğanay  - 3. 
Yarışma ikincisi

52. Hakan Kilyusufoğlu - 3. 
Yarışma üçüncüsü

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ne kazandıracağımız, “Kısa Öykü 
Seçkisi 2018” için katılanların listesi.
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TBD 19. Bilimkurgu Öykü Yarışması Sonuçlandı

TBD’nin düzenlediği on dokuzuncu Bilimkurgu Öykü Yarışması sona 
erdi.
Bu yıl 228 öykünün katıldığı yarışmada ön elemeyi geçerek finale kalan 12 öykü Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, 
Bülent Akkoç, Cem Kılıçarslan, Kadir Yiğit Us, Koray Özer, Murat Başekim, Özgür Tacer, Seda Uyanık, Sedef Özkan ve 
Ümit Dağcı’dan oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin sonunda ilk üç derece ve bir mansiyon 
ödülü belirlendi.

Funda Özlem Şeran, Kapat-Aç adlı öyküsüyle birinciliğe değer bulundu. Kapat-Aç, cyberpunk türünün hakkını sonuna 
kadar veren, zekice kurgulanmış bir öykü olarak karşımıza geliyor. İnsan bilincinin bir veri setine indirgendiği, bedenin 
ise basit bir taşıyıcıdan ibaret olduğu bir kurgusal zamanda geçen öykü, toplumsal tabakalar arasındaki eşitsizliğin 
gelişen bilgi teknolojileriyle nasıl derinleştiğini ele alıyor. Yazar, bilişimin en güncel unsurlarını yadırgatıcı bir gelecek 
tasarımıyla bütünleştiren ustalıklı bir öykü armağan ediyor bizlere.

Nur İpek Önder Mert, İki kızıl Yabani At adlı öyküsüyle ikinciliği elde etti. Teknolojik ilerlemelerin kuşak çatışmasını 
derinleştirdiği bir gelecekte geçen hikâye, insanlığın henüz anlamını yitirmediği eski günlerin özlemini çeken bir 
büyükannenin gözünden aktarılıyor. Türk ailesi motiflerinin incelikle hicvedildiği; akıcı diyalogları ve hayatın içinden 
çekilmiş karakterleriyle keyifli bir okuma vadeden öykü, gelenekçilik ve modernliğin gelişen teknolojiyle içerdiği yeni 
anlamları sorguluyor.

Özgür Hünel’in Çok Satan (Kutsal) Kitaplar üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Öykü, kurgulanmış inanç sistemleriyle uzak 
galaksilerdeki gezegenlerin az gelişmiş halkları üzerinde egemenlik kuran dünyalıları konu ediyor. İnanç ve tahakküm 
arasındaki ilintiyi cesur bir biçimde yorumlayan öykü, sarsıcı finaliyle dikkat çekiyor.

Faruk Ayvazoğlu’nun Zaman Silsilesi adlı öyküsüne ise mansiyon ödülü verildi. Zaman Silsilesi, yakın tarihimize temas 
eden, kendiyle çelişmeyip tutarlı bir anlatı kurabilmiş yetkin bir zaman yolculuğu öyküsü.
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden
Tıp okuyan Courtney’i ölümden sonra neler olduğunun merakı sarmıştır. Yine tıp 
okuyan bir grup arkadaşını da ikna ederek bir dakika için ölümü tecrübe edeceği 
deneyi yapmaya karar verir. Yaşadığı deneyimin etkileyiciliği arkadaşlarını da 
cezbeder ve hepsi git gide artan süreler ile ölümü tecrübe ederler. Ancak süreyi 
arttırdıkça istenmeyen ve insanın akıl sağlığını bozan görüntüler ile karşılaşmaya 
başlayacaklardır.

Çizgi Ötesi 2017, 1990’da çekilen ve Julia Roberts, Kevin Bacon ve yine Kiefer 
Sutherland’in oynadığı aynı adlı filmin yeniden çevrimi. 1990 versiyonunu 
ilk izlediğimde uzun süre etkisinden çıkmamıştım. Tekrar tekrar izleyip farklı 
detaylar yakalamıştım. Yeniden çevriminin günümüz teknolojisi ile farklı bir boyut 
kazanacağını düşünüyorum. 

 Filmin başrollerinde Ellen Page, James Norton, Nina Dobrev, Diego Luna ve Kiersey 
Clemons yer alıyor. Yönetmen: Niels Arden Oplev. Senaryo: Ben Ripley, Peter Filardi. 

İthaki yayınları Aralık ayında kitabın yeni baskısının çıkacağını açıkladı. Çevirmenliğini Ali 
Kaftan yapmıştır. Ana dilde ilk basım yılı 1898 yılı olan roman Dünya’nın uzaylılar tarafından 
istilasını tasvir eden öncül ve en iyi eserlerden biri olarak biliniyor. Roman birçok film, dizi 
ve kitaba da ilham kaynağı olmuştur. 

Ressam ve illüstratör Gökhan Kalafat’ın hem yazıp hem de resimlediği bilim-kurgu 
türündeki çocuk kitabı, JT100 isimli robotun bir kaza sonucu tanıştığı Ege ve köpeği Atom 
ile maceralarını konu alıyor. 2099 yılının İstanbul’unda geçen öykü, arkadaşlığın ve takım 
çalışmasının önemini vurguluyor.

Kitapta çocuk yaşta polis olan Ege ile konuşan köpeği Atom’un arasında geçen diyaloglar, 
okuyuculara eğlenceli bir serüven yaşatıyor.

Basın Bülteninden 

Film

Flatliners (1 Aralık 2017)

Dünyalar Savaşı - H.G.Wells (2017)

JT100 - Beklenmeyen Misafir (2017)

kitap
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Oyun bağımlısı bir gencin hayatı gelecekten geldiğini ve onun insanlığı 
kurtaracak kişi olduğunu iddia eden iki kişiyle karşılaşması sonucu değişir. 
Absürt ve sıradışı espirileri ile kendini izleten diziye boş bir gününüzü 
ayırmanızı öneririm çünkü durmaksızın bütün bölümleri izlemek 
isteyebilirsiniz. Geleceğe Dönüş, Alien ve Terminatör benzeri bir çok 
bilimkurgu filmine de atıfta bulunuyor. İkinci sezon onayı için henüz bir 
bilgi olmamasına rağmen sezon finalinden anladığım kadarıyla dizinin 
devamı gelecek. Uzun süredir izlediğim en eğlenceli bilimkurgu dizisiydi 
diyebilirim. Birinci sezonu 13 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Josh 
Hutcherson, Derek Wilson ve Eliza Coupe’u görüyoruz. 

Bilimkurgu, dram, macera ve yaşamdan kesitler tarzında olan animenin ismi 
Türkçeye “Kızların Son Turu” olarak çevriliyor. İzleyici puanı 7.73 olarak açıklanmış. 
Konusu ise şöyle:

Medeniyet yıkıma uğramıştır fakat Chito ve Yuuri bu yıkımın ortasında hayatlarına 
devam etmekte, Kettenkrad adındaki sevgili motosikletleri üstünde bir zamanlar 
yaşadıkları dünyanın kalıntıları arasında amaçsızca dolaşmaktadırlar. Umut 
kırıntısı olmayan günler süresince bir sonraki yemeklerinin ve onları bir gün 
daha idare edecek kadar benzinin arayışında olan bu iki arkadaş için üzerinde 
hiçbir şey olmayan bu dünyada yalnızca paylaştıkları tecrübeler ve duygular bile 
hayata tutunmalarının nedeni sayılabilmektedir. Karakterlerin son derece sevimli 
görünüşleri içinde bulundukları durumun kasvetini unuttursa da serinin isminden 
anladığım kadarı ile bizi mutlu bir son beklemiyor… 

Günümüzden 1000 yıl sonrasını anlatan oyunda insanlığın robot 
teknolojisinde katettiği büyük gelişme ile robotlar insanlığa hükmetmeye 
başlıyor. Sonucunda insanlığın gelişimi ilk çağlara geriliyor. Ancak 
karşısında vahşi ve doğal yaşam değil, insanlığı yok etmeye programlanmış 
hayvanları andıran devasa robotlar bulunuyor. Tüm bu karmaşa içinde 
oyundaki karakterimiz Aloy’un kendisi hakkında cevaplaması gereken 
soruları bulunuyor. Bundan sonrasında bizi aksiyon ve gizem dolu bir 
macera bekliyor. Oyunun görselliği ve yaratıcılığı sizi bağımlısı yapabilir.

Future Man (2017-Devam ediyor)

Shoujo Shuumatsu Ryokou  (2017-Devam ediyor)

Horizon Zero Dawn(2017)

dizi

anime

oyun
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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - Ocak 2008 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Crea Yayıncılık

Akın Başal

Hata Kanunları

Bu ayki kitabımız içinde çeşitli 
bilimkurgu öykülerinin yer 
aldığı “Hata Kanunları” isimli 
bir kitap.

Bazıları ödül almış öykülere bir 
göz atalım.

1-Karşı Kıyı: (Daha önce “Kül 
Öykü” dergisinin 7. sayısında -2004- 
yayımlanmıştır.) Gelecekte yaşanmış “Büyük 
İstanbul Depremi” sonrasında hayatta kalan 
Nuri isimli bir kişinin yaşadıklarını okuyoruz 
bu öyküde.

2- Kaos: (Daha   önce “Lacivert   Öykü” dergisinin 
12. sayısında -2006- yayımlanmıştır.) Bu 
öyküde, Hakan isimli bir karakterden, Ay’da 
yapılan bir deneme sonrasında Dünya’da 
meydana gelen değişimleri ve kendi geçmişini 
okuyoruz.
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3-20’lik 120: Genetik çalışmalar sonucu 
20 yaşındaki bir gencin vücuduna sahip olan 
120 yaşındaki bir adamın yaşadığı çelişkileri 
anlatan bir öykü.

4-Mars 7: (Lostlibrary.org sitesinin Ekim 
2003 “Sanal Gerçeklik” bilimkurgu öykü 
yarışması mansiyon ödülü) Bir Mars görevini 
okuyoruz bu öyküde. Gayet güzel bir öykü 
ancak öykünün sonunda gerçeği öğreniyoruz.

5-İçeridekiler Ve Dışarıdakiler:  (Türkiye 
Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması 
Üçüncülük Ödülü -2002-) 2050’li yıllarda 
yaşanan “Büyük Savaş” sonucu denizlerin 
altındaki uydu ülkelerde yaşayan “İçeridekiler” 
in, düzene karşı çıkıp cezalandırılarak dışarıya 
gönderilen “Dışarıdakiler” in yaşama hakkına 
müdahalesine yönelik bir öykü.

6-Mavi Bulut: Fatih adındaki bir bilim 
adamının, aptal ve beceriksiz bir çocukken 
nasıl birdenbire çok zeki biri haline geldiğini 
arkadaşı Barış’tan öğrendiğimiz bir öykü.
7-Kaçak:  Mars’a kaçak olarak giriş yapan 
fakat tesadüfen yakalanan bir gazetecinin önce 
gardiyan robot ve sonrasında Mars Araştırma 
Enstitüsü başkanı ile yaptığı konuşmaların 
yer aldığı kısa bir öykü.
 
8-Hata Kanunları: (Türkiye Bilişim Derneği 
Bilimkurgu Öykü Yarışması İkincilik Ödülü 
-2004-) Genetik müdahaleler sonucu çok 
zeki ve çok güçlü olarak doğan bazı çocuklara 
yasadışı yollarla deneysel ilaç verilmesi 
sonucu bu çocuklar ergenlik çağında cinnet 
geçirerek cinayet işlemekte ve kendileri gibi 

olan çocuklarla bir araya gelerek suç çeteleri 
halinde bütün dünyada dehşet saçmaktadır. 
Öykü, bu çocukların ortadan kaldırılmasına 
yöneliktir.

9-Davetsiz Misafir: Bu öyküde Dünya dışı 
bir uygarlığa ait yıldız geçidine tesadüfen 
giren dünyalı bir uzay gemisi ve içindeki yaralı 
mürettebat hakkında verilen karar için, dünya 
dışı uygarlığın Yıldız Geçidi Araştırmaları 
Bilim Komitesi Üst Kurul Başkanı tarafından 
düzenlenen konferansı dinliyoruz.

10-Deli: Gelecekten gelen bir “Resmi Tarih 
Araştırmacısı” polis merkezinde yalan 
makinasına bağlanarak sorgulanır. Ancak 
görevliler adamın deli olduğuna karar verip 
serbest bırakırlar.

11-743: Hafızası silinerek Ay’daki bir 
cezaevine gönderilen 743 kod numarlı bir 
mahkumun yaptığı kaçış planının ve 312 kod 
numaralı oda arkadaşının kaçışının anlatıldığı 
güzel bir öykü.

12-Beni Ölesiye Sevebilir Misin?: 
(Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü 
Yarışması Birincilik Ödülü -2003-) Rıza 
Bey’in trafik kazasında ölen eşi Selma 
Hanım’ın yapay zekalı robot kopyası ile olan 
diyaloglarına tanık oluyoruz. Öykünün sonu 
ise farklı bitiyor.
  
13-200 Yaş Günlüğü: Genetik alanındaki 
gelişmeler sayesinde 200. yaş gününü 
kutlayan bir adamın günlüğünü okuyoruz ve 
kitabı bitiriyoruz.
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

ATTİLÂ İLHAN BİLİMKURGUSU

Dr. CEMİLE CEYDA

“Sonunda konforlu bir rüyaya 

yerleştim… 

…pencereleri Ümraniye’deki 

Yıldızlararası Hava Limanı’na 

bakıyor; geceleri, Önder/716 

mekiklerinin, arkalarında büyüleyici 

bir ateş burgacı bırakarak 

havalandıklarını gördükçe, 

işsizlik bunalımından Janus Uzay 

Kolonileri’ne gitmeye kalkıştığım 

günleri düşünüyorum.”



11www.yerlibilimkurgu.com

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

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

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

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

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

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

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

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

 Daha 1960’lı yıllarda şöyle yazmaktadır 
Attila İlhan:

 “…çağımızın cinsel alanda ciddi bir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taner Güler
Supra: Bir Parçacık Sonsuzluk

Esra UYSAL

Ankara’dan başlayıp Yunan Adalarına, uzaydan 
buzullara uzanan macera boyunca, Tibetli 
rahiplerden Amerikalı işadamlarına, Japonya’nın 
kadim ailelerinden, bilimadamlarına herkesin bir 
gün gerçekleşeceğinden emin olduğu bir kehanetin 
peşinde sürüklendiği, gelecekten geri dönen 
heyecanlı bir bilimkurgu… 
Bir parçacık mutluluk için hayalleri değil bir teorisi 
vardı fizikçi Şafak’ın. Ancak bu teoriyi hayata 
geçirecek teknoloji bugün için yoktu.
Geleceğe havale edilen çözüm geçmişten gelebilir 
miydi?
İnşa edilen kozmik makine Şafak’ın sadece 
düşüncelerini alt üst etmekle kalmayacak, hayatını 
da sonsuza kadar değiştirecektir. O artık, hiçbir 
yere ait olmayan bir insandır, hatta kendi evrenine 
bile.
Yeni teknolojinin sağladığı olanakları kendisi bile 
tahmin edememişti. Fakat yeni çözümler yeni 
soruları da beraberinde getirmişti.
Artı kütle sorunsalı evrenin içinde çözülemezdi 
fakat buna rağmen zamanda yolculuk yapılabilir 
miydi? Bilimin sınırları evrenin sınırlarına bağımlı 
kalabilir miydi?
Bir de nötrino’yu sadece atom altı bir parçacık 
olarak biliyordu…
Sonunda elinde kalan bir parçacık sonsuzluk 
olacaktı! 
Basım Yılı: Ekim 2015
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Umay
M. H. KanTesadüfen gibi görünen bir şekilde eline geçen 

kadim lisanlarla yazılmış arkaik bir elyazmasının 
kendisini götürdüğü yere gitmekten yana hiçbir 
tereddüt göstermeyen akademisyen Kemal, 
evrenin yaratılış sebebini ve varoluşun kırılgan 
amacını belki de içinde barındıran o kitabın 
neyi simgelediğinin ilk başlarda farkına varmasa 
da, cesaretinin ve kararlılığının ödülünü gerçek 
aşkın mümkün olabileceğini en azından ümit 
etmekle alır ve elyazmasının okuduğu her 
satırında zamanda aralıklı yolculuklara çıkarken 
okuyucuyu da insanoğlunun şimdiye dek 
peşine düştüğü en büyük arayışın öznesi haline 
dönüştürür: Bizim aslında ne olduğumuzun ve 
neyi bulmaya çalıştığımızın...
 
Çok az roman vardır uykunuz gelse de kapağını 
kapatıp ertesi gün devam edemezsiniz, çok az 
roman vardır sonunu bir nebze de olsa tahmin 
edemezsiniz. “Umay” hakkında bir söz söylemek, 
hiç görmeden gökkuşağını, hiç yaşamadan ayrılığı 
tarif etmek gibi olur.
M. H. Kan ile hayatınızın en fantastik yolculuğuna 
çıkmaya hazır olun. 
Basım Yılı: Mart 2017



18 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2017 / sayı 8

Selma Mine’nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze 
Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri

Kazalar ve Sakarlıklar da Olur

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 6

Her şey de dört dörtlük olacak değil ya... Neticede insanız… Araç da bozulur, 
ayağımız (pardon cebimiz de) bir yerlere takılır… Bütün aksilikler birinin 
başlamasını beklermiş gibi peşpeşe dizilir… Bu arada ABD ile o dönemin Rusya’sı 
SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği), her ne kadar soğuk savaştaysalar 
da, uzay çalışmalarında barış çubuğunu tüttürmüş görünmektedirler.

When Worlds Collide - 1951
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Marooned
(Uzayda Kaybolanlar)

Film 1968’de çekime başlandığında henüz 

Ay’a ayak basılmamıştı. Uzay Randevusu ve Rus-

ABD ortak çalışmaları gerçekleşmemişti. Bunu 

sağlamak istercesine, kimi senaryolar kazalar 

üzerine odaklandı.

1969 ABD yapımı film, Martin Caidin’in 

aynı adlı eserinden peyaz perdeye aktarılmış. 

Yapım; Colombia Pictures, M. J. Frankovich, 

Yönetmen: John Sturges. Oyuncular: Gregory 

Peck, Richard Chamberlain, David Jessen ve Gene 

Hackman.

3 astronotla birlikte yörüngede 5 ay 

dönen bir uzay gemisinin bozulması, 48 saatten 

az oksijenlerinin kalması ve içlerindekilerin 

hayatlarından umut kesilmesi, eserin temelini 

oluşturmakta. Astronotlardan biri, onarım 

yapabilme umuduyla gemiden ayrılır, fakat 

giysisinin cebi takılır, elbise yırtılır ve boşluğa 

uçar. 

Arkadaşı, başka bir araç ile onları kurtarmaya 

giderken bir Rus aracı da yardıma gelir. Rus 

astronot, uzaya uçan ikinci ABD’li astronot 

üzerine güçlü bir ışıldak tutarak kurtarılmasını 

sağlar. Uzay Merkezi başkanı, durumun kamuoyu 

tarafından duyulmasına engel olmaya çalışırken, 

uzay adamları ile aileleri arasında bağlantı kurar.

Houston ve Cape Kennedy üslerinde 

çekilen filmde, uzay sahneleri çok göz alıcı. Bu 

arada astronotların ve ailelerinin yaşamları 

da işleniyor... Sözgelimi, uzay üssünde hazır 

bekleyen eşler, moral vermek üzere zaman zaman 

kocalarıyla konuşurlar. 

Filmin belgesel yaklaşımı yanında, 

uzay çalışmalarının perde arkası iyimser bir 

atmosfer içinde işlenmektedir. 1977’de çekilecek 

«Capricorn One» (Hükmedenler)’da ise bunun 

aksine, oynanan oyunlar gözler önüne serilecektir.
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

Capricorn One
(Hükmedenler)

1977 ABD yapımı. Yönetmen: Peter Hyaras. 
Oyuncular: Elliot Gould, Jamen Brolin, Brenda 
Vaccaro. 

 Mars gezegenine, içinde 3 kişi bulunan bir 
kap sül gönderilecektir. Ancak kapsül arızalıdır 
ve yolculuk risklidir. Astronotlar 3 aylığına, bir 
hangarda tutulur ve dünyaya sahte yayın yapılır. 
Kapsül, dünyaya dönerken parçalanır ve sanal 
astronotlar ölür. CIA, bu durumda astronotların 
da gerçek ölümlerine karar vermiştir; aksi halde 
herşeyin düzmece olduğu Dünya tarafından 
öğrenilecektir. Hem astronotların, hem de olayı 
fark eden bir üs görevlisi ile arkadaşı gazetecinin 
hayatları tehlikededir artık. 

Her ne kadar filmin adı Türkçe’ye 
“Hükmedenler” olarak çevrilse de, bilindiği 
üzere Capricorn, “Oğlak” demektir ve Burçlardan 
birinin de adıdır. Burada, burcun ikonu yarı oğlak 
(toprak) yarı balık (su) sembolizmine uygun 
olarak “gerçekle yüzleşme” anlamında kullanılmış 
olmalıdır. 

Başka bir şüphe ve de kuram, geçmiş 
uygarlıkların, maymundan türeme biz geri zekâlı 
dünyalılar tarafından değil de, uzaydan gelen üstün 
uygarlıklar tarafından kurulduğu üzerineydi. Hangi 
gezegenden, içerden dışardan, nereden geldiği 
bilinmese de (belki de biliniyordur), Dünya’nın 
bir tür Hayvanat (pardon İnsanat) Bahçesi veya 
Mahkûmler Gezegeni olabileceği konusunda 
bile epey kafa patlatıldı. Tabii bunda dönemin 
çılgın araştırmacısı Erich von DÄNİKEN’in başı 
çektiği Fantastik Gerçekçilik türü kitapların 
rolü de büyüktü.

Tabii bu arada, uzay yolculuklarının 
düzmece olduğu ile ilgili iddialar da ortaya 
atılmadı değil… Astronotlar gerçekten de 
uzayda dolaşıyorlar mıydı yoksa “Bütün 
izlediklerimiz bir düzmeceden mi ibaret?” 
tartışması aldı yürüdü. Eh, filmciler de boş 
duracak değiller ya, kolları sıvadılar, bu 
konuda yapımlar ortaya çıktı:

ACABA GERÇEK Mİ?
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Hangar 18

1980 ABD yapımı. Yönetmen: James              

L. Conway, Senaryo: Thomas C. Chapman’ın 

öyküsü üzerine James L. Conway, Oyuncular: 

Darren McGavin, Robert Vaughn, Gary Collins.

Uzay Laboratuvarında çalışan astronotlar, 

bir UFO’nun düşüşünü izlerler. Araştırmaları 

sonuçsuz kalır. Üstelik CIA tarafından da zor 

durumda bırakılırlar. Sonuçta terk edilmiş askeri 

üs Hangar 18’e kadar iz süren uzay adamlarından 

biri, orada, düşen UFO üzerinde çalışma yapıldığını 

görür. Uçan daire içindeki bilgiler, bilgisayarlar, 

ekranlar… ve semboller, geçmiş binyıllarda eski 

uygarlıklarca yazılan, çizilen sembollerin aynıdır. 

UFO’lar insanları ve yeryüzü kaynaklarını devamlı 

izlemekte ve adeta gütmektedirler. Öte yandan 

bu bilgilerin topluma sızmasından endişelenen 

politikacılar için Hangar 18, astronotlar ve konu 

üzerinde çalışan bilginler tehlikeli kişilerdir. En 

kısa zamanda yok edilmeleri gerekmektedir. 

UFO gözlemlerine1 ve bunun üzerine 

hazırlanan Mavi Kitap Projesine cesurca 

yaklaşan bir BK filmi, «Hangar 18»

 1 UZAYLILARLA TEMAS, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze 
Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:3, Yerli Bilim 
Kurgu Yükseliyor, Sayı:5, Eylül 2017, Sf:29
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Bu ziyaretlerin konuları daha barışçıl 
görünmesine rağmen, arka planda, ziyareti yapan 
ülkenin bakış açısına göre gizli bir narsisizm 
(kendini beğenmişlik) söz konusudur.

Amaç Dünya deneyimlerine dayanarak, 
aralarında kavga ediyorlarsa, barıştırmak; 
düzenleri bozulmuşsa düzene sokmak, 
yönetimlerine yol göstermek, zalimlere hadlerini 
bildirmek gibi, gibi, gibi… durumlara müdahale 
etmektir. Bu konuda en dikkat çekici örnek 
1949-1955 arasında çekilen ilk ABD TV 
dizisi «Captain Video and His Video 
Rangers»’dır2. Kaptan Video, uzak bir 
gelecekte, Güneş Sistemi’ndeki yerleşik 
gezegenlerde barış ile adaleti korumak ve 
gözetmek üzere devriye gezen bir görevli 
subaydır. Film, daha sonra çevrilecek olan 
«Star Trek» (1966-68) dizisine de ilham 
vermiştir.

Netice-i kelâm, kendi bilim kurgu 
yazarlarının deyimiyle, Dünya ülkelerinden seçme 
mürettebatı ile ABD, önce Güneş Sistemi’ni 
sonra da Derin Uzay’ı hizaya getirmek için 
jandarmalığa soyunur. Ancak bazı sorunlarla 
karşılaşılır ki, bu da Dünya’dan farklı değildir. 
Galaktik İmparatorluklar, Federasyonlar, 
birbiriyle bilek güreşine (pardon uzay savaşlarına) 
girişmiş Gezegenler, Birlikler, vs… vs… Ve de 
esefle görülür ki, Dünya, bütün bunların dışında 
bırakılmış, kimsenin umursamadığı, avuç içi 
kadar bir yerdir. Ama şükürler olsun ki, insan 
soyu tüm uzaylılardan daha akıllı, daha zekî, hatta 
daha kurnazdır. 

Şimdi burada yanıtlanacak olan sorular 
şunlardır: 

a) Uzaylı istilasından önce de böyleydik, o 
zaman biz bu herzeyi neden yedik? 

b) Savaşlar sonucu acayip akıllandık ve 
bileğimizin (pardon teknolojimizin) gücünü 
onlara gösterme zamanı mı geldi?

c) Yoksa yaklaşan Dünya ve Savaş sorunları 
karşısında, bu avuç içi kadar kürecikte göç 
edilecek başka yer kalmadığına göre, yeni yerler 
mi gözümüze kestirdik?

d) İyi de oralara kimler gidecek ve yeni 
sömürgeler kuracak? Askerler mi, üst düzey 
yöneticiler mi, egemen sınıf mı? Yoksa gönüllü 
veya savaş tutsağı denekler mi? Geride kalan 
halka “nanik” yapıp «kahrolun» mu denecektir?

 Böylece de balıklama uzaylıların sorunlarına 
dalıverdik, sanki başımızda başka belâlar yokmuş 
gibi…

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

DIŞ UZAYDAKİ GEZEGENLERİ ZİYARET

21970-1990 ARASI ÜLKEMİZDE GÖSTERİME GİREN TV ve SİNEMA 
FİLMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER, Selma Mine’nin Kaleminden 
Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, 
Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017,  Sf: 46

Destination Moon- 1950
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Mission Mars
(Mars Görevi)

1968 ABD yapımı filmin yönetmeni: 

Nicholas Webster,  Senaryo: Aubrey Wisberg’in 

öyküsünden Michael St. Clair, Oyuncular: Darren 

McGavin, Nick Adams, George De Vires. 

Üç ABD’li astronot, bir kaza sonucu Mars’ta 

donup kalan bir Rus kozmonotu bulmak üzere 

gezegene inerler. Önceleri sıradan bir görünümde 

olan Mars’ın üzerinde, onları binlerce yıldan 

beri bekleyen çok eski bir uygarlığın kalıntıları 

vardır… Hele de bu kalıntılar, Eski Mısır eserlerini 

andırıyorsa.  

Daha sonra bu konu, zaman kapısından 

Sistem dışına çıkılıp evrenin bilinmeyen bir 

köşesinde, Kadim Mısır’ı kuranlarla karşılaşılan 

«Star Gate» (Yıldız Kapısı-1004) filminde, sonra 

da dizisinde (1997) işlenecektir.

Şimdi olmasa bile geçmişte Dünya ortamına 
çok benzerliği ve belki gelecekte de koloni 
kurulması düşünülen en yakın komşumuz, Kızıl 
Gezegen olarak da anılan Mars’tır.

Komşu Kapısı: Mars
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The Martian Chronicles
(Mars Günlükleri)

Konunun çok benzeri, Ray Bradbury’nin 
aynı adlı öyküler dizisinden senaryolaştırılan 
1980 ABD yapımı mini TV dizisi «The Martian 
Cronicles»dır.  Daha sonra birleştirilerek tek 
film halinde sinemalarda gösterilmiştir. Yönetmen 
ve Senarist: Michael Anderson. Oyuncular: Rock 
Hudson, Gayle Hunnicutt, Bernie Casey. 

Dünya, 1999’da ilk insanlı uzay aracını 
Mars’a göndermiştir. Araştırmalar sürerken, 
Dünya’da küresel savaş çıkar; radyoaktif serpinti 
ve kirlilik dolayısıyla, gezegen yaşanmaz hâle gelir. 

Mars’a ön araştırmalar maksadıyla iki 
astronot gönderilir. Ancak kıskanç bir Marslı, 
karısı onları erotik düşlerinde gördüğü için 
öldürür.

Bir sonraki seferin üyeleri Marslılar 
tarafından hipnotize edilir. Ölen aileleri ve 
arkadaşlarıyla, gezegende yaşayan  çocuklardan 
oluşmuş bir topluma indiklerine inanırlar. 
Sonuçta Marslılar tarafından zehirlenirler.

Albay Wilder, ailesi ve ekibiyle, Mars’ta 
yeni bir hayatı başlatmakla görevlendirilir ve 
üçüncü bir ekiple gezegene hareket eder. Ona 
göre, ilk keşif ekibi, Marslılara suçiçeği mikrobu 
bulaştırmış ve hemen hepsinin ölümlerine neden 
olmuştur. Ancak ekipten biri, Mars’ı insanlardan 
korumak sabit fikrine kapılır ve arkadaşlarının 
çoğunu öldürür, Albay da onu…

Sömürgeciler arasında bulunan bir rahip, 
Marslıları dine davet etmek istemektedir. Bazı 
ışıklı kürelerle karşılaşır. Onların ortak aklın 
görüntüleri olduğunu düşünür; Hıristiyanlığa 
davet eder.  Küreler ona, bir zamanlar bedenli 
olduklarını, ama artık buna gerek duymadıklarını, 
farklı bir zaman ve mekânda, bedensiz huzuru 
bulduklarını ve mutlu olduklarını anlatır.

Maskeli bir Marslı, çölde açılmış bir 
meyhaneye yelkenlisi ile uğrar. Elinde Mars’ın 
tapusu vardır ve bunları oradaki insanlara verir. 
Çok az sayıda kalmışlardır ve gezegeni terk 
etmektedirler.

Albay Wilder, eski kent kalıntılarında 
dolaşırken, bir Marslı rahip ile karşılaşır. 4000 
yıldan beri insanların gelişini bu uzay-zaman 
kesidinde beklediğini, artık kendi evrenine 
döneceğini, Mars’a iyi bakmalarını söyler. El 
sıkışmak için uzanırlar; ama ikisi de birbirleri için 
birer hayalden ibarettirler.

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Total Recall
(Gerçeğe Çağrı)

1990 ABD Yapımı. Yönetmen: Paul 
Verhoeven, Senaryo: Philip K. Dick’in «We 
Can Remember It For You Wholesale» 
adlı kısa öyküsünden Ronald Shusett; 
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Sharon 
Stone, Michael Ironside.

Herhalde bu öykü Mars Günlükleri’nden çok 
daha ötelerdeki bir gelecekte geçiyor olmalıdır 
ki, insanlar oraya tatillerini geçirmeye 
gitmektedirler.

Douglas Quiad, Mars Gezegenine yolculuk 
etmekle ilgili bazı düşler görmektedir. 
Bununla ilgili daha fazla araştırma yapmak 
üzere, yapay anılar satan Rekall Firması’ndan 
bir tatil bileti alır ve Mars’a gider. 

Ancak beynine yüklenen yapay anılarla ilgili 
ters giden bir şeyler vardır. Mars’ın kötü 
yöneticisi Cohaagen’e karşı gizli bir ajan 
olduğuyla ilgili anılar zorlamaktadır zihnini.. 

Asıl öykü bundan sonra başlar ve filmin 
sonunda karşılaşacağı çarpıcı gerçeğe kadar, 
müthiş inişli çıkışlı bir maceraya dönüşür.
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2001: A Space Odyssey
(2001: Uzay Macerası)

1968 ABD yapımı. Yönetmen: Stanley 
Kubrick. Oyuncular: Keir Duella, Gary Lockwood, 
William Sylvester. 

Arthur C. Clarke’ın, «The Sentinel»3 
(Nöbetçi) adlı öyküsünden hareketle hazırlanan 
senaryo, daha sonra romanlaştırılmıştır.  Konu, 
sadece insan-uzay ilişkilerini değil; Arthur C. 
Clarke’in yaşadığı Tayland, Siri Lanka ve Budizmin 
etkilerini de taşımaktadır. 

Evrensel bir Karataş (buna tüm bilgilerin 
depolandığı «Zamansızlık Evreni, Akaşa» ya 
da «Levh-i Mahfuz» diyebiliriz) evrimlerin her 
döneminde insanlığın tekâmül basamaklarına 
öncülük etmiştir. Evrimleşen maymundan 
teknolojik harikalar yaratan, Ay’ı da basamak 
yaparak Güneş Sistemi’nin sınırlarını zorlayan 
insanoğluna, hep bu evrensel kaynaktan bil gi 
yağmaktadır. Bu ise insanın giderek maddeden 
arınmasına ve evrensel yaşamın bir parçası 
olmasına basamaktır. Sonuçta Güneş Sistemi 
Kozmik bir Bebeğin doğumuna hazırlanmaktadır. 

Jüpiter’in gizlerini çözmek üzere yola 
çıkan Discovery (Keşif) adlı uzay gemisini 
yöneten 9000 üniteli elektronik beyin HAL, 
insanların bilmediği bir sırrı yerine getirmeye 
çalışmaktadır. Bunun açığa çıkmaması için, 
onların ölümlerine bile yol açar; sonunda bunu 
fark eden astronot Dave tarafından devreden 
çıkarılır. Dave, küçük bir uzay botu ile gezegene 
inerken, bir uzay-zaman boyutuna hapsolur. 
Zamansızlıkta, kendi düşüncelerinin yarattığı bir 
ortamda, bir süre yaşamını sürdürür.

Cennetin yaratımı fikri, Stanislas Lem’in 
aynı adlı romanından çekilen 1972 yapımı 
«Solaris» adlı yapıtında da ele alınacaktır.

Bundan sonraki basamak Jüpiter 
gezegenidir ki karşımıza uzun süre 
seyredenleri etkilemiş olan «2001-A Space 
Odyssey» filmi çıkar. Kadim ve Gizemli 
bilgilerde Jüpiter (Ius/Zeus-Peter > Baba 
Tanrı) Saf Akıl olarak bilindiğinden; 
Homeros’un ikinci büyük destanı «Odyssey 
veya Odysseia»’nın ruhsal bir yolculuğu 
sembolik olarak anlattığından haberdar 
olmayan materyalist seyirci kitlesi tarafından 
filmin konusu uzun süre anlaşılmakta 
zorlanmış ve çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. 
Belki de amacın kendisi bunları bir şekilde 
hatırlatmaktı… Kim bilir?

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

3 The SENTİNEL (Nöbetçi); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE, 
http://www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm
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2010
The Year We Made Contact

(2010-Temas Kurduğumuz Yıl)

1984 ABD yapımı filmin senaristi ve 
yönetmeni: Peter Hyams, Oyuncular: Roy 
Scheider, John Lithgow, Helen Mirren.

Aradan 9 yıl geçmiştir. 2001 Uzay Yolu 
Macerası’nda Jüpiter’de mekân ve zaman 
değiştiren astronot Dave, 2010’da eski 
karısının karşısına TV aracılığıyla çıkar. Diğer 
astronotlara da kozmik maddeyi kullanarak 
değişik zamanlarda görünür. Jüpiter’e yapılan 

keşif yolculuğunda, HAL’i programlayan 
bilgin, onu tekrar canlandırınca, görür ki 
(Saf Aklı giyinen) Dave ile (Yapay Akıl) HAL 
bütünleşmiştir. 

Sonuçta «kendini koruma» programı 
ile «insanları yaşatma» programı 
arasındaki seçim kararını da yine (Ortak 
Akıl) HAL verecektir. Kadim söylenişi ile 
hell (cehennem) sözcüğü ile helâk (yok 
oluş) sözcüğünün burada söyleniş fonetiği ile 
yorumlandığını görmek de mümkündür. 

Genelde Batı Kültü ve gizemleri üzerine verilen 
eserler dışında4, Doğu inanç ve felsefesinin 
günün anlatım dili ile aktarılmasına örnek, 
nadir iki yapıttır «2001» ve «2010».

4STAR WARS EVRENİNE EZOTERİK BİR BAKIŞ, Kubilayhan YALÇIN 
– KHY Blog,  Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, Sf: 12
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Outland

The Silent Running
(Sessiz Kaçış)

1981 ABD yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Peter Hyams, Oyuncular: Sean Connery, Frances 
Strenhagen, Peter Boyle.

Jüpiter gezegeninin «Io» adlı uydusunda, 
bir madende çalışanlar arasında uyuşturucu 
müptelaları vardır. Bu ise onları hipnoza 
sokmakta ve sanrılar görerek intiharlarına neden 
olmaktadır. Polis komiseri W. T. O’Niel, konuyu 
araştırmak üzere gezegene gönderilir. Olayların 
derinine indikçe, intiharların aslında cinayetler 
olduğunu keşfedecektir. 

Meraklılarına hitap eden maden filmlerinin 
uzayda geçeni… Kapalı mekânda çevrilmiş, fazla 
görsel efekte gerek olmayan, ancak uyuşturucu 
sorununu ele alan bir bilim kurgu macera ve 
polisiye.

Yine nüfus artışı ve dünya kaynaklarının 
tükenme tehlikesine karşı, Dış Uzay’da 
çiftlik kurma projeleri üzerine hazırlanmış 
senaryolar filme alındı. Kendi iç çekişmelerimiz 
arasında bunda başarılı olsak ne beis… Üstelik 
Hükümetlerin aldıkları kararların, çalışmaları 
nasıl sekteye uğratacağı ve emeklerin nasıl ziyan 
olabileceği de cabası…  Konuya vurucu, şiirsel ve 
hüzünlü yaklaşan dikkat çekici bir yapım, «The 
Silent Running»  Bu kez hedefimiz muhteşem 
halkalarıyla Satürn ve uyduları…

Satürn’de Uzay Çiftlikleri
Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Saturn 3

1972 ABD yapımı filmin yönetmeni 
Douglas Trumbull, Senaryo: Deric Washburn, 
Michael Cimino, Oyuncular: Bruce Dern, Cliff 
Potts, Ron Rifkin. 

 Dünya kaynaklarının kuruması üzerine, 
insanlık, uzayda yapma bahçeler kurma 
projesine başlamıştır. Bunlardan biri de 
4 mürettebatı ile «Forge Vadisi»dir. 8 
yılını bu işe vermiş olan botanikçi Freeman 
Lowell, dünyadan gelen “bahçelerin imha” 
kararına uymaz ve bunu uygulamaya kalkışan 
arkadaşlarını öldürür. 3 robotu ile Satürn’ün 
halkalarına saklanır. Ancak Dünya güçleri 
tarafından takip edilmektedir. Gemisini yok 
etmeden önce, Forge Vadisi’ni, robot Dewey’e 
emanet ederek uzaya salar. Bunca emeğin ve 
bitkinin ziyan olmasına izin vermeyecektir.

1980 ABD + İngiliz yapımı filmin 
yönetmeni Stanley Donen, Öykü: John 
Barry, Müzik: Elmor Bernstein; Oynayanlar: 
Farrah Fawett, Kirk Douglas, Harvey Keitel. 

Yıl 2300. Dünyada besin kaynakları 
tükenmiştir ve başka gezegenlerde besin temini 
araştırmaları yapılmaktadır. Bunlardan biri 
de Satürn gezegeninin 3. uydusunda kurulu 
olan istasyondur.  Burada Dünyalı Binbaşı 
Adam ile uzayda doğmuş ve Dünya’yı hiç 
görmemiş asistanı Alexandra çalışmaktadır. 
Aralarında dengeli bir duygusal ve cinsel ilişki 
vardır. 

Araştırmalara yardımcı olmak üzere 
yanında kapsül içinde bir insan beyni ve 
monte edeceği robot parçaları ile istasyona 
gelen yüzbaşı, bu dengeli yaşamı altüst eder. 

Yarı ilah serisi olarak devreye giren 
Hector adlı insan beyni taşıyan robot-siborg, 
tüm bilgileri ve duygusal girdileri yüzbaşıdan 
aldığı için, Alex’e karşı arzu duymaya başlar, 
hatta Binbaşı Adam’ı öldürmek ister. Onları 
kandırmak için seslerini taklit edecek 
kadar da kurnazlaşır. Sonunda bu mekanik 
Frankenstein, Alexandra uğruna her türlü 
çılgınlığı yapacaktır… Ta ki yeniden güneş 
doğana ve Dünya’dan yeni bir ekip gelene 
kadar.

Bu ölümcül mücadelede tek sağ kalan 
Alexandra, altı ay sonra gelen ekiple Dünya’ya 
götürülürken, en büyük kazancı, ilk defa bu 
gezegene ayak basacak oluşudur.

Başka bir öykü ise Satürn’ün uydusu 
Titan’da bilinmeyen bir yaratığı araştırmaya 
giden ekibin, kendini ürkütücü bir kaosun 
ortasında bulmasını anlatır:
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Titan Find - Creature
(Yaratık)

1985 ABD yapımı; Yönetmen: William 
Malone, Senaryo: William Malone, Alan Reed, 
Oyuncular: Stan Ivar, Wendy Schaal, Lyman 
Ward.

Bir grup bilim adamı, Satürn’ün yoğun 
atmosfere sahip en büyük uydusu «Titan»’a 
ulaşır. Buranın doğal yapısı gezegene 
uzaklığından dolayı çok soğuktur. Onun 
bilinmeyen geçmişi ile ilgili bilgiler edinmek 
amacındadırlar. 

Bir çağrı alıp çevreyi araştırınca rakipleri 
Almanlara ait bir geminin de oraya başarısız 
bir iniş yaptığını ve yardım istediklerini 
görürler. Kötü iklim koşullarında arştırma 
başlar. Ekip gemiyi bulup da içine girince, 
Alman personelin cesetleri ile karşılaşırlar. 
Bilginleri kötü bir sürpriz beklemektedir: Çok 
eski dönemlerden beri uyumakta olan bir 
yaratık yeni uyanmış ve onları öldürmüştür. 
Bu yaratık, yeni gelen ekibin de peşindedir 
artık…

1979 ABD+İngiliz ortak yapımı «Alien» 
filminin konusunun Titan’a uyarlanması 
gibidir. Onda da bir maden arama gemisi, 
S.O.S. isteyen LV-426 gezegenindeki 
koloniye iner ve hayatlarının macerasını 
yaşarlar. Bir yıl sonra «Aliens-Yaratıklar 
1986» gösterime girer ve  «Titan Find-
Creature»’ı ezer geçer…

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Burak FEDAKAR
Kısa Öykü - 11.11.2017

Mars’ın Yüzü

Büyük gün gelip çatmıştı! Halk çılgınca 
alkışlıyordu usta mimarı. Büyük başkan 

kürsüye yaklaştı. Kalabalık sessizleştiğinde 
konuşmaya başladı:

“Sevgili Mars’lılar, bu büyük eserin açılışını 
yapmaktan gurur duyuyorum. Mars’ın 
yüzü, gezegenimizi keşfedecek uygarlıkları 
selamlayacak, onlara misafirperver 
olduğumuzun bir kanıtı olacak. Artık açılışı 
yapmanın zamanı geldi. Bu muhteşem eserin 
mimarını sahneye davet ediyorum.”

Çılgın tezahüratlar eşliğinde mimar kürsüye 
yaklaştı ve herkesin meraklı bakışları eşliğinde, 
önünde yer alan levhanın üstündeki küçük 
şeffaf küreyi aldı ve levhanın alt tarafında 
yer alan uygun boşluğa yerleştirdi. Küre 

olduğu yerde dönerek ışıklar saçmaya başladı. 
Mars’ın Yüzünü kaplayan dev köpük eriyordu 
şimdi ve bir dakikada tamamen yok oldu. Dev 
eser artık Mars’ın uzaydan görünen yüzüydü. 
Aynı anda Olimpos dağından fırlatılan üç 
devasa havai fişek roketi yörüngenin hemen 
dışında patlamaya ayarlanmış hâlde yol 
alırken aniden birinin yolundan sapıp uzay 
boşluğuna gitmesi, Olimpos Roket Harekat 
Merkezinde paniğe sebep olmuştu. Baş 
sorumlu sakin duruşunu bozmadan emirler 
veriyordu etrafına:

“Otomatik imha ne durumda?”

“Cevap vermiyor efendim.”

“Tam olarak rotası nedir? Gezegene geri 
dönme ihtimali?”
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“Boşlukta ilerliyor, yolu üzerinde dev 
bir göktaşı var ve roket yaklaşık olarak 
kırkyedi saat sonra dev kayaya çarpacak” 

“Etkisi ne olur göktaşı üzerinde?”

“Rotadan hafif bir sapma olur sadece, önemsiz 
bir sapma!”

Baş sorumlu rahatlamış bir hâlde arkasına 
yaslanıp Olimpos Dağının altında yetişen 
bitkilerden elde edilen çayını yudumlamaya 
devam etti. Roket arızasını uygun bir şekilde 
hasır altı etmenin yolunu elbet bulurdu!

Bir hafta sonra ise durum tamamen farklı 
bir hâl aldı! Yörüngesini değiştiren göktaşı, 
Dünyaya düştü. Gezegenin buz çağına 
girmesi, kontrolü elinde tutan devasa ama 
yetersiz beyinli canlıların tamamının neslinin 
tükenmesine yol açmıştı. Mars gazetelerinin 
hepsi, barışçı bir toplumun yol açtığı bu 
büyük facia karşısında sorumluların derhal 
cezalandırılması yönünde ısrarlı yayınlarını 
sürdürüyorlardı. Kısa sürede kaos iyice 
büyümüştü ve sonunda Olimpos Roket 
Merkezi baş sorumlusu görevinden alındı. 
Birkaç hafta içinde hükümet istifasını verdi. 
Gelişmeler gezegensel çapta durulacağına 
büyümeye devam etti. Ekolojik hayata 
verilen zararları protesto eden bir grup 
yaptıkları eylem sırasında çıkan çatışmada 
öldürülünce ortalık iyice karıştı. Yer altında 
faaliyet gösteren muhalif örgütler sistemin 
artık çöktüğüne ve ihtiyaçlara yeterli cevabı 
veremez hale geldiğine halkı inandırarak daha 
büyük eylemlere girişti. Askeri boyutlarda 
önlemler yetersiz kalmaya başladığında 
kontrolden çıkan katliamlar başladı. Bir 
gece profesyonel bir muhalif tim, Olimpos 
Dağı nükleer tesislerine sızmayı başardı ve 
süper bomba adı verilen roketin şifrelerini 

kırarak ateşlediler. Gezegenin yörüngesine 
kadar çıkıp patlayan bomba Mars genelinde 
yok edici bir etki yarattı. Atmosferi emdi ve 
korunma bölgelerine sığınan küçük bir kesim 
dışında milyarca nefes bir anda durdu. Yıkım 
gücü muazzam bomba bütün yapıları, Mars’ın 
Yüzü dışında dümdüz etti. Mimar, yüzün 
içinde inşa ettiği özel bölümde ekranlardan 
dışarıyı izliyordu. Sığınak fazla kalabalık 
değildi ve kendilerine uzun süre yetecek erzak 
vardı. Hüzünlü gözlerle dışarıyı izlerken süper 
bombanın tasarımcısı yaklaştı yanına, şok 
içindeydi ve konuşurken sesi titriyordu:

“Bir canavar yaratmışım, böyle bir yıkım asla 
hayal etmemiştim.”

Mimar ekranlara bakıyordu hâlâ. 
Sesi acı çeker bir hâlde çıkıyordu, 

“Sen canavarı ben de tetikleyicisini yarattım.
Beni asıl üzen tarafıysa gelecek nesillerimiz 
olmayacak ve bu akıl mantık dışı faciayı 
kimse bilmeyecek! Günün birinde Mars’ın 
Yüzünü keşfeden olursa umarım, geride 
bıraktıklarımızdan yaptığımız hataları öğrenir 
ve kendilerine ders çıkartırlar!”

&

Mars’ın Yüzü, keşfedilmeyi tam 65 milyon 
yıl bekleyecekti ve büyük bir tesadüf eseri 
yüzü keşfeden tür, akıl ve mantık dışı olmak 
konusunda Marslılara taş çıkartacaktı!

“Sevgili Dünyalılar, bu büyük günde, gurur 
günümüzde, uzaydan gözle görülebilen en 
büyük yapının açılışındayız ve sizler için 
muhteşem gösteriler hazırladık. Açılışı 
yapmak üzere eserin mimarını huzurlarınıza 
davet ediyorum.”

   Son
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Ceyda KARADAĞ

Döngü

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Arya sıradan bir kızdı ya da kendisi öyle 
zannediyordu. Son zamanlarda insanların 

kötülüklerinden, yalanlarından, iftiralarından 
bıkmıştı. Bu yüzden uzayı, evreni, Dünya Dışı 
Varlıkları araştırıyordu. Ama bu araştırmalar 
onun için normaldi. Sadece bir meraktı. Yine 
bir cuma günü okuldan ve geldi, ödevlerini 
yaptı ve bilgisayarın başına geçti. Her 
zaman ki gibi araştırmaya koyuldu. Google’a 
“Uzaylı Irkları “yazdı. Defterini yanına alıp 
not almaya başladı. Bir siteye girdi. Girdiği 
anda bilgisayara bir dosya inmeye başladı. 
Arya onu virüs zannetti. Silmeye çalıştı ama 
virüs sandığı dosya silinmedi. O da dosyaya 
tıkladı. Dosya açılmadı ve açılmadığı gibi bir 

uyarı geldi. Bildirimde bu dosyanın şifresini 
istiyordu. Bir iki kere denedi. Ama olmadı. Arya 
o dosyayla uğraşmayı bırakıp başka bir siteye 
ve oradaki bir makaleye tıkladı. Makalede 
“Rüyalar İletişim Aracı” yazıyordu. Makale, 
Dünya Dışı Varlıkların rüyalarda iletişime 
geçtikleri ve bununla ilgili bazı olay yazıları 
vardı. Arya ’ya bu saçma geldi. Neredeyse 
iki buçuk yıldır Dünya Dışı Varlıkları 
araştırıyordu ve hiçbir zaman rüyasında 
uzaylılarla ilgili hiçbir şey görmemişti. Farklı 
bir iki siteye bakıp bilgisayarı kapattı. Bir saat 
kitap okudu. Ama hala aklı o dosyadaydı. 
Birden Arya’yı uyku bastırdı. Saat daha 
erkendi. Arya’nın göz kapakları kapanıyordu. 
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Yatağına uzandı ve uzandığı gibi rüyalara 
daldı. Uyandığında yüzünden terler akıyordu. 
Çünkü rüyasında o dosyanın şifresini yeşil bir 
varlık söylemişti. Arya o dosyayı çok düşünüp 
uyuduğu için öyle bir rüya gördüğünü 
düşünüyordu. Hem şifreyi de hatırlamıyordu. 
Ama rüyasındaki yeşil varlık o şifreyi bir 
kağıda yazıp Arya’nın bilgisayarının yanına 
koymuştu. Arya bir an için bilgisayarına 
bakmamayı düşündü. Ama eninde sonunda 
bakacaktı. O yüzden bilgisayarının yanına 
koşarak gitti. Gördüğü şey karşısında kalbi 
küt küt atmaya başladı. Rüyasında ki varlık 
karşısındaydı! Ne yapacağını şaşırdı. Eli 
ayağı titriyordu. Panik atak geçiriyordu. 
Ve bir dakika bile dayanamadan bayıldı. 
Uyandığında bilgisayarında ki dosya açılmış 
ve bir tane de Word belgesi açılmıştı. İlk 
önce Word belgesini açtı. Belgede rüyasında 
gördüğü varlığın açıklaması vardı. Yeşil ve 
büyük harflerle REPTİLİAN IRKI yazıyordu. 
Özellikleri, nerede yaşadıkları (Dünya’nın 
yeraltında yaşadıkları yazıyordu.) Neden 
Dünya’nın yeraltında yaşadıkları (Milyar yıl 
önce reptilian ırkı yer yüzünde yaşıyorlarmış. 
Başka bir ırkla savaşmışlar ve bu savaşı 
kaybederek yeraltında yaşamaya mahkum 
olmuşlar.) vb. bilgiler yazıyordu. Arya’nın 
kalbi hâlâ küt küt atıyordu. Sakin olmaya 
çalıştı. Zaten hep bunun olmasını istememiş 
miydi? Hayali buydu. Ama şimdi hem 
korkuyor hem de heyecanlanıyordu. Dosyanın 
üzerine tıkladı. Bu sefer şifre istemedi. 
Dosyada görsellerle süslenmiş bir yazı vardı. 
Bir konseyden bahsediyordu. Bu konsey 
galaksiler arası barış konseyiydi. Konseyin 
2018’de gerçekleştirecek bir projesi vardı. 

Bunun için çocuklar kullanılacaktı. Her şehrin 
bir okulunda okuyan bir öğrenci seçilecek 
ve bu öğrenci vakit geldiğinde insanları 
bilinçlendirecekti. Bu yazının hemen yanında 
bir okulun üstünde ufo olan bir görsel vardı. 
Bu proje için iki yıl önceden çocuklar seçilip 
onlarla telepatik olarak iletişime geçerek 
(Çocuklar bunun kendi düşünceleri sanacaktı.) 
düşüncelerini, hayallerini değiştireceklerdi. 
Arya şimdi her şeyi daha iyi anlıyordu. Ona 
bir görev verilmişti. Milyarlarca kişi içinden 
o seçilmişti. Şehrini kendisi temsil edecekti. 
Yazıları okuduktan sonra dosyayı biraz daha 
karıştırdı ve görev için seçilmiş çocukların, 
gençlerin fotoğraflarıyla birlikte isimleri yazan 
bir belge buldu. Kendisini buldu. Yaşı, kilosu, 
boyu, hangi ülkenin hangi şehirinde yaşadığı, 
neden kendisinin seçildiği (Arya insanlardan 
bıktığı için insanların kötü yüzlerini gördüğü 
için seçilmişti.) gibi bilgiler yazıyordu. Diğer 
çocukların neden seçildiğine baktı. Bazıları 
Arya gibi insanlar yüzünden, diğerleri de 
doğuştan uzaya, uzaylılara meraklı oldukları 
için seçilmişti. Arya o kadar heyecanlanmıştı 
ki gözü kararıyordu, eli titriyordu. Ailesine 
haber vermek istedi ama annesi ve babası iş 
için yurtdışına çıkmışlardı ve iş yerindeyken 
asla telefonlarını açmazlardı. Arya da yatağına 
uzandı. Tüm bu yaşadıklarını yeniden 
düşündü. Düşünürken hiç sevmediği rüyalar 
alemine daldı. Uyandığında rüyasında ne 
gördüğünü hatırlamıyordu. O yüzden zaman 
kaybetmeden (yoksa okula geç kalacaktı.) Elini 
ve yüzünü yıkamak için lavaboya gittiğinde 
içerde ailesini gördü. Hemen “Siz iki hafta 
sonra gelmeyecek miydiniz?” dedi. Ailesi 
şaşırdı. Zaten iki hafta sonra gelmişlerdi. 
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Annesi “Kızım zaten iki hafta sonra geldik. 
Tarihleri mi karıştırdın? “ dedi. Ama nasıl 
olurdu? Daha iki hafta vardı buna emindi. 
Hemen telefonunu eline aldı ve tarihe baktı. 
Bugün ayın on dokuzuydu. Ama daha dün ayın 
beşiydi. Arya ne olduğuna kafa yorarken aklına 
geldi. O yazıyı okurken kenarda bir söz vardı; 
“Onlar hiçbir şeyin farkına varmayacaklar… 
Zamanı ilerleteceğiz. O kaybolan zaman içinde 
onlar bizim yanımıza gelip onlarla o büyük 
gün hakkında konuşacağız…” Arya o yazıyı 
okuduğunda saçma bir söz diye düşünmüştü 
oysa. 
Arya hemen hazırlandı. Bugün büyük gündü. 
İnsanlar uzaylıları göreceklerdi. Bir an kendisi 
geldi aklına normalde korkardı. Neden 
korkmuyordu? Acaba o kaybolan zaman 
içerisinde ne konuşmuşlardı? Arya bu soruları 
düşünürken zaman kaybettiğini anladı. 
Elbette öğrenecekti bir gün.. Tam evden 
çıkarken annesi seslendi. Arya umursamadı. 
Koşarak okula gitti. Okulda tören oluyordu. 
Hemen sırasına girdi. Birden müdür onu 
yanına çağırdı bütün okulun önünde. Zaman 
gelmişti. Kürsüye çıktı. Müdür ona yaklaştı ve 
kulağına “Zaman geldi. Sana söylediklerimi 
unutma.” dedi. Müdüre baktı Arya. Müdürün 
gözleri bir anlığına değişerek bir çubuk şeklini 
aldı. Arya korkmadı ve o kaybolan zaman 
içerisinde olanları hatırladı. Konuştukları her 
şeyi… Ve Arya konuşmaya başladı; “Değerli 
İnsanlar. Zaman geldi. Artık onlarla tanışma 
zamanınız geldi. (Herkes Arya’ya delirmiş gibi 
bakıyordu.) Bizlere din kötülük yapmamamız 
için gönderildi. Siz daha beterlerini yaptınız. 
Suçsuz insanlara işkenceler çektirdiniz.” dedi. 
Tam o anda uzaylılar geldi. Ufo’dan indiler. 

Her şehirde aynı şeyler oluyordu. Her çocuk 
aynı şeyi söyledi. Bazıları bayıldı, bazıları 
panik atak geçirdi. Televizyonlar canlı yayın 
yapıyordu. Herkes izliyordu. Gerçekleri 
öğreniyorlardı. Birden televizyonda insanların 
yaptıkları kötülükleri gösteren ve insan tarihini 
anlatan bir video başladı. Sadece televizyonlar 
değildi; Telefonlar, tabletler, mp3lerde de 
başladı bu video. Bazı insanlar intihar etti , 
bazıları delirdi… Deliren, panik atak geçiren, 
bayılan insanların hiçbiri yaşamadı. Onlar 
başka hayatları deneyimlemek için yola çıktı. 
Çünkü onlar bu Dünya’da kötülük yapan, 
yalancı, iftiracı insanlardı. Bu olaydan hiç 
etkilenmeyen insanlar ise zeki ve iyilik yapmış 
kişilerdi. Sonuç olarak iyi ve zeki insanlar 
Dünya’da yaşamaya devam edip Dünya’yı 
daha iyi bir yer yapmak için uğraştılar. Başka 
uzaylı ırklarıyla yaşadılar. Başka galaksiler 
keşfedip içindeki gezegenlerde yaşayan 
canlılara yardım ettiler…  Ve bu döngü sonsuza 
kadar devam etti. 

   Son
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Galip Tekin
1958 - 2017
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Burak FEDAKAR

Uzay Boşluğunda Duyulan
Notalar
James
Horner

Dehşetin Karanlık Tonları

Olumsuza odaklanmak genlerimize işlemiş bir kusur olsa gerek! 
Milyonlarca yıla dayanan evrim sürecinde, sürekli kendini 
yenileyen, yaşam standartlarını türlü şekillere sokan, değiştiren 
bir tür olarak bütün bu süre zarfında olumsuza daha fazla 
yönelmişiz. Bu durum hayatta kalma veya hayat mücadelesini 
kendi belirlediğimiz ve gelenek haline getirdiğimiz şekillerde 
zorlaştırarak yaşama isteğimiz yüzünden kaynaklanıyor. 
Önümüzdeki bin yıllarda tür olarak gelişmeyi sürdürürsek bu 
huyu da belli bir noktadan sonra baskılamayı öğrenebiliriz diye 
umut ediyorum.
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Neden olumsuzluk üzerine bir giriş yaptım? 
Öğrenme aşamasında, bilmediğimiz, 

tanımlayamadığımız, gidemediğimiz yerlerle 
ilgili aklımıza ilk gelen, kötücül getirileri 
olabilecek, oralardan gelebilecek kötücül 
varlıklarla alakalı düşüncelerdir. Binlerce yıl 
önce anlamını çözemediğimiz basit olayları 
bile üstün bir varlıkla ilişkilendirdik. Bu ilişki 
haliyle dinleri doğurdu. Cennet ve cehennem 
olgusu kafalara yerleşti. İnsan, iyiyle kötünün 
ayrımını, kendince sınırlarını belirlediği ahlak 
kavramını yarattığı inanç sistemiyle birleştirdi 
ve kişileri bu organizasyona göre kategorize 
etti! Anlam veremediklerini organizasyon 
harici saydı ve genelde yok etmeyi tercih etti. 
Bilim çağının egemenliğinde gelişen günümüz 
dünyasında bu sistem eskisi gibi etkin 
olmasa da hâlâ toplumları etkilemeye devam 
etmektedir. İşte bu noktadan ilerleyerek, 
bilinmeyene karşı hâlâ olumsuz taraflardan 
yaklaşmamızı sağlayan davranış şeklimizin 
pek fazla değişmediğini de görmüş oluruz!

Bilim Kurgu sinemasına baktığımızda, türün 
en fazla ilgi çeken konularını milyonlarca 
ışık yılı uzaktan gelen düşman uzaylılar 
oluşturmuş! Burada da olumsuz bakış açısı, 
kurgu bile olsa ön plana çıkmış. 1950’li 
yıllardan itibaren özellikle soğuk savaş 
dediğimiz dönemlerde, alt metninde düşman 
bellenmiş ülkeleri çağrıştıran, kötücül 
uzaylılarla ilgili yapılan yüzlerce film, dünya 
siyasi yapısının sürekli değişmesine ayak 
uydurarak zaman içinde düşmanı farklı ama 
kötü uzaylıları aynı olan örneklerle yoluna 
devam etmiş. Tabii ki burada yapımcıları 
yermemek gerek. Çünkü onlar da bilinmeyenin 
ve fikir sahibi olunmayan varlıkların yer aldığı, 
korkuyla, ilgiyle ve heyecanla takip edilen 
bu yapımların daha kazançlı olduklarının 
farkındaydılar. 1970’li yıllardan itibaren 
“Aslında iyi uzaylılar da var,” diyerek, çiçek 
çocuk modunda yaklaşılarak daha olumlu bir 
bakış açısıyla çekilen filmler perdelerde arzı 
endam etmeye başlamıştı. Önceki yıllarda 
da böyle örnekler beyaz perdeye mutlaka 
gelmişti ama özellikle 70’lerden itibaren 
daha büyük bütçeli yapımlar çekilmeye 
başlanmış ve hatırı sayılır gişe başarısına 
ulaşan unutulmaz yapımlar çıkmıştır ortaya. 
Ancak 1979 yılına geldiğimizde, bilim kurgu 
ve korku türünün bileşimiyle ortaya çıkan, 
olumsuz bakış açısının en etkileyici, en 
sarsıcı ve türe ebediyen çıkmayacak biçimde 
damgasını vuran yapıtı Alien’ın gelişiyle 
yapımcılar negatif bakış açısının hâlâ daha 
fazla prim yaptığını ispat etmişlerdir. “Uzayda 
kimse çığlığınızı duyamaz,” sloganıyla ortalığı 
darmaduman eden ve efsane serinin ilk 
adımı olan bu başyapıt bugün bile olumsuza 

Sigourney Weaver ve sevimli kedisi Jones
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odaklanmak konusunda, yapımcıların kerteriz 
aldıkları bir yapıt olarak en tepede varlığını 
sürdürmeye devam ediyor. Sonuç olarak, 
devamlı olumsuza odaklanmak kötü bir huy 
gibi görünse de, bazen seyir zevkini doruklara 
çıkaran örneklerle bu olumsuzluk, olumluya 
çevrilebiliyor!

1979 Yılından zaferle çıkan Alien için 
devam filminin karar süreci bir hayli 

sancılı olacaktı! Fox stüdyolarının el 
değiştirmesi, ilk filmden dağıtılacak kârla 
ilgili yaşanan mahkeme sürecinin 1983 
yılında sonuçlanması ve ikinci filmin yüksek 
bütçe problemi baş ağrıtıyordu. Nihayetinde 
filmin yapım aşamasında bir yazar aranırken, 
James Cameron’un Terminator senaryosuyla 
karşılaşan stüdyo yetkilileri yönetmenle 
hemen temas kurar. Kendisi de sıkı bir 
Alien hayranı olan Cameron 45 sayfalık bir 
taslak hazırlar ancak stüdyo senaryoda fazla 
boşluklar olduğunu söyler, tam bu sırada 
Cameron Terminator’un çekimlerine başlar ve 
sekiz aylık bir süre kazanır. Filmin çekimleri 
sırasında elindeki senaryoyu 90 sayfaya 
çıkarır. 

Fox’un yeni başkanı Larry Gordon çalışmayı 
çok beğenir ve Cameron’a Terminator’un 
gişede tutması halinde, Aliens’ın çekimlerine 
başlayabileceğini söyler.

Terminator’un yakaladığı başarı üzerine 
Cameron ve yapımcı ortağı Gale Anne Hurd’e 
1986 yılında gösterime girecek Alien’ın 
devamı için onay verilir. Cameron yeni bir 
Dünya yaratma fırsatıyla harekete geçer ve 
ilkinin tam aksine korku ögelerinden çok 
aksiyon tarafına ağırlık veren bir devam filmi 
yaratmaya girişir. Ripley rolüne hayat veren 
Sigourney Weaver, başta proje hakkında 
şüpheler duysa da, Cameron kendisini ikna 
eder.

Yönetmen hikâyede ilham kaynağı olarak 
Vietnam Savaşı üzerinde durur. Burada 
varılmak istenen nokta, elinde en üstün 
teknoloji olmasına rağmen, teknolojik olarak 
yetersiz ancak daha kararlı bir düşman 
karşısında zaferi kolay görüp sonrasında 
düşülen durumdur. Cameron ayrıca Robert A. 
Heinlein’ın Starship Troopers romanından da 
fikir edinmek bazında yararlanır.

ZORLU ÇEKİM SÜRECİ

James Cameron
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Aliens, on aylık bir sürede İngiltere’de 
Pinewood stüdyolarında 18 milyon dolarlık 
bir bütçeyle çekilir. Ekibin büyük kısmının 
ilk filmde çalışmış olması ve hepsinin Ridley 
Scott’a hâlâ sadık olması sıkıntı yaratmaya 
başlar. Cameron’ın çalışanlarca yetersiz 
görülmesi ve aynı zamanda filmin yapımcısı 
Gale Anne Hurd’le evli olması bir nevi torpilli 
olarak görülmesine yol açıyordu. Filmin 
ışıkçısıyla yaşadığı problemler neticesinde 
ışıkçının işine son verilmesi üzerine bütün 
ekibin isyan bayrağını açması sıkıntıyı zirveye 
çıkartır. Gale Hurd’ün ikna çabaları kısa 
zamanda sonuç verir ve ekip tekrar işinin 
başına geri döner.

Yaratıkların yuvalandığı yerde geçen 
sahneler, Londra’da hizmet dışı kalmış bir 
güç istasyonunda çekilir. Filmde kullanılan 
uzay gemileri ve silahlar Syd Mead tarafından 
yaratılır. British Airways’den alınan 
römorklar, zırhlı taşıyıcı olarak kullanılır. 
Set tasarımlarında pek çok hurda işe yarar. 
Maliyetten tasarruf etmek amacıyla dört adet 
hipersleep oluşturulur ve sahnedeki on iki 
hipersleep’i göstermesi için ayna tekniğinden 
faydalanılır. Uzay gemileri tarafından 
kullanılan silahlar tamamen işlevsel silahlara 
dayanarak tasarlanır. Gerçek silahların 
modifiye edilmiş halleridir bunlar.

Cameron’un kendi tasarımı olan uzaylı kraliçe 
dışında diğer yaratık tasarımlarında H. R. 
Giger’ın çizimleri kullanılır. Tek değişiklik, 
yaratığın kafasını ilk filmde zarif bir şekle 
sokan yarı saydam kubbenin kaldırılmasıdır.

James Cameron & Sigourney Weaver & Michael Biehn

Gale Anne Hurd & James Cameron
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Görsel efektleri denetlemek için, daha 
öncesinde Roger Corman filmlerinde de 
çalışmış olan Robert ve Dennis Skotak 
kardeşler görevlendirilir. Minyatür koloni 
oluşturulur, ilk etapta aşırı rüzgârlı sahne 
çekimlerinden etkilenir maketler. Sonrasında 
Cameron bu minyatürleri, arka plan 
projeksiyonları, aynalar, ışın bölücüleri, 
kamera bölmeleri ve ön plan minyatürleri gibi 
tekniklerle daha fazla görünmesini sağlayacak 
şekilde filme alır.

Yaratıkların daha rahat hareket etmeleri 
için kıyafetler daha esnek ve dayanıklı hâle 
getirilir. Dansçılar, jimnastikçiler ve dublörler 
uzaylıları canlandırmak için tutulur. Zorlu 
duruş şekilleri için iki metrenin üzerinde 
mankenler yaratılır ve bunlar çatışma 
sahnelerinde patlatılır. Stan Winston’ın 
ekibi, parmaklarını oynatabilen, eklemli 
facehugger’lar yaparlar.

Filmin en zorlu çekimleri Alien Queen ile 
yapılanlar olur. Stan Winston’ın ekibi gerçek 
boyutlarda bir maket hazırlar. Boyu dört 
metreden yüksek olan maket, kuklacılar, 
kontrol çubukları, hidrolikler, kablolar ve 
vinç destekleriyle kullanılır. Maket içinde 
iki kuklacı vardır ve on altı kişi maketi taşır. 
Çekimlerin neredeyse tamamında gerçek boy 
maket kullanılır. Bazı ek sahnelerde minyatür 
maket kullanılmıştır.

Aliens, 18 Temmuz 1986’da önce Kuzey 
Amerika’da, 29 Ağustos 1986 tarihinde 

de İngiltere’de gösterime girer ve umulanın 
çok üzerinde bir başarı elde eder. Kısa sürede 
hasılat rekorları kırar ve stüdyoya hatırı sayılır 
bir kâr getirir. 1987 yılında çıkan ilk VHS 
kasetinde 17 dakikalık silinmiş ek sahneler yer 
alır. Daha sonraki yıllarda farklı ek sahnelerin 
yer aldığı DVD ve Bluray versiyonları da 
satışa sunulur. Filmin gösterime girmesinin 
ardından özellikle eleştirilerin büyük bir kısmı 
çok olumlu olur. Çeşitli sinema yayınlarının 
en iyi listelerinden hiç eksik olmayan Aliens 
gelecek devam filmlerinin de öncüsü olur.

Stan Winston ve Alien Queen

Sigourney Weaver ve Oyuncu Kadrosu
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Toplam yedi dalda Oscar adaylığı elde eder ve 
bunlardan ses ve görsel efektler dalında iki ödül 
kazanır. Oscar dışında da pek çok festivalde 
ödüllere layık görülen Aliens, Amerikan 
Film Enstitüsü tarafından hazırlanan 2003 
listesinde tüm zamanların en iyi 100 filmi 
arasında yer alır. Filmin kahramanı Ellen 
Ripley ise tüm zamanların en etkileyici 100 
karakteri arasında 8. sırada gösterilir.

Filmin müzikleri ise ayrı bir hikâyedir, bütün 
çekim süreci boyunca aksilikler besteci James 
Horner’ın yakasını bırakmaz. Ancak Aliens 
akla geldiğinde o karanlık atmosferin havasını 
iliklerinize kadar hissettiren Horner’ın 
notaları kesinlikle akıllarda yer eder ve tüm 
zamanların en iyi soundtrack çalışmalarından 
biri olur!

“Işıklar açık kalsın anne!”. Annem tekrar 
yanıma geldi, yatağın kenarına oturdu, eliyle 
saçlarımı okşadı. “Oğlum gerçek değil o 
izlediklerin. Hepsi maket, kukla. Yok öyle 
şeyler gerçekte. Bütün kabahat senin akılsız 
babanda!” Tekrar kalktı, tam odadan çıkacak, 
tavan arasında olimpiyat hazırlıklarını 
sürdüren fındık farelerinin tıkırtısını 
duyuyorum. “Anne, ışıkları kapatma!”

1980 Yılında babam, bugün artık yerinde 
yeller esen Beyoğlu Sinepop sinemasına 

bir pazar günü götürmüştü beni. Annem 
gelmemişti bizimle. Baba oğul sinema 
keyfi! Gittiğimiz film Alien’dı ve facehugger 
sahnesiyle gerilmişken, John Hurt’ün 
karnından çıkan yaratıkla resmen şaftım 

Efekt Ekibi Bishop’la İlgilenirken

Alien (1979) & John Hurt

ANNE IŞIKLARI KAPATMA!
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kaymıştı. Yaşım yediydi ve filmin sonunu 
hâlâ nasıl getirdiğimi hatırlamıyorum. Tabii 
akşam evde sağlam bir münakaşa çıkmıştı 
bu yüzden. Yukarıdaki diyaloğun gelişimi bu 
tartışmaların sonuna denk geliyordu.

1986 yılında Aliens vizyona girdiğinde bu 
kez annemle gitmiştim filme. On üç yaşın 
üzerimde yarattığı ergenlik farklılıkları ve 
filmin dinamizmi beni benden almıştı. Keyifle 
ve gözümü bile kırpmadan izlemiştim. Peşi 
sıra gelen serinin diğer filmlerine de aynı 
ilgiyi göstermiştim ve Alien serisi BK ilgimin 
her daim odağında olmaya devam etmişti.

Filmin müziklerinin uzun yıllar peşinde 
koşturdum. James Horner’a olan ilgimin 
özellikle 90’lı yıllardan sonra artmasıyla 
albüme ulaşma isteğim daha da fazlalaştı. 
Nihayet albümlerine ulaşılması bir 
hayli zor olan Varese Sarabande etiketli 
cd’ye kavuştuğumda günlerce bıkmadan 
dinlemiştim. Sonraları Horner’ın albümde 
kullandığı giriş parçasının, Klasik Müzik 
dünyasının duayen bestecilerinden birinin 
eseri olduğu öğrenmek şaşırtıcı ve keyifli bir 
keşif olmuştu benim için. Bestecinin pek çok 
albümde benzer eserler üretmesini o yıllarda 
kolaya kaçmak gibi görüyordum ancak 
bugünkü film müziği sektörüne baktığımda 
özellikle 50’lerden 90’ların sonuna kadar 
sürmüş olan film müziklerinin altın çağına 
denk gelen bu bestelerin önemini anlamak 
ancak bugün mümkün oluyor. Futile Escape 
parçasını coşkuyla çalan Londra Senfoni 
Orkestrasının performansı şu anda hâlâ 
kulaklarımda ve yine açıp dinleyeceğim 
maestro Horner’ın bu unutulmaz bestesini hiç 
bıkmadan aynı heyecanla!

1953 yılında Los Angeles’da doğan 
Horner, henüz beş yaşındayken piyano 

öğrenmeye başladı, liseyi bitirdikten sonra 
müzik okumaya karar verdi. Londra Kraliyet 
Müzik Akademisine katılmadan önce, Güney 
Kaliforniya üniversitesinde derece aldı. 
Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinden 
mezun olduktan sonra Indianapolis Senfoni 

Aliens - 1986

GERÇEK BİR MAESTRO, 
JAMES HORNER,
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Orkestrası tarafından dünya prömiyeri 
verilen “Spectral Shimmers” isimli çağdaş bir 
klasik parça yazdı. Besteci daha geniş kitlelere 
ulaşmak amacıyla film müzikleri sektörüne 
adım attı ve Amerikan Film Enstitüsü için 
birkaç kısa film çekti.

1953 yılında Los Angeles’da doğan Horner, 
henüz beş yaşındayken piyano öğrenmeye 
başladı, liseyi bitirdikten sonra müzik 
okumaya karar verdi. Londra Kraliyet Müzik 
Akademisine katılmadan önce, Güney 
Kaliforniya üniversitesinde derece aldı. 
Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinden 
mezun olduktan sonra Indianapolis Senfoni 
Orkestrası tarafından dünya prömiyeri 
verilen “Spectral Shimmers” isimli çağdaş bir 

klasik parça yazdı. Besteci daha geniş kitlelere 
ulaşmak amacıyla film müzikleri sektörüne 
adım attı ve Amerikan Film Enstitüsü için 
birkaç kısa film çekti.

Horner, ticari film müziği sektörüne 
girmesinin ardından, bir süre, dönemin efsane 
bk filmleri yapımcısı Roger Corman’la çalıştı. 
Humanoids from the Deep, Battle Beyond 
Stars gibi ikinci sınıf filmlerin müzikleri 
ardından asıl çıkışını 1982’de Star Trek 2: 
Wrath of Khan filmi ile yaptı. 1983 yılında Star 
Trek 3: The Search for Spock ile ününü iyice 
pekiştirdi. Besteciye olan talep ciddi anlamda 
arttı ve 1986 yılında Aliens ile ilk Oscar 
adaylığı geldi. Adaylığın geldiği bu zamana 
kadar Horner 36 film müziği bestelemişti ve 
efsane isim Jerry Goldsmith’le müzik yazma 
konusunda neredeyse eşit duruma gelmişti.

James Horner

“İrlanda müziğine fanatik derecede 
bağımlıyım, kalitesini aşırı 

seviyorum. Ben diğer bestecilerden 
farklıyım, çünkü beste yapmayı 

sadece iş olarak görmüyorum. 
Müziği sanat olarak düşünüyorum.”

James Horner

James Horner & Mel Gibson 
Braveheart’ın Kayıtları Tamamlanmak Üzere!
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1990’lı yıllar besteci açısından çok verimli geçti. 
James Cameron’ın 11 Oscar ödüllü Titanik 
filmine yaptığı müzikler ve Celine Dion’un 
seslendirdiği My Heart Will Go On şarkısı 
kendisine iki Oscar heykelciğini kazandırdı. 
Bu dönemde ardı ardına müziklerini yaptığı 
Legends of the Fall, Apollo 13, Braveheart gibi 
çalışmalarla prestijini zirveye çıkardı. 2000’li 
yıllarda da hızını kesmeyen sanatçı, Beautiful 
Mind, Zorro, Avatar ve The Amazing Spider 
Man gibi kalburüstü yapımlarla efsane 
mertebesine ulaştı.

Özellikle 2010 yılından sonra film müziği 
çalışmaları dışında kişisel işlerde de Horner 
imzası görülmeye başladı. Farklı türde 
müzik çalışmalarıyla tarzından çok fazla 
uzaklaşmadan piyasaya çıkarttığı albümler 
çok sevildi. James Horner, 22 Haziran 2015 
tarihinde Santa Barbara yakınlarında kendi 
kullandığı uçağının düşmesi sonucu hayata 
veda etti. Geride bir eş ve iki kızını bırakan 
bestecinin bu zamansız kaybı özellikle 
Hollywood ve müzik dünyasını yasa boğdu.

Bestecinin ölümünün ardından henüz yeni 
tamamlanmış olan son kişisel çalışması 
Collage, The Last Work albümü piyasaya 
sürüldü ve maestro bu mükemmel albümle 
tüm dünyadaki hayranlarına son vedasını 
etmiş oldu!

Müziklerin kayıt süreci bir hayli sancılı 
geçer. Horner’ın önünde sadece altı 

haftası vardır ve pek çok teknik aksaklıkla 
karşılaşır. İngiltere’ye gelen besteci, filmin 
çekim ve düzenleme aşamaları hâlâ sürdüğü 
için filmi izleyemez. Setleri ve diğer mekanları 

SANCILI MÜZİK SÜRECİ
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dolaşan besteci işlerin zamanlaması 
konusunda ciddi problemler görür. Bu 
sırada Horner, Cameron’ın ses efektleri ile 
meşgul olduğunu düşünmektedir. Ancak 
düşündüklerinin genelde tersi durumlarla 
karşılaşmak bestecinin canını bir hayli sıkar. 
Bütün bunlara ek olarak kayıt stüdyosu olarak 
kullanılacak olan Abbey Road Stüdyoları otuz 
yıllık geçmişi ve teknik olanaklarının sınırlı 
olması sebebiyle Horner’a rahat hareket 
imkanı vermez. Kullanmak istediği elektronik 
cihazların pek çoğundan yararlanamayan 
Horner bütün bu zor koşullara rağmen 
albümü kaydeder.

Horner’ın dört haftalık gösterimi erteleme 
isteği Cameron tarafından reddedilir. 
Sanatçı kendisine daha çok zaman verilmesi 
durumunda yüzde yüz memnuniyetle 
bitireceği işi yüzde seksen memnuniyetle 
teslim eder. Score dört gün içinde kaydedilir. 
Horner yaşadığı bütün bu sıkıntılara rağmen 
kariyerinde ilk defa Oscar ödülüne aday 
gösterilir.

Besteci, yönetmen ile arasındaki gerginliğin en 
son aşamaya kadar devam etmesi yüzünden, 
bir daha kendisiyle asla çalışmayacaklarını 

belirtir. Horner, Cameron’ın film 
programlarının çok kısa ve stresli olduğunu 
düşünüyordu. Ancak Cameron, bestecinin 
Braveheart filmine yaptığı çalışmadan çok 
etkilenir ve Titanik filminde tekrar beraber 
çalışmak için Horner’ı ikna etmeyi başarır.

Aliens soundtrack albüm olarak piyasaya ilk 
defa Varese Sarabande etiketiyle çıkar. Dokuz 
parçalık albümü takiben 2001 yılında yine 
Varese etiketiyle bu kez yirmi dört parçalık 
The Deluxe Edition albümü piyasaya sürülür. 
137 dakikalık albüm filmin içerisinde yer alan 
bütün müzikleri kapsar.

James cameron & James Horner

James cameron & James Horner
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Sonsuz karanlığın ortasında yapayalnız 
ilerleyen bir kurtarma gemisi. 

Ellen Ripley’nin Nostromo’dan kaçışı 
sonrasındayız ve derinlerden gelen vurmalı 
çalgıların sesi yükselerek yerini Aram 
Khachaturian’ın Gayane eserine bırakıyor. 
Yaylıların huzurlu ve bir noktada hüzün verici 
yalnızlığı betimleyen sesi kulaklarımızda. 
Gayane, ilerleyen saniyelerde Jerry 
Goldsmith’in ilk Alien filmi için bestelediği 
karanlık tonlara geçiş yapıyor. Orkestra 
düşük bir tonla ilerliyor ve ürkütücü parçanın 
altından ritmik bir şekilde trampetlerin 
sesini işitiyoruz. Açılış parçası bu seviyede 
ilerleyerek sonlanıyor.

Ellen Ripley 57 yıl sonra kurtarılmıştır ve 
yeniden Dünya’ya dönmüştür. Yörüngede 

yer alan şirkete ait dev bir istasyonda tedavi 
altındadır. Yaylılar önderliğinde ilerleyen 
parça klasik bir çizgide korku temalarını 
kullanıyor ve bizlere Ripley’nin gördüğü 
kâbus boyunca her saniyesinde artan bir 
gerilim katkısıyla eşlik ediyor.

Ripley ve ekibinin 57 yıl önce kâbusu 
yaşadıkları gezegen LV-426’da, 

yerleşimcilerin kampındayız. Karanlık 
ve fırtınalı gezegenin yüzeyinde ilerleyen 
aracın içinde, filmin küçük kahramanı 
Newt ve ailesi var. Keşfettikleri yabancı 
uzay gemisinin yaşanacak büyük 
kâbusun habercisi olduğunu bilmeden 
bu keşfi incelerken, orkestra Adagio 
(Yavaş Tempo) bir tonda ilerlemeye 
başlıyor. Yaylılardan yayılan inişli 
çıkışlı şüphe dolu seslerin eşliğinde aynı 
tempoda ilerleyen parça, ani bir atılımla 
gerilim düzeyini yükselterek sonlanıyor. 
Horner burada elektronik seslerden de 
faydalanmış.

The DELUXE EDITION
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Yerleşimcilerin kampı ile bağlantı 
kesilmiştir ve Ripley’nin de aralarında 

yer aldığı kurtarma ekibi dev savaş gemisi 
Sulaco ile yola çıkar. Adagio tonla dev 
geminin görüntüsü eşliğinde giriş yapan 
orkestra Goldsmith’in teması üzerinden 
ilerleyerek tekrar Khachaturian’ın Gayane 
eseri eşliğinde ilerleyerek bitiyor. Gezegene iniş yapan ekip yerleşim 

bölgesinde arama faaliyetlerine 
başlıyor. Adagio tonda ilerleyen orkestra 
hemen bütün parçalarda olduğu gibi burada 
da trampetlerden faydalanıyor. Ürkütücü 
havada ilerleyen parça aynı tempoyla sona 
eriyor.

Kurtarma ekibi tesisi araştırmaya devam 
ediyor. Başından sonuna kadar karanlık 

bir atmosferde ilerleyen orkestra ani yaylı 
enstrüman çıkışlarıyla parçanın sonuna 

Sulaco, LV-426 yörüngesinde! Piyadeler 
üstlerinin ardı ardına verdikleri emirlerle 

harekete geçiyorlar. Hepsi gezegene iniş 
yapacak mekiğin içinde yerlerini alıyorlar ve 
muhteşem bir görsellik eşliğinde gezegenin 
atmosferine dalış yapıyorlar. Temposu 

başından sonuna kadar devamlı artan dinamik 
bir parça dinliyoruz. Nefesli ve vurmalı 
çalgıların eşliğinde ilerleyen parça özellikle 
trampetlerin ve nefeslilerin hiç durmadan 
artan temposuyla bütün orkestranın zirveye 
çıktığı anda hızına uygun bir şekilde aniden 
sonlanıyor.
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kadar gerilimi ayakta tutuyor. Temposu 
değişmeyen ve karanlık bir atmosfere sahip 
olan sahnenin seyirci üzerinde yarattığı 
heyecanı destekleyen bir geçiş parçası bu!

Ripley’nin de dahil olduğu ekip 
laboratuvara ilerliyor. Deney tüplerinin 

içinde facehugger’ları bulan ekibe orkestra 
yine düşük tempoda eşlik ediyor. Olabilecek 
en alt seslerden ilerleyen enstrümanlar 
bestenin son anlarında hafif bir yükselişle 
gerilimi tırmandırıp parçaya son noktayı 
koyuyorlar.

Kurtarma ekibi sonunda yerleşimcilerin 
yerlerini tespit eder. Zayıf yaşam 

sinyalleri alınmaktadır. Ekip ağır silahları 
kuşanarak tesisin üç kat aşağısına iner. 
Kaskların ışığı yardımıyla ilerleyen askerler 
karanlık yerlerin içinde gölgeler arasında 
saklanan yaratıkların tam ortasındadırlar. 
Altı dakikadan fazla süren parça genelde 
sahnelerin atmosferine uygun seslerle 
gerilim düzeyini devamlı ayakta tutuyor. 
Bestecinin elektronik destekli enstrümanlar 
da kullandığı parçanın belirli aralıklarla 
yükselip tekrar alçalan bölümleri albümün 
neredeyse tamamına yayılan ürkütücü 
atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor ve 
bitiş anına yaklaştıkç orkestra gelmekte 
olan büyük saldırının işaretlerini verircesine 
yükselerek kapanışı yapıyor.

Ripley ve Newt’ün ilk karşılaşma 
anındayız. Laboratuvarda yaşam sinyali 

alan ekip küçük kızla karşılaşır ve Ripley 
ürkmüş kızı sakinleştirir. Sert bir girişle 

açılışı yapan orkestra, kısa süren parçanın 
sonuna kadar gerilim dozunu aynı seviyede 
tutuyor.
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Filmin en hareketli bölümlerinden 
birinde, askerlerin kozaların içine sarılı 

yerleşimcileri buldukları yaratık yuvasında 
yaşanan çarpışmanın tam ortasındayız. 
Ripley, tim komutanının şok yüzünden girdiği 
tepkisiz durum üzerine harekete geçiyor ve 
askeri zırhlı taşıma aracının kontrolünü eline 
alıyor. Can derdindeki askerleri kurtarmak 
amacıyla aracı sürmeye başladığı anda 
albümün en dinamik parçasını dinliyoruz. 
Muhteşem bir tempoyla orkestranın bir 
saniye bile durmadan heyecanı ayakta 
tuttuğu, özellikle trompetlerin ve nefeslilerin 
yoğunlukta olduğu ve yaylıların aralarda 
gerilime zirve yaptırdığı parça, belirli 
aralıklarla sanki su borusuna düzenli olarak 
çelik bir boruyla vuruluyormuş hissi yaratan 
sesin eşliğinde ilerliyor ve adrenalini en üst 
seviyeye çıkararak sonlanıyor.

Ciddi kayıplar veren ekipten kalanlar tesise 
sığınmıştır. İçeri girmeye çalışan sayısız 

yaratığı durdurmak için amansız bir mücadele 
vardır artık! Laboratuvarda uyuyan Newt 
ve Ripley’i kötü bir sürpriz beklemektedir. 
Deney tüpünden kaçan bir facehugger kilitli 
kaldıkları odada peşlerindedir. Gerilimin had 
safhada olduğu bir giriş yapıyor orkestra 
burada. Yaylılar ağır ve tekinsiz bir halde 
ilerlerken aniden yükselen tempo tekrar 
düşerek araya Goldsmith’in ana temasını 
karıştırıyor ve tekrar tekinsiz tonlama geri 
geliyor. Tempo bir aşağı bir yukarı ilerlerken 

En can alıcı sahneleri izliyoruz. Yaratıklar 
tesisin elektriğini kesmişlerdir. Ekip 

ellerinde kalan son silahlarla hayatları için son 
savunmayı oluştururlar. Heyecan en yüksek 
seviyededir ve ellerindeki mini radarda 
yaratıklar hızla onlara yaklaşmaktadır. 
Metreleri saymaktadırlar ve her yaklaşmada 
artan sinir bozucu alarm sesi gerilim 
düzeyini zirveye taşımaktadır. Albümün en 
uzun parçasını dinliyoruz. En alt seviyeden 
giriş yapan orkestra, bir önceki parçada 
olduğu gibi tekinsiz ve gerilim düzeyi her 
saniye artan bir tonda ilerliyor. Goldsmith 
teması alttan geçişler yaparken, orkestranın 
hızı artmaya başlıyor ve sahnenin bütün 
gerilimini kulaklara yüklüyor. Horner burada 
ilk filmin temasından fazlaca yaralanıyor 
ve nihayetinde tempo müthiş bir hızla 

yaylılar aniden hızlanıyor. Parça çok hızlı 
bir şekilde yükselmeye başlıyor ve nefesliler 
devreye giriyor. Hızını kesmeden devam 
eden parça yine ani bir düşüşle tonlamayı 
sakin bir seviyeye çekerek bitiyor.
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patlıyor. Orkestra yine çok hızlı ve vurmalı 
enstrümanlarla, nefeslilerle uyum içinde 
tempoyu bir an bile düşürmeden ilerliyor. 
Orkestra tempo arasında hafif bir soluk alıyor 
ve ardından daha tempolu bir halde çalmaya 
devam ediyor. Mevcut çatışma sahneleriyle 
uyum içinde süren parça ani bir dinlenme 
arası daha verdikten sonra hızına kaldığı 
yerden devam ediyor. Özellikle nefeslilerin 
parçadaki hakimiyeti çok fazla, burada 
da belirli aralıklarla su borusuna vuran 
çeliğin sesini işitiyoruz ve son anlara doğru 
orkestranın filmin inanılmaz hızına ustaca 
ayak uydurmasına kulaklarımızla tanıklık 
ediyoruz. Son saniyelerde gerilimli havanın 
eşliğinde tempo yavaşça düşerken eser ani 
bir yükselişle sona eriyor.

Birer birer yaratıklara av olan ekip hızla 
kaçmaktadır ve Newt yaratıklardan biri 

tarafından kaçırılır. Tempo bu parçada da 
üst seviyede. Gerilim dozu her an yükselip 
alçalıyor ve özellikle vurmalı enstrümanlarla 
birlikte yaylıların hakimiyeti biraz daha fazla 
bu geçiş parçasında.

Bishop, uzaktan kumanda ile yörüngede 
bekleyen ana gemi Sulaco’dan diğer 

nakil aracını gezegene indirmeyi başarmıştır. 
Ekipten geriye sadece Ripley, Onbaşı Hicks ve 
Bishop kalmıştır. Tesis nükleer bir patlamayla 
kendini yok etme sürecindedir ve çok az bir 
zaman kalmıştır. Ripley, Newt için tekrar 
tesise girmiştir ve amacı yumurtaların olduğu 
yuvayı bularak küçük kızı kurtarmaktır. 
Tesise doğru ilerleyen mekik eşliğinde 
orkestradan görkemli bir açılış dinliyoruz. 
Nefeslilerin hakimiyetinde ilerleyen parçada 
tempo bir an olsun durmuyor. Trampetlerin 
kendini iyice hissettirdiği eser kısa süren 
dengeli bir ilerleyişin ardından an be an 
yükselişe geçerek hızlanıyor. Sonlara doğru 
davulların daha fazla hissedildiği tempo 
zirve noktada aniden kesiliyor.
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Assolist sahnede! Kraliçe Yaratık ve 
yumurtladığı yuvayı bulan Ripley karşı 

karşıya. Her annede olduğu gibi yumurtalarını 
koruma iç güdüsü taşıyan Kraliçe Yaratığın 
kısa süren parçası, başından sonuna kadar 
aynı tonda ve gerilim düzeyinde ilerliyor. 
Dinlerken adeta tüyleri ürperten tonlar 
hissetmemek mümkün değil bu atonal 
ilerleyen parçada!

Newt’u kurtaran ve yuvayı darmadağın 
eden Ripley bütün öfkesiyle peşine 

düşen Kraliçeden kaçarak kurtarma mekiğine 
ilerlemektedir. Patlamaya dakikalar kalmıştır 
ve sonunda mekiğe binen ikili Bishop’ın 
usta işi pilotluğu sayesinde patlamadan son 
anda kaçmayı başarırlar. Albümün sonuna 
doğru bütün parçalarda olduğu gibi burada 
da tempo yine çok hızlı açılıyor. Çelik boru 
sesi ve nefeslilerin hakimiyetinde hızı hiç 
düşmeyen bir parça dinliyoruz ve geri sayımı 
andıran bir çıkışla orkestra zirveyi görerek 
gerilimi bir anda düşürüyor. Flüt ve yaylılar 
eşliğinde rahat bir seviyede ilerleyen beste 
umut dolu bir tonla ilerleyerek sonlanıyor.

Her şeyin bittiğini düşünürken son bir 
sürprizle kurtarma mekiğine gizlenen 

Kraliçe etkileyici bir girişle Bishop’ı ikiye 
ayırarak Sulaco’nun limanına iniyor. Ripley 
ve yaratıkların anası karşı karşıyadır ve 
bu dört metrelik canavarla son bir final 
kapışması gelip çatmıştır. Yaylıların alttan 
destek verdiği vurmalı çalgıların giriş 
yaptığı, gerilim düzeyi zirveye ulaşmış bir 
halde giriş yapan parça her zamanki inişli 
çıkışlı tonlarda ilerleyişini sürdürüyor ve 
orkestranın tüm enstrümanlarla yükseldiği 
bir anda bitiyor.

Muhteşem dövüşün nihayetinde uzay 
boşluğunu bir kere daha boylayan 

yaratığın ardından ortam sakinleşir ve 
ekibin kalan üyeleri uzun yolculuk için 
uyku modüllerine girerler. Dehşet dolu 
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hikâyenin sonunda kahramanımız Ellen 
Ripley buruk zaferinin eşliğinde bir kez 
daha Dünyaya dönmek üzere yola çıkar. 
Kapanış parçasında orkestra zafer dolu bir 
havayla giriş yapıyor. Coşkulu ve etkileyici 
girişin ardından bütün enstrümanlar yavaşça 
susuyor ve yerini sakin bir havaya bırakıyor. 
Aynı sakin tonda ilerleyen parça açılışta 
olduğu gibi Khachaturian’ın Gayane eseriyle 
devam ediyor ve Goldsmith’in ilk filmdeki 
ana temasıyla kısa bir süre ilerliyor. Son 
saniyelerde Gayane tekrar devreye giriyor ve 
son noktada gerilim dozu hafifçe artarak ses 
iyice kısılıp parça nihayetleniyor.

Filmin can alıcı sahnesi olan Ripley’nin 
taşıyıcı zırhlıyla askerleri kurtardığı 

bölümde çalan tempolu parçayı tamamen 
vurmalı enstrümanlardan dinliyoruz. 
Trampet sesinin hakimiyetinde baştan sona 
hiç durmayan parçanın bu hâli de çok başarılı.

Ana gemi Sulaco’nın ilk defa karşımıza 
çıktığı sahnede çalan parçanın farklı 

bir versiyonu. Kısa süreli beste çok fazla bir 
farlılık içermeden sonlanıyor.

Son parçanın ardından gelen bestelerin 
hepsi alternatif eserler. İlki olan Bad 

Dreams orkestranın başından sonuna kadar 
gerilim düzeyini yukarıda tuttuğu bir parça. 
Filmdeki versiyona göre biraz daha sert 
olduğunu belirtmekte fayda var.
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Askerlerin gezegene iniş anında çalan 
parçanın, Ripley’s Rescue’da olduğu 

gibi tamamen vurmalı enstrümanlarla 
çalındığı eser, temposunu bir an bile 
düşürmeden zevkle dinleniyor. James Horner, her albümünde olduğu gibi 

kendine özgü havasını bu çalışmasında da 
başından sonuna kadar hissettiriyor. Farklı 
besteleri kendi eserleriyle harmanlama işini 
çok başarılı bir şekilde yapan sanatçının bu 
kadar kısa sürede, türlü aksiliklerle dolu bir 
çalışma sürecinde böylesine başarılı ve filmi 
tam anlamıyla kavrayan besteler yaratması 
takdire şayan bir durum. Albümün tamamına 
sinen gerilim atmosferini filmdeki sahnelerle 
uyum içinde tutması ve gerilimli atmosferin 

Alternatif kapanış parçasını dinliyoruz 
ve uyku modüllerine giren ekibin son 

anlarına eşlik eden beste hafif bir tonda 
ilerliyor ve bitiş anında dinleyeni yerinden 
zıplatan iki ani yaylı çıkışıyla noktalanıyor.

SON DEYİŞ
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devamlı ayakta olması, bestecinin işini ne 
kadar iyi yaptığının bir göstergesi oluyor. 
Özellikle vurmalı ve nefesli enstrümanların 
ağırlıkta olduğu bestelerde albümün ilerleyen 
aşamalarında temponun iyice yükselmesi 
dinlenebilirlik oranını en üst seviyeye 
çıkarıyor. Aliens soundtrack çalışması, 
bestecinin en başarılı işleri sıralamasında ilk 
beşin tam kıyısında yer alsa da, özellikle zor 
çalışma koşulları göz önüne alındığında şapka 
çıkartılacak bir albüm! Filmin hemen giriş 
sahnesinde çalan parça, Stanley Kubrick’in 
2001: A Space Odyssey’de kullandığı, Aram 
Khachaturian’ın Gayane eserinden referanslar 
içeriyor. Ayrıca Horner, Jerry Goldsmith’in 
ilk filme yaptığı müziklerden de bol bol 
yararlanıyor. Çalışma, bütün üretim sorunlarına 
rağmen çok sevilmiştir. Kulaklarda bıraktığı 
kalıcı etki önemlidir. Bestecinin tam olarak 
istediği sonucu yakalayamaması, albümün 
başarısında olumsuz bir etki yaratmadığı 
gibi, albüm Horner külliyatının unutulmazları 
arasına girmiştir.

Albümün piyasaya çıkışının ardından, 
bestecinin kariyerindeki ilerleme de 

hatırı sayılır bir hıza ulaşır. Dönem itibariyle 
Hollywood film endüstrisinin en fazla müzik 
üreten bestecilerinden biri hâline gelen Horner, 
kendisiyle yapılan bir röportajda, “Jerry 
Goldsmith’i nasıl buluyorsunuz?” sorusuna 
verdiği “Goldsmith mi o da kim?” cevabıyla 
bir hayli tepki çekmiştir. Çalışmalarında duygu 
yoğunluğunu en üst düzeylerde veren ender 
bestecilerden biridir ve her bestesiyle dikkatleri 
üzerine çeken bir isim olmayı başarmıştır.

Varese Sarabande’nin ilk çıkarttığı albümün 
ardından piyasaya sürdüğü Deluxe albüm, 
edinilmesi gereken arşivlik bir çalışma. Film 
içerisinde yer alan bütün parçalarla birlikte 
alternatif bestelerin de yer aldığı albüm her 
hâliyle, her devirde popülerliğini sürdüren ve 
kulaktaki kalıcılığıyla unutulmazlar arasına 
giren birinci sınıf bir işçilik!

Kapanışı Ellen Ripley’nin, Kraliçe Yaratıkla 
yaptığı son dövüşte haykırdığı sözlerle 
yapalım;

“Get away from her, you bitch!” 
 
“Uzak dur ondan, kaltak!”

Kraliçenin yumurtalarından uzak, 
sakin bir hayat sürmenizi dilerim 
sevgili dostlar!
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Selma MİNE

Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 1

COPYRIGHT HAKKI

Yoğun bir çalışma içinde, yaptığım röportajları resimlemekle meşguldüm. Bir türlü 
kafamda canlandırdığım kızı kâğıda dökemiyordum. Aslında döküyordum da, çizdiğim ile 

hayalimdeki birbirini tutmuyordu.

Giriş sinyalinin çaldığını neden sonra fark ettim. Görüntü düğmesine bastım. Amanın, ekranda 
hiç de beklemediğim bir şey… nasıl desem bir âfet belirdi.

-SOM Firmasından geliyorum Sezai Bey, dedi işveli bir ses. Lütfen, yeni modellerimizle ilgili 
kısa bir tanıtım için beni kabul eder misiniz?

Nasıl etmem? Tam aradığım, ayağıma gelmişti. Kapının uzaktan kumandasına bastım. Artık 
âfet mi desem, dilber mi desem, ne desem… içeri girdi. Kırıta kırıta çizim masama yaklaştı. 
Karşımdaki koltuğa oturdu:

-Sizi fazla meşgul etmeyeceğim, dedi. Sokak röportajlarınızda size yardım eden kameramanınızın 
bir kaza geçirdiğini öğrendik. Firmamız, otomatik MİHA’lar üzerinde bir numaradır; artık çok 
kişi klasik ve hantal modeller kullanmıyor.

Minik el çantasından bir cep bilgisayarı çıkarıp çizim masamın kenarına koydu. Bir-iki tuşuna 
bastı.

-Hangi böcek veya kuştan hoşlanırsınız? 

-Örümcek, dedim düşünmeden.

-Harika! Çok beğeneceğiniz örümcek modellerimiz var.

20 Ekim 2017

Resimleyen: Nezir KORKMAZ
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Bilgisayarın ışığı yandı ve yeşil gözlü, mini mini bir örümcek boşlukta belirdi. Kız, yavaş yavaş 
görüntüyü döndürdü:

-Kamera gözlerine yerleştirilmiştir. Bu modeli istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yakaya 
takılanları var, yerde gezinenleri var, tavana yapışıp sarkanları var… Ataç gibi kullanılanları 
var…

Öyle değişik modeller sunmaya başladı ki, kafam iyice karıştı. Aslında kafamı karıştıran 
örümcekler değildi tabii… Alelacele onun resmii çizmekle meşguldüm.

-Şey olamaz mı?.. Şey gibi… hem görüntü kaydetsin, hem de görünmesin! diye kekeledim.

-A, size şu modeli tavsiye ederim! Omuza takılan apolete gizleniyor. Bu seneki tek omuz apolet 
modasına da uygun. Böylece 360 derece kayıt yapabiliyor.

-Bunu sevdim, alıyorum. 

-Ödemeyi nasıl yaparsınız? 

-MİHA’yı teslim aldığım anda, parmak izi okuma ile doğrudan kredi aktarımı.

Âfet, başka bir tuşa bastı:

-Şuraya dokunursanız, sözleşmeyi imzalamış olursunuz.

Denileni yaptım.

-Onbeş dakika içinde MİHA’nız teslim edilecektir, diyerek cep bilgisayarını mini çantasına 
yerleştirdi. Vaktinizi ayırdığınız için firmam adına teşekkür ederim.

Ayağa kalktı, eğildi ve çizimimi dikkatle süzdü.

-Çok güzel olmuş, aynı ben! diye gülümsedi. Ancak bu konuda firmamdan izin almanız ve 
portremi kullanım hakkı ödemeniz gerekir. Aksi halde hakkınızda dava açılır.

Şaşkın bir ifadeyle yüzüne baktığımı görünce, tekrar minik çantasını açtı ve masamın üzerine 
özel barkotlu bir kart bıraktı. Eğildim ve holografik yazıyı okudum:

___________________

SOM FİRMASI

Her türlü “Sibernetik Organizma Modeli” üzerinde Copyright hakkımız yasalarla koruma altına 
alınmıştır.

Lütfen izin almadan modelimizi kullanmayınız!
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Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Bilgisayar ve Video Oyunlarında
Bilimkurgu: 

Aliens™: Colonial Marines | SEGA

Merhaba değerli okuyucular, dergimizin bu sayısındaki temaya uygun olarak Alien (Yaratık) Film Serisiyle 
ilişkili oyunları inceliyoruz. Kötülüğü temsil eden bu yaratık ve sülalesi pek çok oyunda da karşımıza çıkıyor. 
Şimdi oyunlarımıza göz atalım. Bu arada oldukça çok fazla oyun uyarlaması ve ilginç bir şekilde aynı isimde 
fakat farklı olan oyunlar da var. Ayrıca yaratık filmlerinden esinlenilen benzer birçok oyun da mevcut. Yazımızda 
bunların bir kısmına değinebileceğiz. (Oyunlar oldukça gerilimli, bu nedenle dikkatli olunuz!)



61www.yerlibilimkurgu.com

Birinci şahıs bakış 

açısıyla oynanan bir 

korku-gerilim oyunu. 

Güncel konsollar 

ve bilgisayarlarda 

o y n a n a b i l i y o r . 

Oyunun sloganı 

ise “Hayatta nasıl 

kalacaksın?”. Oyunda yönettiğimiz karakter, Ellen 

Ripley’nin kızı Amanda. Annesinden uzun zamandır 

haber alamayınca ipuçlarını takip ediyor ve kendisini 

uzay gemisi Sevastopol’da buluyor ve böylece yaşamla 

ölüm arasındaki gerilim dolu bir macera başlıyor. 

Oyunda saklanarak hayatta kalmaya çalışmamız 

gerekiyor. Elimizde düzgün bir silah ve ekipman 

olmadığı için; bulduğumuz yedek parçalardan 

ekipmanlar oluşturmalı, bozuk cihazları tamir etmeli 

ve elektronik sistemleri kırmalıyız. Oyundaki en büyük 

düşmanız çok akıllı olan yaratığın ta kendisi ama 

androidler ve sağ kalmış olan gemi personeli de bize 

saldırıyorlar.

S e n a r y o s u n u 

Battlestar Galactica 

yazarlarından Bradley 

Thompson ve David 

Weddle’ın hazırladığı 

oyunumuz Alien 3 filminin hemen sonrasındaki bir 

zaman diliminde geçiyor. Ellen Ripley, Corporal 

Dwayne Hicks ve kayıp diğer marine’leri bulmakla 

Oyunumuz SEGA’nın 

desteği ile Rebellion 

firması tarafından 

geliştirilmiş. Bir grup 

madenci, kazı yapmaları 

için BG-386’ya yollanır. 

Yüzyıllar önce Predator’ların mabedi olan bu gezegeni 

kazarken derinlerde çok eski bir piramidin kalıntıları 

ile karşılaşırlar. Bu piramit, dondurulmuş bir Alien 

Kraliçesine de ev sahipliği yapmaktadır ve Kraliçe 

uyanır uyanmaz Alien yumurtaları teker teker 

çatlamaya başlar. Madencilerle teması kaybedilince 

Colonial Marine askerleri, olayı araştırmak için 

kazı sahasının etrafını çevirirler, Predator’lar ise 

gezegendeki durumu kontrol altına alması  için yüksek 

rütbeli bir avcıyı görevlendirirler. Üç ırk tekrardan bir 

araya gelir ve şiddetli bir savaş başlar. Birbirleriyle 

kesişen, fakat farklı oynayış özellikleri içeren üç 

ayrı senaryo oynayabiliyoruz. Her ırkın avantaj ve 

dezavantajları var, bu da sizin oynanış tarzınızı büyük 

ölçüde etkiliyor. Colonial Marine olarak başladığımızda 

elimizde bir tabanca ve 30 tane kibritle başlıyoruz. Ben 

oyunu bir gece vakti ilk defa oynadığımda kibritlerim 

bitince karanlık bir gemide ışıksız oynamanın verdiği 

gerilime dayanamayıp oyunu bırakmıştım. Çünkü 

oyunun tüyler ürpertici bir atmosferi var.

görevlendirilmiş bir colonial marine arama kurtarma 

takımı, U.S.S. Sulaco’nun izini sürmektedir. U.S.S. 

Sulaco gemisi LV-426’nın yörüngesinde bulununca sıkı 

eğitimli bir grup colonial marines askeri, mürettebatın 

başına ne geldiğini bulmak için gemiye çıkıyorlar. 

Oyunda yaratıkların saldırısına uğrayınca kendinizi 

ve asker arkadaşlarınızı kurtarmak için mücadele 

ediyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz ve her yandan 

saldıran yaratıkları öldürerek kurtulmaya çalışıyoruz

ALIEN

ISOLATION

(2015)

ALIENS vs

PREDATOR

(1999)

ALIENS

COLONICAL 

MARINES

(2013)
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Bu oyun da Rebellion 

firması tarafından 

Atari’nin Jaguar 

isimli konsolu için 

geliştirilmiş bir kartuş 

oyunu. Hikayenin 

ana hatları; Koloni 

Denizcilerine ait bir istasyon iki farklı gemi tarafından 

saldırıya uğrar. Gemilerden biri yaratıklarla dolu 

bir gemidir; diğer gemi ise Predatör’le doludur. 

Sonuç olarak, denizcilerin çoğu öldürülür. Oyunda 

her birinin kendi hikayesi olan ve seçebileceğiniz üç 

farklı karakter var: Bir yaratık, genç bir predatör ve 

sağ kalan tek denizci.  Denizci karakterinde; en son 

canlı insan olarak istasyonu yok etmeli ve Yaratıklar 

ile Predatörler savaşırken bir kaçış podu aracılığıyla 

kaçış yapmalısınız. Yaratık olarak Kraliçe’yi Predator 

gemisinden kurtarmalısınız. Genç bir Predator olarak 

ise; büyük ödülü Kraliçe Yaratığın kafatası olan bir ava 

çıkmalısınız.

Aynı isimli filmi 
temel alan, Konami 
tarafından geliştirilen 
ve yayınlanan bir 
jetonlu oyun makinesi 
(arcade) aksiyon 

oyunudur. Teğmen Ellen Ripley, yabancı katliamından 
kurtulan tek kişi ve genç bir kız olan Newt’i kurtarmak 
için gaddar yaratıklarla dolu bir uzay kolonisine 
doğru yola çıkmak zorunda kalır. İkinci filmle zayıf 
bir ilişkisi olan oyunda, Ripley ve Beefy karakterlerini 
kontrol ediyoruz. İstasyonun seviyeleri boyunca uzaylı 
istilasını temizleyip sonunda kraliçeyi yok etmeye 
çalışıyorsunuz. Oyun bazı seviyelerde yatay, bazı 
seviyelerde ise yukarıya doğru ilerliyor. 

ALIENS vs

PREDATOR

(1994)

ALIENS (1990)

ALIENS: INFESTATION (2011)

Nintendo DS cihazı için piyasaya sürülen bir oyunda; 

LV-426 olaylarından yaklaşık 18 hafta sonra, uzayda 

USS Sulaco enkazının keşfedilmesi ile araştırma 

yapmak üzere USS Sephora ile bir Koloni Denizci 

ekibi gönderilir. Gemide düşman olarak, bir Kovan 

kurmuş olan Yaratıkların yanısıra, Yükselişçiler 

Birliği Askerleri de (UPP) bulunmaktadır. Gemideki 

Kraliçe Yaratık ve UPP unsurları yok edildikten sonra, 
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İlk yaratık oyunu Atari 
2600 için 1982 yılında 
Fox Video Games 
tarafından piyasaya 
sürülmüş. Karakterimiz 
labirent içinde çok 

sayıda noktayı yaratıklara yakalanmadan toplamaya 
çalışıyor. “Pacman” ve “Wizard of Wor” oyunlarına 
oldukça benzeyen bir oyun. Toplanan her nokta için on 
puan alıyoruz ve oyuna iki hakla başlıyoruz. Bir yaratık 
karakterimize dokununca karakterimiz ölüyor ve bir 
hak kaybederek yeniden başlıyoruz. Yaratıklara kısa bir 
süre dokunmak ve öldürmek için yıldız da toplamalıyız. 
Öldürdüğümüz her yaratık için de puan kazanıyoruz. 
Labirentteki tüm noktaları topladığımızda başka bir 
seviyeye geçebiliyoruz.

ALIEN (1982)

ALIENS: ARMAGEDDON (2014)

Denizciler soruşturmalarını sürdürmek için LV-426’nın 

yüzeyine iniyorlar ve orada U.P.P.’nin Yaratıkları kendi 

kullanımı için üretmeye çalıştıklarını fark ediyorlar. 

İlerleyen bölümlerde Weyland-Yutani Şirketinin de işe 

karıştığı olaylar gelişiyor.

Play Mechanix ve Raw Thrills tarafından arcade 
cihazları için geliştirilen bir tabancalı ateş etme 
oyunudur. Araştırma gemisi Capella, Yaratıklar 
tarafından işgal edilir ve mürettebatı yaratıklar 
tarafından öldürülmeden önce geminin kendi kendine 
imha sistemi harekete geçirilir. İmha edilen Capella’nın 
enkazı Dünya üzerine yağmur gibi yağar ve yaratıklar 
bir salgın hastalık gibi her tarafa yayılır. İnsanlığın 
hayatta kalması için tek umut, bir derin uzay kargo 
gemisini savaşarak kurtarıp, Dünya’yı geride bırakarak 
kaçmaktır.
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ALIENS: RESSURECTION (2000)

ALIEN BREED (1991-2010)

XENOMORPH

(1990)

Playstation için geliştirilmiş oyun filmle aynı konuya 
sahip. Yaratıkları yok etmeye çalışırken ölen Ellen 
Ripley, 200 yıl sonra, bilim adamları tarafından 
kalıntılarından tekrar üretilmiştir. Fakat çok güçlü 
bir silah yapılmak istendiği için Yaratık Kraliçesi de 
tekrar üretilmiştir.  Ripley ve uzay korsanları hayatta 
kalabilmek için işbirliği yaparak Dünya’ya giden bir 
araştırma gemisi olan USM Auriga’da savaşmaları ve 
yaratıkları yok etmeleri gerekmektedir. 

ALIENS: 

TRIOLOGY

(1996)

Alien Trilogy, ilk üç 
Alien filmine dayanan 
bir oyun, Lt. Ripley’i 
her biri bir film üzerine 
kurulu üç bölümde 
kontrol ediyoruz: 
Uzay gemisi (Alien), 
LV426’daki koloni 
kompleksi (Aliens) ve 

hapishane gezegeni (Alien³’). Her bölüm yaklaşık 10 
görevden oluşuyor. Her bir göreve devam etmek için 
belirli küçük hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekir. 
Bunlar arasında belirli sayıda düşmanın öldürülmesi, 
belirli madde bulunması veya anahtarların harekete 
geçirilmesi sayılabilir. Alien yaşam döngüsündeki 
her şey bizim düşmanımız. Bunlar; facehuggers, 
chestbursters, savaşçı yaratıklar, köpek yaratıklar 
(Alien³) ve yaratık kraliçeleri. Yaratıklara ek olarak 
şirket çalışanlarına karşı da savaşmamız gerekiyor. 

Amiga, Atari ST, 

Commodore 64 ve DOS 

için piyasaya sürülmüş 

olan Dungeon Master 

serisi gibi, gerçek 

zamanlı bir RPG’dir. 

Hasar görmüş geminizle Atargis maden istasyonuna 

iniş yaptınız. Platform terk edilmiş ve hiç kimse 

radyo çağrılarınızı yanıtlamıyor. İstasyona girmek 

zorunda kaldınız ve asteroitlerden kurtulmanın bir 

yolunu bulmalısınız. İstasyonun altındaki madendeki 

200 personele her ne olduysanız size de olmamasını 

umuyorsunuz. Oyunun amacı geminizi onaracak 

parçaları bulmaktır. Sağlık paketleri, yiyecek, su ve 

kendinizi savunmak için tabanca, el bombaları ve mayın 

bulmanız gerekiyor. Koruyucu kıyafetler, güvenlik 

kapıları ve hareket algılayıcıları gibi diğer öğeler 

göreviniz sırasında size yardımcı olabilir. İstasyonda 

bulacağınız veri diskleri öyküyü tamamlayacaktır. 
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Team 17 firması tarafından Alien filmlerinden yoğun 

bir şekilde esinlenilen bir oyun serisidir, seride 1991-

2010 yılları arasında piyasaya sürülen 10 oyun vardır. 

Oyun Doom serisine de esin kaynağı olmuştur. 

Oyunlarda yaratıklarla savaşan Uzay Denizcilerini 

kontrol ediyoruz. Bir yandan Yaratıklarla savaşırken, 

diğer yandan topladığımız anahtar, cephane ve paraları 

kullanarak alt katlara inen asansörlere ulaşmaya 

çalışıyoruz.

Evet, bir yazımızın daha sonuna geldik, 
gelecek sayıda görüşmek üzere esen 
kalın ve yabancılara dikkat edin! 

Yararlanılan Kaynaklar

http://www.elisoftware.org
http://www.ign.com/
http://retrovania-vgjunk.blogspot.com.tr
http://www.avpgalaxy.net/
http://yotgr.blogspot.com.tr/
http://avp.wikia.com/wiki/
http://www.avpgalaxy.net/
http://wikipedia.com/
http://www.atarimania.com/
https://www.polygon.com/
http://www.metacritic.com/ 
https://www.gamespot.com/ 
http://www.merlininkazani.com
http://oyungezer.com.tr/
https://www.gamefaqs.com/
http://tvtropes.org
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Selahattin BAŞBOĞA

Amiral

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

“İnançlı mısın?” diye sordu Tesla. Yerde 
diz çökmüş adamın tam karşısında durmuş 
tabancasını adamın alnına dayamıştı. Cevap 
arkasından geldi. Serhat rahat koltuğunda 
oturmuş, bileğindeki aletten çıkıp odaya 
karışan minik hologramları izlerken, başını 
bile çevirmeden cevap verdi. “Evet”, silahın 
sesi tüm odada yankılandı. Vurulan adam 
yere düşerken Tesla, yanında diğeri gibi diz 
çökmüş kelepçeli adamın karşısına dikildi. 
Duvara sıçrayan kan odada ki temizlik 
sistemini harekete geçirmişti. Kanın bulaştığı 
kısımlardan hafif bir jel duvara süzülüp kanın 
pıhtılaşmasını hızlandırdı ardından kanı saf 
suya dönüştürüp yükselen ısı dalgası ile geriye 

kalan suyu buharlaştırırken Tesla silahını 
ateşlemeden önce tekrar konuştu. “Hangisi” 
“Sana ne”. Silah tekrar patladı ve duvar 
tekrar kanı temizledi. Tesla üçüncü adama 
yöneldi. ”Götüm mü daha güzel yoksa bu 
hain mi?” “O” “Artık götüm”. Tesla sakinlikle 
dördüncü adama yöneldi. Adam gözlerini 
vurulan diğerleri gibi sabit bir şekilde yere 
kitlemiş ve ölümü kabullenmiş gibiydi. Hala 
hayatta olan diğer dört esirde aynı bakışlara 
sahiptiler. Tesla mutlu bir şekilde tabancasını 
belindeki kılıfına koyup Serhat’ın karşısındaki 
koltuğa yöneldi. Bileğindeki çoklu kumanda 
ile koltuğu istediği ayara getirip oturdu. 
Eliyle arkasındaki camı ve onun arkasındaki 
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uzay boşluğunu işaret etti. “En azından güzel 
bir manzaraya karşı öldüler. Bence bana 
minnettar olmuşlardır.” Tesla’nın sesi neşeli 
geliyordu. “Eğer bundan zevk almasaydın 
belki olurlardı” diye cevap verdi Serhat. 
”Neden almayayım ki Terlan’ın köpeklerini 
öldürmek zevkli” “Terlan,Terlan Sahran 
Laçin”, isim Serhat’ın kafasında bir şimşek 
gibi çaktı. Birleşmiş Uzay Komutanlığının 
efsanesi, Falaskar Savaşının kahramanı, 
B.U.K ya da yaygın kullanımı ile birliğin 
en genç amirali şimdi ise bir hain, terörist 
ve kaçak. Adamın adını duymak Serhat’ın 
sinirlenmesine yetmişti. 
Hologramı kapatıp homurdandı ve şakaklarını 
ovmaya başladı. “Dokuz yıl” diye düşündü. 
Bir adam yüzünden İnsanoğlunun gördüğü 
en büyük ordu dokuz yıldır uzayda birbirini 
öldürüyordu. Her şey on yıl önce amiral 
Terlan’ın gemisinin bilinmeyen bir gezegene 
düşmesiyle başlamıştı. Sekiz ay sonra Terlan 
tüm mürettebatından geriye kalan 11 adamla 
dünyaya geri dönmüştü. Kaza amirali 
değiştirmişti. Artık o eski konuşkan, atılgan, 
cesur adam yerine az konuşan nerdeyse 
yemeyen içmeyen ve uzayın derinliklerini 
keşfetmekle kafayı bozmuş bir adam gelmişti. 
Siyasetten her zaman uzak durmasıyla bilinen 
amiral, kazadan sonra ise az konuşmasına 
rağmen sözünü sakınmayan biri olmasıyla 
ve sert tutumuyla dikkat çekmiş ve uydurma 
sebeplerle birlikten uzaklaştırılmıştı. 
Olaylardan kısa süre sonra dünyadan kaçan 
amiral Birliğin ciddi bir kısmını da yanında 
götürmüş ve şimdiye kadar ki en büyük iç 
savaşı başlatmıştı. Ama Serhat’ın çilesi dört yıl 
önce başlamıştı. Birlik Terlan’ın ana üssünü 

bulmuş ve son bir hücuma hazırlanıyordu. 
Birliğin nerdeyse yarısı zamanla Terlan’ın 
safına geçtiğinden Dünya Meclisi, birliğe 
paralı askerler almasına izin vermişti ve bu 
da parasızlıkla boğuşan Serhat için tek çıkış 
kapısı olmuştu. Katliam gibi bir savaşın 
ortasında sadece iki bin indirme gemisinden 
dört yüz tanesi gezegene inebilmiş ve 
onların yarısı, Laboratuvarı andıran, tüplere 
koyulmuş garip canlıların olduğu merkezi 
üsse kadar savaşarak gidebilmişti. İşte tam 
orada bir kaçış gemisine binerken Serhat, 
Terlan’ı vurmuştu. Daha sonra casuslar 
amiralin ölümünü doğrulamıştı ama savaş 
bitmemişti. Gezegende gördükleri her şey için 
kesin bir emirle unutun demişlerdi. Şimdi 
Serhat, Sancaktar, Kızılgöç ve Milenyum 
gemilerini eşlik ettiği Kurtuluş isimli keşif 
gemisinin artık kullanılmayan odasında 
bir grup esirin idamına tanıklık etmek 
zorundaydı. “Nüfusumuz arttı, dünya 
bize yetmedi ve savaşı uzaya taşıdık” 
olay bu kadar basitti Serhat için “Aslında her 
şey çok basit”diye konuşmaya başladı Tesla 
“Nüfusumuz arttı, dünya bize yetmedi ve savaşı 
uzaya taşıdık”. Serhat şaşkınlıkla kafasının 
kaldırıp ona baktı, yüzüne yayılmış olan koca 
gülümsemesini gördü. Daha o şaşıramadan 
endişeli bir ses tüm odayı doldurdu. “Tüm 
birimler savaşa hazır olun bizlere yaklaşmakta 
olan belirsiz cisimler var ve çok hızlıla… 
”Beyaz bir ışık uzay boşluğuna bakan camdan 
içeri girip Serhat’ı kör etti. Hemen ardında bir 
çarpışma oldu. Serhat dengesini kaybetmiş 
ve şiddetli bir biçimde odadaki herkes gibi 
savrulmuş doğrulmaya çalışırken telsizindeki 
sesler birbirine karışmıştı. Serhat küfürlerin, 
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bağırış ve çağırışların içinde sadece bazılarını 
anlayabiliyordu. “Saldırı Altındayız” 
“Köprüyü terk edin” “Yaşıyorlar, Sokayım 
bu şeyler yaşıyorlar” “Dünya dışı varlıklarla 
temas kuruldu.” “BRG Sancaktar yok edildi. 
Dünya ile bağlantı kuramıyoruz” “Kalkanları 
kaybettik” “Dokunaçlardaki sıvılardan 
uzak durun yakıcılar” “Herkes derhal kaçış 
podlarına yönelsin” Kurtuluşa çarpan cisim 
gemiyi döndürmüştü, boşluğa bakan cam 
şimdi gemilere doğru bakıyordu. Serhat 
kendini toparladığında camın arkasında ki 
manzara kanını dondurdu. Uzay boşluğunda 
hareket eden devasa ahtapotu andıran 
yaratıklar birlik gemilerini parçalıyorlardı. 
Devasa dokunaçları ile gemilere güçlü 
darbeler indiriyorlar, aynı dokunaçlarla 
gemileri müthiş bir güçle sıkıp eziyorlardı ve 
de gemilerin ateşlerinden hiç hasar almıyor 
gibiydiler. Biraz uzakta Kızılgöç aldığı 
darbelere daha fazla dayanamayıp köprü 
ve kıç tarafından infilak etti. Sancaktarın 
mürettebatı gibi Kızılgöçün mürettebatı da 
boşluktaki yüzlerce cesede karıştı. “Terlan 
ölmenizi istiyor” Kafasında içinde yankılan 
cümle Serhat’ın hızlıca terlemesine sebep 
oldu. Garip bir şekilde konuşanın dışardaki 
yaratıklar olduğundan emindi “Olamaz, 
Terlan’ın bunlarla ilgisi olamaz“ 
“İnanmasan da gerçekten hepsiyle ilgim var” 
Cevap karşısında dikilmiş olan Tesla’dan 
gelmişti. Serhat sadece “Ne” diyebildi. 
Aldığı cevap ise suratının sol tarafında 
patlayan tekme oldu. Tekmenin acısını bile 
hissedemeden iri bir el bileğini tuttu ve 
çevirdi. Serhat’ın çığlığı odada yankılanırken 
bileğini kavramakta olan el kadar iri başka bir 

el onu ensesinden yakalayıp Tesla’nın önünde 
diz çöktürdüğünde Serhat biri dışındaki tüm 
esirlerin şu an silahlı bir şekilde Tesla’nın 
arkasında durduğunu gördü. Kafalarına uzay 
boşluğunda nefes alabilmelerini sağlayan 
kaskları takıyorlardı. Tesla ise sadece Serhat’a 
bakıyordu. “Operasyon Tamamlandı Amiral 
Terlan” Esirin sesindeki saygı ifadesi çok 
açıktı. “Terlan mı ?“ Cevap kendi zihninde 
belirdi. “Tesla! Terlan’ın adının ilk 
harfleri, Falaskar savaşındaki kod 
adı” “Geç oldu ama olsun beni açıklama 
zahmetinden kurtardın ”Serhat Korkuyla 
Tesla ’ya baktı. “Zihnimi mi okuyor ?” Bir 
anda aklına belirmişti bu soru “Einstein gibisin 
Serhat ”sesindeki alay ifadesi bir aptalın 
bile anlayabileceği kadar belliydi. ”Ölmüş 
olmalıydı. Onu vurdum” “Ölmedim ama 
yüzümü ve ses tellerimi değiştirmem gerekti. 
Güzel atıştı, şimdi sana iade edeceğim.” Artık 
ne hissetmesi gerektiğini bile bilmeyen Serhat 
zorlukla konuştu. Başlattığın savaş yüzünden 
gezegenin acı çekiyor.” Terlan’ın gözleri bir 
anda tamamen kırmızıya döndü. “Dünya 
benim gezegenim değil ama yakında olacak” 
ses tonu Terlan’a aitti ama Serhat konuşanın 
o olmadığını biliyordu. O şey dünyanın 
dışından bir canlıydı. Kafasına dayanan silah 
patlamadan hemen önce gördüğü son görüntü 
ise Terlan’ın vurduğu mahkûmlardı. Kırmızı 
gözlü ve hayattaydılar.

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

Sentetik Biyoloji

Sentetik biyoloji, biyolojinin yeni bir 
evresi olarak görülen bir daldır. Bunu 
biyolojik sistemlerin rasyonel olarak 
mühendislik hâline getirilmesi olarak 
ilan edilen genç bir disiplin, olarak 
da görebiliriz. (Integrating Biological 
Redesign: Where Synthetic Biology 
Came From and Where It Needs to Go, 
Jeffrey C. Way, James J. Collins, Jay 
D. Keasling and Pamela A. Silver)

“Hayat nedir?
Yaşamın temel bileşenleri nedir?

Yaşamı dijital hale getirebilir miyiz?
Dijital hayattan yeni bir hayat 

yaratabilir miyiz?” 

(J. Craig Venter, TED)

Bilim insanları bu ve benzeri birçok soruyu 
her zaman kendilerine sormuşlardır.  

İnsan gen haritasının çıkarılmasıyla soruları 
cevaplamak için yeni arayışlar başlamıştır bu 
da yeni sorular ortaya çıkarmıştır.
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“Yeni yaşamlar başlatabilir miyiz?” Bu 
sorunun cevabına ulaşmak için; ilk çalışmalar 
Craig Venter ve ekibinin, “Mycoplasma 
Genitalium’dan (laboratuvarda kendi 
kopyasını üretebilen bilinen en küçük 
genomlu tür)  daha küçük genom elde 
edilebilir mi?” sorusunu ortaya çıkarmıştır. 
1995’li yıllarda çalışmaların hız kazanmasıyla 
bazı cevaplar elde etmişlerdir. İlginç olan 
kısmı oluşturulacak sentetik genoma, DNA’yı 
oluşturan dört bazı temsil eden harflerle              
( A, C, T, G ) ve bu harflerin üçlü ya da dörtlü 
kombinasyonlarıyla oluşturulan bir kod 
kullanılarak 46 araştırmacının isimlerini, 
bir e-posta adresini, bir web sitesi adresini 
ve birkaç tane de özdeyişi yerleştirdiler.(İlay 
Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim 
2010) Fakat oluşturulan sentetik genom canlı 
olmadığından kromozomları canlandırmak 
için yeni çalışmalar başladı. 

DNA sentezlemek için yapılan ilk çalışmalar 
Phi X 174 (Bakteriyofaj) genomunun 
dijital bilgisiyle başlamıştır. Başarılı 
olunmasından sonra daha karmaşık olan 
homolog rekombinasyon mekanizmasına 
yönelinmiştir. Mayalar, archaea bacteria 
gibi giderek artan karmaşık yapılı canlılar 
üzerinde çalışmalar devam etmiştir. Eklemeli 
genomik, hücre tasarımı yardımıyla tek 
hücreli prokaryotlardan, tek hücreli ökaryotik 
hücreler ve ardından çok hücreli ökaryotik 
hücreler elde edilmeye çalışılmaktadır.

Sentetik biyolojiye, geleceğin tasarımı da 
diyebiliriz. J. Craig Venter Enstitüsü’nden 
Daniel Gibson sentetik hücreyle ilgili 
teknolojik bir dönüm noktası olduğunu 
söylüyor. Bu yaklaşımla ilgili bir DNA 
dizisinden başlayarak istediğimiz özellikteki 
canlıları tasarlayabileceğimizi, doğrudan 
nükleotid (DNA yapıtaşı) seviyesine 

inerek genomda istediğimiz değişiklikleri 
yapabileceğimizi söylüyor. Gibson bilim 
insanlarının şimdiye kadar genler üzerine 
mühendislik yapmanın pek çok etkin yolunu 
bulduğunu, ancak bu yöntemin genomda pek 
çok değişikliği bir anda yapabilme ve genoma 
doğada bulunmayan ancak faydalı işlevlere 
sahip olabilecek DNA parçaları ekleyebilme 
gibi eşsiz bir beceri sağladığını da ekliyor.
(İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 
Ekim 2010).

Sentetik biyolojinin amaçlarını inceleyecek 
olursak; giderek artan küresel ısınma, ilaç, 
gıda, yakıt, aşı, karbondioksit sorunu gibi 
ciddi anlamda insanlığı ve yaşayan diğer 
canlıların neslinin devamlılığını tehdit eden 
reel dünya sorunlarına çözüm bulma. Aynı 
zamanda yeni özelliklere sahip organizmaları 
yaratmak, insanları daha dirençli hale 
getirmek, kanser gibi komplike hastalıkların 
tedavisini sağlamak gibi daha birçok büyük 
hedefi vardır.

Son yıllarda ismini çokça duymuş olduğumuz 
üç boyutlu yazıcı da aslında biyolojik alanda 
kullanılmasıyla beraber sentetik biyolojiye 
özellikle tıp alanında büyük katkılar 
sağlamıştır. 

3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde 
olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. 
Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu 
katmanların ardışık olarak üst üste 
biriktirilmesinden meydana gelir. 3b yazıcı, 
bilgisayar kontrollü üç boyutlu maddesel çıktı 
üreten bir endüstriyel robot türüdür.  Biyo-
baskı, 3b baskı işleminin, canlı hücrelerin 
hassas konumlandırılmasıyla, karmaşık 
biyolojik yapıların (doku, organ) katman 
katman oluşturulmasıdır. 



72 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2017 / sayı 8

Canlı dokuyu oluşturmada bazı adımları 
izleyerek yapabiliriz. Görüntüleme adımında, 
tıbbi görüntüleme cihazları kullanılarak 
biyolojik yapıların, bilgisayar destekli 
tasarımı ve matematiksel modellenmesinde 
kullanılacak kompleks mimari bilgileri elde 
edilir. Görüntüleme cihazları ile elde edilen 
ham veriler, bilgisayar destekli yazılım paketi 
kullanılarak 3b dijital çizimlere dönüştürülür. 
Tasarım adımında, üretilmesi planlanan 
hedef dokuya uygun tasarım yaklaşımı ya da 
bu yaklaşımların kombinasyonları belirlenir. 
Tasarım yaklaşımlarına göre işlenen 3b dijital 
çizimler biyo-baskı işlemi için hazırlanarak 
belirli kalınlıklarda iki boyutlu ardışık 
katmanlara dilimlenir. Malzeme ve Hücre 
adımlarında, hedef doku şekli ve işlevi için 
uygun malzeme ve hücre kaynağı seçilir. 
Malzeme adımında yaygın olarak sentetik 
ve doğal polimerler ile hücre dışı ortam 
(ECM) kullanılır. Bu bileşenler, mürekkep 
püskürtmeli, mikroekstrüzyon ya da lazer 
destekli biyo yazıcılara entegre edilir. Biyo-
baskı adımında, seçilen malzeme ve hücre 
kaynakları, hedef dokuya özgü geliştirilen 
inkjet, mikroekstrüzyon ve lazer destekli 
yazdırma teknolojileri ile birlikte kullanılarak 
canlı yapıların oluşması sağlanır. Uygulama 
adımında, bazı dokular için transplantasyon 
öncesi biyoreaktörde olgunlaşma periyodu 
gerekebilir. Bu dokular, alternatif olarak in-
vitro (lab ortamı) uygulamalarda kullanılabilir. 
Olgunlaşma periyodunu tamamlayan dokular 
analiz edilerek hedef dokuya uygunluk 
belirlenir. ( Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 
15-18 Ekim 2015, Muğla).

Üç boyutlu biyo baskı sayesinde özellikle tıp 
alanında büyük gelişmeler olmuştur. Kök 
hücre üretimi, doku üretimi, organ üretiminin 

başarılı bir şekilde yapılmasıyla son yıllarda 
sentetik organ nakli de artmıştır. 

Sonuç olarak, sentetik biyolojinin gelişmesiyle 
beraber hem insanlığın yol açtığı pek çok 
sorunun önüne geçebilme, hâlâ gerisinde 
kaldığımız birçok hastalığın tedavisini 
bulabilme, hastalıkları oluşmadan önleme 
gibi hem de yeni organizmalar yaratmak gibi 
beklentilerle gelişmesini gözlemlemekteyiz. 

Bilinmeyen kelimeler

Prokaryot: Prokaryot hücre, zarla çevrili 
çekirdeği ve sitoplazmik organelleri olmayan 
mikroorganizmalardır.

Ökaryot: Ökaryot hücre, zarla çevrili gerçek 
çekirdeği bulunan hücredir.

Mycoplasma Genitalium: En basit 
prokaryotik hücredir.

Phi X 174(Enterobacteria phage 
phiX174): Bakterileri yok eden bir virüsdür.

Homolog rekombinasyon: Homolog 
rekombinasyon (genel rekombinasyon olarak 
da bilinir), benzer veya aynı dizilere sahip 
DNA iplikleri arasında  nükleotit dizilerinin 
birbiriyle yer değiştirdiği bir genetik 
rekombinasyon tipidir.

Genom: Bir bireyin ya da bir hücrenin 
genetik materyalinin tamamıdır.

DNA(deoksiribonükleik asit): Birçok 
organizmanın kalıtsal karakterlerinin 
tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü 
zaman kendi kopyalarını yaparak oğul 
hücrelere geçen genetik materyal olup 
adenin, sitozin, guanin ve timin bazlarından 
biriyle nükleotitlerin oluşturdukları birbirine 
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hidrojen bağlarıyla bağlanarak kıvrılmış iki 
zincirli sarmal yapı, kısaca DNA

Nükleotit: DNA ya da RNA’nın tekrarlanan 
birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine 
bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından 
(adenin, guanin, sitozin, timin ya da 
urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. 
Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, 
pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da 
urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat 
(ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji 
taşıyıcısı ya da nikotinamit adenin dinükleotit 
(NAD), flavin adenin dinükleotit (FAD) 
gibi koenzimlerin yapısında bulunurlar. 
Nükleotid.

Eklemeli genomik: Genlerin eklemeli 
etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik 
meydana getiren genetik değişme.

Polimer: Monomer denilen küçük 
moleküllerden meydana gelen büyük 
moleküllerin zincir yapısında bulunduğu tabii 
veya sun’i bir maddedir.

Mikroekstrüzyon: Silindirik bir metal 
blokun (takoz), bir kovan (alıcı) içine 
yerleştirilerek ıstampa vasıtasıyla uygulanan 
basma kuvveti etkisiyle, matris deliğinden 
geçirilmesine ekstrüzyon denir. 

İnkjet: Mürekkep püskürtmeli yazıcı, küçük 
bir ağızlık kullanarak kağıt üzerine mürekkep 
püskürten bir yazıcı türü

Transplantasyon: Organ nakli.

Biyoreaktör: Sıcaklık, pH derecesi gibi 
çevre şartları kontrol edilen fermentasyon 
kabı. Ya da içinde mikrobiyal hücrelerin, 
hücre ekstraktlarının veya enzimlerin 
biyolojik reaksiyonu gerçekleştirdikleri büyük 
mayalanma tankları, fermenter.

In-vitro: Canlı dışında, tüp içinde.
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2016-2017 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.

2.Bölüm
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Burak Erdoğdu

K.Mükremin Barut

Simbiyosis
2016

Pelosium
2016

Sadık Yemni

Ela
2016



76 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2017 / sayı 8

Metin Özcanlı

Yeniden
2016

Mustafa Acungil

Özlem Dokuyucu

Kusursuz
2016

Kurgunun Sonu
2016
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Levent Çaşka

Astera: Türlerin İttifakı
2017

Metin Güçlü

Hedef Dünya
2016

Yusuf Özşahiner

Zarkon Savaşları
2017
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Arda Tipi

Utherion

Dizi Öykü - Bölüm-1

Şehrin üzerindeki kirli, gri bulutlar kilise 
orgunun puslu melodisine kasvetli 

yürüyüşleriyle eşlik ediyorlardı. Bu geçidi 
ofisinin penceresinden izleyen doktor 
diyafonuna gelen çağrı ile hafifçe irkilerek 
koltuğunda doğruldu.

-Aile burada Doktor Blake.

-Teşekkürler Beatrice, içeri alabilirsin.

Doktor içeri giren üç kişilik aileyi ayakta, 
gülümseyerek karşıladı.

 -Merhaba, hoş geldiniz. Ben Edward. 

-Merhaba, William, eşim Eva. Sanırım Peter’la 
tanışıyorsunuz.

- Elbette! Nasılsın bakalım ‘ahbap’?

Doktor odanın iki köşesini iki elinin 
parmaklarıyla işaret ederek,

-Öğleden sonramı senin favori bestecinle 
geçirdim. Louise Vierne. Gerçekten derin 
bir müzik zevkin olduğunu söylemeliyim. 
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Özellikle org için yazdığı bu eserler çok 
etkileyici.

Çocuk anne ve babasının arasında mahçup bir 
ifadeyle hafifçe gülümsedi.

Doktor eliyle geniş beyaz koltukları işaret etti,

-Buyrun lütfen, oturun.

Koltuğundaki kumandayla müziğin sesini 
iyice kıstıktan sonra kendisi de yerine oturdu.

-Peter’ın okulundan gelen pedagojik 
değerlendirme istemi üzerine kendisiyle 
yaptığımız görüşmenin üzerinden yaklaşık 
bir hafta geçti. Testleri sonuçlandırdığımız 
bu süre zarfında siz ne gibi gelişmeler 
gözlemlediniz?

William ve Eva kimin söz alacağına dair bir 
anlığına birbirlerine bakıştılar. Eva buruk bir 
yüz ifadesiyle cevap verdi,

-Evde biraz daha düzene girdiğimizi 
söyleyebiliriz. Rüya ve sayıklamalar devam 
etse de gece uyanmaları kesildi. Bu hafta 
derste uyumadığını söyledi öğretmeni bayan 
Holmes da. Ancak öğlen kütüphanede 
kulağında müzikçalarıyla uyurken bulmuş 
birkaç kez. Bir de bu resmi ve birkaç benzerini 
yaptı.

Kadın omuz çantasını açarak kıvırdığı resim 
kağıdını çıkartıp doktora uzattı.

Doktor pek de anlam veremediğini belirten 
bir yüz ifadesiyle,

-Hmm... Tamamen karalanmış bir kağıt 
görüyorum sadece...

-Evet, ilk bakışta farkedilmiyor, ortada daha  
koyu tonda bir kısım var.

-Ah evet haklısınız galiba.

 Doktor kağıdın arkasını çevirerek 
parmaklarıyla hafifçe yokladı koyu bölgeyi.  

-Sertçe bastırılarak çizilmiş, T harfini andıran 
bir şekli var, öyle değil mi? Peter bunun ne 
olduğunu anlattı mı size?

-’Utherion’ diyor ona. ‘Olmayan hayvan’ gibi 
bir anlamı varmış.

-Peter, anlatmak ister misin?

Çocuk dizleri kenetlenmiş biçimde oturduğu 
koltuğundan çekinceli bir ses tonuyla cevap 
verdi,

-Şey... Rüyamda onu tam olarak göremiyorum. 
Ama orada, peşimde olduğunu biliyorum. Beni 
avlamaya çalışan vahşi ama varolmayan bir 
hayvan gibi. Arkam dönükken karaltı olarak 
görüyorum onu sadece, büyük, simsiyah bir 
T harfine benziyor. İsmini okuldaki Yunanca 
sözlüğü kullanarak koydum. Asıl önemlisi 
de artık korkmuyorum ondan... Sanırım... 
Heyecan verici geliyor sadece.

-Evet, bir kısmını testlerden önceki kısa 
seansımızda anlatmıştın. Rüyaların bir 
binanın içinde geçiyordu sanırım.

-Binaya benziyor. Ama dışarıdan görmedim 
hiç. Bir sürü oda, bir sürü kapı, asansörler, 
merdivenler, tüneller var.

-Oldukça büyük bir yapıya benziyor. Her rüya 
aynı yerde mi geçiyor peki?
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-Hayır... Yani benziyor ama farklı.

-Elbette. Rüya olduğunu unutmuş gibi 
konuştum bir an. Yeniden düzenlenmiş bir 
oyun alanı diyelim.

-Oyun mu?

-Öyle düşünebiliriz aslında. Bilinçaltın 
sen uykudayken bazen senin bile farkında 
olmadığın problemler üzerine yoğunlaşır. 
Bunları genellikle sembolik anlatımlarla 
yansıtır zihninde. Ne demek istediğimi 
anlıyorsun değil mi Peter?

-Evet, sanırım.

-Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Zira IQ 
testinde aldığın puan çok daha karmaşık 
konulara hakim olabileceğini gösteriyor.

Bu da sohbetimiz esnasında konuşacaklarımıza 
dair kendimi daha rahat hissetmemi 
sağlayacak açıkçası.

Babası bu diyaloğa dahil olmak istediğini 
gösterir bir jestle oturduğu yerde öne eğilerek 
sordu,

-Doktor problemler dediniz. Sizi doğru 
anladıysam gündelik yaşamda karşılaştığımız 
sorunlardan bahsediyorsunuz. Peter 
sessiz, sakin bir çocuktur. Çoğunlukla daha 
farklı yönelimleri ve ilgi alanları olmuştur 
yaşıtlarından. Bu onun dışlanması, itilip 
kakılması gibi durumlara sebep olmuş 
olabilir, ancak böyle bir şey olduysa da bunları 
bize ne kendisi ne de öğretmenleri yansıtmadı 
şimdiye kadar. Eğer kabusların sebebi buysa...

-Doğrusunu isterseniz şu zamanda hiçbir 

öğretmenin bu gibi konuları mesele edeceğini 
sanmıyorum. Ama rahat olun. Bunlar 
aynı yaşlardaki tüm çocukların başına 
gelebilecek şeyler. Dediğim gibi, bilinçaltımız 
hazırladığı sembolik oyun alanında bize bir 
çeşit ‘katharsis’ yani arınma yaşatır benzer 
sorunlarla ilgili olarak. Kişiden kişiye farklılık 
gösterir biçimler. Bahsettiğiniz gibi bir 
durumda çocuk zihninin bunu yansıtacağı 
senaryo ve sahne daha basit olur. Ancak 
Peter’ın durumunda bana ilginç gelen nokta 
daha karmaşık ve derin bir bilişin yansıması 
olabilecek bir çeşit ‘labirent’ teması.

Devam Edecek...
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?
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Mikro Plus Bilimkurgu  

ZAMAN OFİSİ

- Parsellerimizin tüm kullanım hakkı ofisimiz tarafından 

tescil edilmiştir. Size parselinizin hangi yüzyıla ait 

olacağını seçmekten başka bir şey kalmıyor. 

- Çok hoş, anlıyorum, lakin fiyatta anlaşmamız gerek, 

bana biraz pahalı geldi. 

- İnanın bizden daha uygun metrekare fiyatı verebilecek 

başka bir ofis göremiyorum efendim.

- Kuzenim daha yeni aldı elli beş metrekare, sizin fiyatlarınız 

ile arasında çok fark var.

- Hangi yüzyıldan aldı, mahsuru yoksa eğer öğrenebilir 

miyim?

- Tabii ki söylerim, yirmi beşinci yüzyıldan, İspanya’dan bir 

köy mahalinden...

- Efendim yirmi beşinci yüzyıl ile sizin almak istediğiniz 

dördüncü yüzyıl arasında zaman farkının olduğunu bilmeniz 

gerekirdi.

- O kadar fark ediyor mu yani?

- Olmaz mı efendim. Size açacağımız zaman parselinin 

dönemine göre fiyat belirleniyor, bu o yüzyıldaki yaşam risk 

analizine göre oluşturuluyor ve bu sizin alacağınız zaman 

parselinin koruma kalkanının harcayacağı enerji ile endeksli 

bir durum.

- Hımm anladım, gerçekten teşekkürler bu açıklamanız için.

- Evet, şimdi ister misiniz size vereceğimiz zaman parselinde 

bir tanıtım turu atmayı?

- Ay çok sevinirim, heyecanlandım!

- O zaman sizi demo odamıza alalım, zaman parselinizin 

koordinatları hazırlanıncaya kadar size ne ikram edebiliriz 

efendim?

- Beyaz şarap alsam diyorum... Fransa bağlarından.

- Tabii ki, zevkle... Afiyet olsun!

Grubun içinden ilk karikatür :)
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Ayın En Mikro Öyküsü :)  

Mikro Çizgi Öykü Dizimiz başladı
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Alien’ı Çizdik :) Kapak için

Bu karikatür çok iyiydi :XXD
Fatih Karagül 

Bize AYILI ADAM’ı hatırlattı
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Bora BİLGİÇ

Uçmak

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

16.yüzyılın başlarında insan ilk kez kumaş ve 
deriden yapılmış kanatlarla uçmayı başardı ve 
sağ salim yere ayak bastı ama bu kontrolsüz 
uçuş yeterli bir yönlendirme ve istenilen yere 
ulaşmayı tam olarak sağlayamıyordu, zamanın 
bilim adamları havai fişekleri acaba itici güç 
olarak kullanabilir miyiz diye düşündüler 
denemeler başladı ama itiş gücü sınırlı ve 
sonunda patlamaya meyilli bu fişekler gayet 
riskliydi, öncelikle barutunu sonuna kadar 
kullanıp sonunda patlamayan fişekler üretildi, 
pilot üzerine fişeklerle dolu bir yelek giyiyor ve 
her iki fişek bittiğinde yenisini ateşleyip yoluna 

devam ediyordu ama bu bşle yeterli mesafeleri 
katedebilmeye yetmiyordu bu sırada zengin 
liderler insanın uçmasında gelecek görmüş 
ve yatırımlarını bu sektörde arttırmıştı, açılan 
sınırsız kaynaklar birçok bilime ışık tuttu 
havai fişeklerle başlayan denemeler giderek 
yerini roket bilimine bırakıyordu çok kısa 
bir zaman içerisinde çok yüksek ilerlemeler 
kaydedilmiş ve ülkenin bir ucundan diğerine 
gidilebilecek kadar gelişmişti, bu gelişmeler 
tüm dünyada eğitime ve bilime ön ayak olup 
zincirleme bir etki yarattı buluşların ardı 
arkası kesilmiyordu, 17.yüzyılda Ay’a ilk kez 
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ayak bastık, Mars’a insansız uydular yolladık 
ve tüm Güneş Sistemine... Sınırsız enerji 
kaynaklarını araştırdık Tokamak Motorlar 
bir süre işimize yaradı ama daha fazla sınırsız 
enerji ve hız ihtiyacımız vardı aşılması gereken 
milyon, milyar kilometreler 19.yüzyılın 
ortarına geldiğimizde biliminsanlarımız 
evren altı motorlarını keşfettiler, bu motorlar 
alt evrenlerdeki enerjiyi çekip direk itici 
güce çeviriyordu inanılmaz ve sonsuz bir 
enerji ile tüm hava ve uzay araçlarımızda bu 
motorlar kullanılmaya başlandı... Uzun bir 
süre yaşadığımız evrenin asıl diğerlerinin 
ise canlı barındırmayan enerji kaynağı 
dışında bir oluşum içermeyen evrenler 
olduğunu düşünüyorduk taki 1947 yılında 
bir uzay aracımız inişe geçtiği sırada motor 
arızası yapıp radarlarımızdan kayboluncaya 
kadar... Araştırmalarımızda aracın sizin 
evreninize düştüğünü keşfettik, son yıllarda 
pilotlarımızdan özellikle Avrupa ve Asya 
bölgelerinde kimliği belirsiz tanımlanamayan 
yapıda uçak raporları da alıyorduk, 
yaşanan bu kaza merakımızı cezbetti ve 
araştırmaya koyulduk, sizin evreninize geçen 
araştırmacılarımız kendi evrenimizdeki 
araçların bu evrende kullandığımız 
motorlardan kaynaklı bir serap oluşturduğunu 
farkettiler, insanlarınız bu seraplara kimliği 
belirsiz uçan nesne kısaca UFO ismini 
vermişler, bizim açımızdan evreniniz gayet 
merak uyandırıcı ve aynı zamanda korkutucu 
geldi, araştırmalarımız sürüyor... 

   Son
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Kenan ÇETİNKAYA

Tinker Bell

Kısa Öykü - Bölüm - 1

 “Tinker Bell, Tinker Bell!”    terlemiş 
vaziyette  yatağında  doğrulan  adam  oturduğu 
yerde  amaçsızca etrafına  bakındı. Bulunduğu 
odayı  tanımaya çalışırken tepesinde yanan 
ışık  biraz daha  kuvvetlenerek ona odaklandı. 

 “İyi misiniz Bay Umut?”  ses metalik 
bir vızıltıyı andırıyordu. Umut ışığa doğru sol 
elini siper ederken bir yandan da gözlerini 
ışığın yoğunluğundan kurtarmaya çalışıyordu. 

 “Şu  ışığı yüzüme tutmayı bırakırsan 
emin ol iyi olacağım!”  ayaklarını yataktan  

aşağı indirdi,  başını elleri  arasına  aldıktan 
sonra yere baktı.

 “Elbette ki   efendim, kusura bakmayın. 
Kalp atışlarınız çok  hızlanmıştı ve  sizi 
uyarmalıydım. Ancak  Doktor Ceren  sizi  bu 
tür  durumlarda  rahatsız  etmemem için emir  
verdi. Ama  sizin  için  yapabileceğim herhangi 
bir  şey varsa  bildirin  lütfen.”

          “Bir  programdan  başka  bir şey  olmasan  
sanırım  sana  inanırdım. Ama inan hiç  
yardımcı olmuyorsun.” 

          “Özür dilerim efendim.”

          “Yok, senlik  bir  durum  değil, teşekkür  
ederim.” diye  ayağa  kalktı ve   odasının  diğer  

quis  custodiet costodes? 

(koruyuculardan kim koruyacak?)

Aristoteles



89www.yerlibilimkurgu.com

köşesine  giderek duvara dokundu. Önünde 
beliren bir platformda “su”  dediğinde  
kutunun içinde  beliren lazer  başlıkları 
dantel dokurcasına  parıldamaya  başladı. İlk  
olarak  beliren  bardağın  ardından sarı  bir  
ışık  yandı  ve  onu  yeşil  ışık  izleyince kapak  
açıldı. Umut  suyu  keyifle  içti. Ardından  yine  
yatağına  gidip  uzandı. Yavaş  yavaş  kararan  
ışığın  loşluğuna tam  alışmaya  başlamıştı ki  
uyuyakaldı.

 Bu  sırada  kendisine  yönelen  
kameranın  ardından  bakan  gözler  önünde  
kontrol  panelinde  oturan  adama  dönerek;

 “Uyku gazını  biraz  arttır, yarın da  
Doktor Ceren  yanıma  gelsin.” diyen adam  
bir  müddet  daha  baktıktan  sonra  yavaşça  
odadan  dışarı  çıktı.

                      ***

 “Bay  Umut  uyanın  lütfen, Bay Umut 
uyanın  lütfen, Bay Umut uyanın…” sesi  sürekli  
odanın  içinde  yankılanırken kendisine  gelen  
Umut  önce  gözlerini  ovaladı. Ardından  karşı  
duvardaki    saate  baktığında  telaşlanarak  
hızla  yatağından  kalktı. Kalkmasıyla  duvarın  
içinde  bir  bölmeye  giren  yatak  kaybolmuş,  
yerine  yerden  yükselen  bir  masa  ve  üzerinde  
çiçeklerin  olduğu  vazoyla bir kitap  belirmişti.

          “Beni  neden  uyandırmadın  bilgisayar?  
Yarım  saat  geç  kaldığımın  farkındasın  değil  
mi?” Diğer köşeye  giderek  duvara  döndü.

          “Elbise  dolabım!”  dediğinde  karşısında  
beliren  dolaptan tek  parça  büyük  mavi  
bir  tulumu  alarak  giydi. Tam  vücuduna  
göre  hazırlanan  bu  kıyafeti  giydiğinde  her 

zamanki  gibi  bir  rahatlık  hissetti. Bedenine  
kusursuz  bir  biçimde  uyan  bu  elbise  onu  
sıcak, soğuk  ya  da  aklınıza  ne  gelirse  
hepsinden  koruyordu. 

 “Efendim,  Doktor  Ceren’in  emri  bu  
yöndeydi. Kendisi  sizinle  görüşmek  istiyor.”

 “Yine mi?  Artık  konuşacak  bir  şey 
kalmadı  diye  düşünüyordum. Neyse  yapacak  
bir  şey  yok. Bana  beyaz  peynirli  bir  tost  ve  
bir  bardak  soda  hazırlat.”  dedi  ve sandalyeye  
oturdu. Masanın  üzerinde  bıraktığı  gibi  
duran  kitabı  eline  alarak  baktı.

 “Yalnız, efendim  bu  haftaki  yiyecek  
hakkınız  tükenmek  üzere  ve  daha  haftanın  
üçüncü  günü, kapsüllerden  alırsanız  daha  
iyi  olacak.” 

 “Evet  eminim  öyledir, ama  önce  
gerçek  bir şeyler  yemek  istiyorum. O  aptal  
kapsüllerden  değil.” 

 “Ama  efendim o  kapsüller…”

 “Tamam  bilgisayar  biliyorum, onlar  
her  bakımdan  zengin. Sen  dediğimi  yap  
lütfen, ayrıca  ince  dilimlenmiş  domates de  
istiyorum.  Randevum  kaçta?”

 “Efendim  saat  09:00’da,  ayrıca  o  
kitabı  hâlâ  teslim  etmediğinizi  belirtmek  
isterim. Bu  sizin  vatandaş  puanınızdan  
düşürülecektir.”

 “Boşver sen  onu, hem  kim  okuyacak  
o  kitabı. Artık  kim  okuyor  ki?”  Derken  gözü  
hemen  yanındaki  üç  boyutlu  yazıcıdaydı. 
Tostu  hazırlanıyordu. 
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  “Aslında  var  efendim,  2. Bölgeden  
Bayan Yağmur bu  sabah  o  kitabı  
kütüphaneden  almak  istemiş. Ancak…”

 “Bende  öyle  değil  mi? Aa  unutmuşum 
hahaha, tamam  sen  boşver  ben  bayanı  
bulur  kitabı  veririm. Madem  kitap  okuyan  
birisi  var  tanışsam  fena  olmaz.”  Kutudan  
çıkan  tosta  iştahla  baktı. Keyifle  bir  parça  
ısırdığında  kapısının uyarı  zili  çaldı. 

 “Kim  o  bilgisayar?”  Sodasını  
yudumladı.

 “Efendim,  Konsül Serhat” demesiyle  
kapı  açıldı. 

 Ayağa  kalkan  Umut  merakla  
karşısındaki  adama  bakıyordu.

 “Lütfen  rahatsız  olmayın, oturun  ve  
devam  edin  yurttaş  Umut.”   Konsül Serhat  
gülümseyen yüzüyle  sandalyeyi  işaret  etti.  
Kendisi de  masanın  diğer  tarafında  yerden  
yavaşça  yükselen  sandalyeye oturdu.

 “Sanırım  uyku  probleminiz  var?”  

 “Evet  efendim, ama  düzelecek  emin  
olun.”

 “Tabii tabii  eminim  düzeleceğinden. 
Yurttaşlarımın  yaşam  kalitesi  benim  için  
çok  değerli  biliyorsunuz. 2.  Bölge  olarak  
son  derece  uyumluyuz.  Eğer  size  yardımım  
dokunacaksa  her  zaman  gelebilirsiniz  
biliyorsunuz.”

 “Teşekkürler  efendim.” dedi  Umut 
yüzüne  zoraki  bir  gülümseme  vererek.

 “Neyse  ben  sizi  merak  ettim  o  yüzden  
buradayım.  Gerçi  doktorumuzla  randevunuz  
var,  tutmayayım  da   kahvaltınızı  yapın.”  
Elini  uzatırken  yüzünde  aynı  gülümseme  
vardı. Umut da  elini  uzatarak  karşılık  verdi. 
Konsül  bir  an  durdu ve  masaya  baktı.

 “Kitap  mı  okuyorsunuz?  Çok  güzel,  
okuyan  bir  ben  varım  sanıyordum.”  Ağır 
hareketlerle eline  aldığı  kitaba  baktı.

 “Evet  efendim, belki de  iki  kişiyiz  
sadece.”

 “Evet  artık  sanal yolculuklar, beyne  
aktarım  gibi  şeyler  daha  popüler  sanırım. 
Ama  kitap  kokusu  gibisi  de  yoktur  hani.  
Demek “Peter Pan”,   çok  güzel  bir  kitaptır.  
Siz  beğendiniz mi?”

 “Aslında  çok  sevdiğim  bir  kitap  ben 
de  kütüphaneye  teslim  edecektim  zaten.”

 “Aa  öyle mi?  Siz  zahmet  etmeyin  ben  
oraya  gidiyorum,  isterseniz bırakırım.”

 “Ama  bir  kaç  sayfası  kalmıştı  sadece  
izin  verirseniz  bitirip  bırakayım.”  diyerek  
konsülün  elindeki  kitaba  uzandı.  Diğeri  
bakışlarıyla tepeden tırnağa  süzdüğü  Umut’a 
yanan  gözlerle  baktı,  ardından  yine  o  
tebessüm  hâlini alan  yüzü  rahatça;

 “Peki,  nasıl  isterseniz  Bay Umut. 
Daha  sonra  tekrar  görüşürüz.”  Konsül  son  
bir  kez  daha  baktıktan  sonra  odadan  çıktı.

 “Bu  adamda  beni  iten  ne  bir türlü 
anlamadım  gitti.”  Umut  oturup  tostunu  
yemeye  devam  etti. Tostunu  bitirip  kalktı.
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 “Evet  bilgisayar bu  Bayan  Yağmur 2.  
Bölgede  demiştin  sanırım. Tam  olarak  ne  
iş  yapıyor  bu  bayan ve  neye  benziyor bana  
bilgilerini  verebilir  misin?” dedi ve bir şeyler 
beklercesine  etrafına  bakındı.

 “Efendim  biliyorsunuz  ki  kişisel  
bilgilerin  verilmesi  yasak,  bu  konuda  size  
ancak  arkadaşlık  bölümü  yardımcı  olabilir.”

 “Evet  evet  biliyorum  ama  onlar  
genelde  kendileri  belirliyor  biliyorsun, kimin  
kime  uygun  olduğunu  hesaplayarak  sana  
birilerini  sunuyorlar  ya da  seni  birilerine  
değil  mi?” 

 “Evet  efendim  ancak  uygun  
kombinasyonları  değerlendiriyorlar  ve…”

 “Bazen  senin  diğer  programları  
koruduğunu  düşünüyorum.  Neyse  boşver  
sadece  ne  iş  yaptığını  öğrenemez misin?”

 “Üzgünüm  efendim, bu  kurallara  
aykırı.”

 “Üzgün  olduğundan  eminim  benim  
duygulu tost  makinem,” dedi ve  saate  baktı. 
Ardından  “Daha  yirmi  dakikam  var.”  Diyen 
Umut  kapıya  yöneldi. Tam  açılan  kapıdan  
çıkacaktı  ki  karşısında  siyah  dalgalı  saçları  
omuzlarına  düşen,  beyaz tenli, uzunca  yüzlü 
bir  kadın  iri ve siyah  gözleriyle   çakmak 
çakmak  bakıyordu.

 “Tinker  Bell!”  diyen  Umut  şaşırmış  
bir  şekilde  kadına  bakıyordu.

 “Sadece  aldığımız  şeyleri  teslim  
etmemekle  kalmıyoruz  sorumluluklarımızı  

da yerine  getirmeyen  bir  yurttaşız  demek  
ki,  hem  sen  ne  dedin  öyle?”  kadın  merakla  
bakıyordu.

 “Şeyy… Ben  ne dediğinizi  
anlayamadım?” Umut elini  ileri  götürmüş  
amaçsızca  sallıyordu.

“Ne  mi?  Bunu  diyorum.”  diyen kadın  
Umut’ın  elindeki  kitabı  hızla  aldı.

 “İşte  bunu,  bakın  tam  bir  haftadır  
bu  kitabı  iade  etmenizi  bekliyorum. 
Ama  siz,  saygılı  bir  yurttaş  olarak  
hareket  etmenin  ne  demek  olduğunu  pek  
bilmiyorsunuz. Hem  bunun  vatandaşlık  
puanınızı  düşüreceğini  bilgisayarınız  size  
söylemedi  mi?” diye  söylenirken,  Umut  
sadece  bakmakla  yetiniyor,  ne  dediklerini  
anlayabiliyor  ne  de  bir  şey  söyleyebiliyordu.  
Sadece  karşısındakinin  büyüsüne  kapılmış,  
tüm  davranışlarını  aklına  kazıyordu.

 “Size  diyorum  Bay Umut, hey  
aptal mısınız yoksa?” Kadın  istemsiz  
gülümsediğinde  gözleri  küçük  düz  bir  çizgi  
halini  almıştı.

 “Ben,  ben  sadece  çok  sevdiğim  bir  
kitapta  o,  şey  Tin… Bayan…”

 “Eminim  çok  beğenmişsinizdir,  ama  
sorumluluklarımız  var  değil  mi? Bakın  Bay 
Umut tam  yarım  saattir  sizi  bölümünüzde  
işbaşı  yapmanız  için  bekliyorum. Ama  
görünen  o  ki  siz  onu da  önemsemiyorsunuz. 
2.  Bölge  çok  rahatmış  doğrusu.” 

 “Aslında  pek  de  rahat  sayılmaz  Bayan 
Yağmur, doktor  randevum  var  o  yüzden  
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izinliyim. Ama  sizin  beklediğinizi  bilsem  işe  
gelirdim  emin  olun. Ben de  tam  sizi  bulmaya  
çalışıyordum ama  biliyorsunuz  bilgisayarlar  
pek  yardımcı  olmuyor. Peki  siz  beni nasıl 
buldunuz?”

 “Arkadaşım  kütüphanede  çalışıyor. 
Bir  akşam  yemeğine  neden  oldu  ama  olsun.”

 “Ne  kötü  benim  yüzümden yemek  
ısmarlayacaksınız  demek, üzüldüm.”

             “Hayır  Bay Umut  o  bana  ısmarlayacak. 
Ne  demek  istediğimi  anladınız  sanırım.”

 “Anladım o  kadar  da  aptal  değilim. 
Neyse  kitabı  götürüp  teslim  edeyim  siz  de  
alın  o zaman.”

 “Mümkünse  hızlı  olalım,  birazdan  
işbaşı  yapmam  lazım. Sizin  saygısızlığınızdan  
dolayı  ceza  almak  istemem.”  diyen Yağmur  
hızla  yürümeye  başladı. Umut da  diğerinin  
peşi  sıra  gitmek  için  aceleyle  yürümeye  
başladı. Diğeri  hızlı  adımlarla  yürürken  
dalgalanan  saçlarının  arkadan  görüntüsü  
Umut’ın aklına  daha  önce  “Dünyada  Hayat”  
adlı  belgesel  filmde  seyrettiği  yelkenlileri  
getirdi. “Denizin  üzerinde  meydan  okurcasına 
hırçın  ama  bir  o  kadar  da  asil”  dedi  kendi  
kendine.

 “Biraz  daha  hızlanır mısınız?”  Yağmur  
arkasına  dönüp  bakmadı  bile.

 “Hızlanırım  Bayan Yağmur, yani  
denerim. Ama çok  hızlı  yürüyorsunuz  
yetişemiyorum.”

 “Evet  genelde  böyleyimdir. Hadi  

lütfen  acele  edin  geç  kalacağız.”

 “Bayan  Yağmur  bu  kitap  sizin  için  
neden  bu  kadar  önemli?”

 “Size  ne  bundan,  siz  neden  sürekli  bu  
kitabı  alıp  okuyorsunuz  ve  neden  o  kadar  
okumanıza  rağmen  hâlâ  geç  veriyorsunuz? 
Algılama  sıkıntınız mı var?”

 “Aslında  benim  rüyalarla  ilgili  bir  
sorunum  var,  bu  kitap  da  sorularımın 
cevabı  gibi  duruyordu. Ama  doktorum  
çok  okuduğum  için  kendimi kahramanıyla 
özdeşleştirdiğimi  ve  rüyalarıma  yansıttığımı  
söylüyor.”    Umut  bakışlarını  yere  eğmiş  
yürüyordu.

 “Rüyalar  mı, ne  tip  rüyalar?”  Yağmur 
birden durarak  diğerine  baktı. Umut  da  
durarak  karşısındaki  simsiyah  gözlere  
ardından da  ince  pembemsi  dudaklara  baktı.

 “Tam  olarak  rüya  sayılmaz,  sadece  
“Tinker Bell”  diye  bir  isim duyuyorum  ve  
sürekli  bunu  söylüyorum.  Sadece  sesler  
var  etrafımda ve  şey,  özür  dilerim  uzun  
zamandır  bununla  uğraşıyorum  da  ben…”

 “Tinker  Bell  mi  dedin? “ Yağmur’un  
gözleri  kısılmıştı.

 “Evet  sadece  bu.”

 “Kitapla  ilgisi  ne  onu  anlamadım?”

 “Tinker  Bell”  bu  kitapta  bir  kahraman  
sadece, Peter’ın  küçük  perisi  ve  Peter’e  
aşık  aslında.  Belki  de  doktorun  dediği  gibi  
sadece  bir  özdeşleştirmedir.”
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 “Doğrudur.  Neyse  hadi  hemen  
gidelim  de  halledelim  şu  işi  bir an önce” 
diyen Yağmur tekrar  yürümeye  başladı. 
Umut da yetişmek  için  hızlandı.

 “Siz  neden  istiyorsunuz  peki?”

 “Bir  nedeni  yok  sadece  merak  
ettim  ve  siz  vermemekte  ısrar  edince  iyice  
meraklandım. Ama  sadece  bir  çocuk  kitabı  
işte  o  kadar.”

 “Başka  nelerden  hoşlanırsınız  yani  
kitabın  dışında?” Umut  korkuyla  diğerine  
bakıyordu. Yağmur  hızla  yürürken  Umut’a  
bakma  gereksinimi  bile  duymuyordu.

 “Sanrım  sizi  ilgilendirmiyor. Ama  çok  
merak  ediyorsanız  okçulukla  uğraşıyorum.”

 “Okçuluk  mu?”

 “Evet  neden  şaşırdınız ki? Sadece  
bu  kitabı  okuyacağınıza  başka  şeylerle  de  
ilgilenseydiniz  ya  biraz.”

 “Elbette  ilgileniyorum, ama  okçuluk  
yapılan  bir  yer  olduğunu  bilmiyordum. Yani  
en  azından  bizim  bölümde  yok  sanırım.”

 “Elbette  yok  sadece  1. Bölgede  var. 
Orada  da  eğlence  yerleri  olmadığı  için  
bilmemeniz  de  normal.”

 “Ben  eğlence  yerlerine  pek  gitmem  
Bayan Yağmur,  ayrıca bu  tür  şeyler  dünyada  
kaldı  sanırım.” Bir  an  duraksayan  Yağmur  
diğerinin  kolundan  tutarak önünde  durduğu  
camdan  dışarıyı gösterdi.

 “Sizce  orada  hâlâ  yapılabilecek  bir  

şey  var mıdır?”  Yağmur üzüntüyle dışarı 
bakıyordu. Yanı başında duran  Umut’da  
dışarıya  baktığında  uzay  boşluğunda  
yarısı  yok  olmuş  simsiyah  bir  kaya  kütlesi  
amaçsızca  duruyordu. Dünya etrafında  
gezinen makine  parçaları  ile  garip bir  
yalnızlık  hissi  veriyordu.

   ***

 “Elbette efendim  tabii ki  anlıyorum, 
tabii tabii...” dediğinde  içeri  giren  Umut  
Doktor  Ceren’in  eliyle  işaret  ettiği  
sandalyeye  oturdu. Bu  sırada  odanın  
duvarları  gökyüzü  mavisi,  eşyaların  birçoğu 
da, özellikle  Umut’nın  oturduğu  sandalye  
pembe  renginin  tonlarıyla bezendi. İçini  
huzur  kaplayan  Umut  gülümseyerek  bir  an  
gözlerini  kapattı. 

 “Hâlâ  aynı  değil  mi?”  Diyen  Ceren  
telefonu  kapatmış  karşısındaki  adama  
bakıyordu.

 “Evet  Bayan  Ceren hâlâ  aynı. Neden  
bizim  odalarımız da  böyle  istediğimiz  renkte  
olmuyor?

 “O zaman  ben  ne  iş  yapacağım,  
hem  biliyorsun  burası  duygu  kontrolüyle  
yönetiliyor. Şu  an  en  sevdiğin  iki  renk  
hakim  olduğuna  göre epey  mutlu  olmalısın  
diyeceğim  ama hâlâ rüyaların  devam  
ediyormuş  sanırım. Ayrıca  duygu  kontrollü  
nano-robotlar  olumsuz  durumlara  göre  de  
şekilleniyorlar. Hatta  çok  yoğun  biçimde,  
dolayısıyla  seni  ya da  diğer  yurttaşları  
olumsuzluğa  sürüklemek  istemeyiz. Ne  
zaman  istersen  gelebilirsin  biliyorsun.” 
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Ayağa kalkan  Ceren  burnundaki  hızmasına  
dokunarak  yürümeye  başladı. Hafif  şekerli  
gibi  kokan  bir  parfüm  de  beraberinde  onu  
takip  ediyordu.

 “Bu  parfümünüz  çok  güzel  doğrusu.”

 “Evet  daha  önce  de  söylemiştin. 
Neyse  konumuz  o  değil  yine  aynı  şeyler  
değil  mi?”

 “Evet  yine  aynı  şeyler. Bir  karanlık  
var  yine, garip  sesler, insan  çığlıkları  bir  
de  yanık  kokusu…  Sonra  yine  aynı  adı  
söyleyerek  uyanıyorum  işte.”

 “Tinker Bell,” kitaptan  bir  şey  
çıkarabildin  mi  peki?”

 “Hayır, hiçbir  anlamı  yok.  Sadece  bir  
peri  o  kadar.”

 “Bence  başka  bir  kitap  oku. Bakalım  
hangi  kahramana  aşık  olacaksın.  Seni  başka  
bir  bölüme  ve  işe  yönlendirebilirim.  Belki  
yaptığın  iş  sana  yardımcı  olabilir.”

 “Sanmıyorum  doktor.  Böyle  iyi   
bence.”

 “Söylemek  istediğin  başka  bir  şey  var  
mı,  yeni  bir  durum  ya  da  başka  herhangi  
bir  şey?” Ceren’in  bakışları  sorgulayıcıydı.

 “Bilmem sanırım  yok  doktor, ama  
belki…”  diyen Umut  bir  süre  duraksadıktan  
sonra meraklı gözlerle “Siz  hiç  dünyada  
bulundunuz mu?” diye  sordu.

 Yüzünde  hafif  bir  gülümseme  beliren  
Doktor Ceren  eline  aldığı  küçük  bir  kare  

kutuya  dokunarak  Umut’ın  önüne  doğru  
fırlattı.  Kutu  Umut’ın  biraz  önünde  durarak  
ışık  yaymaya  başladı, ardından  beliren  mavi  
gezegen  Dünya  göz  kamaştırıcıydı.

 “Çok  güzel  ha  Bay Umut ?”  diyen  Ceren 
de  diğerinin  karşısına  geçip  oturmuştu.

 “Evet  doktor  gerçekten  çok  güzel.  
Nasıl  olur da  bu  kadar  güzel  bir  şeyi  yok  
edebildik  anlayamıyorum.”

 “Biz  değil  atalarımız  Umut, atalarımız,  
gençken  aldığın  eğitimlerde  bunu  çok  
iyi  anlattılar  sana. Atalarımız  ve  bitmek  
bilmeyen  o  amansız  hırsları  en  sonunda  
birbirlerini  yok  etmelerine  neden  oldu.” 

 “Evet  üç yüz  yıldır  bu  yapay  
gezegenimizdeyiz  değil  mi?  Dünyanın  
yuvarlak  olması  ne  garip…  Bizimkisi 
de  sanki  inadına  yapılmışçasına  uzun  ve  
soğuk. Keşke  dünyada  yaşasaydım.”  Ellerini  
holograma  uzatmış  ama  görüntünün  içinden  
geçen  elleri  sadece  havayı  yoklamıştı.

 “Emin  ol  şu  an  senin  gibi  çok  insan  
var  bu  gemide. Gerçi  yakında  tarayıcı  
gemilerimiz  yaşanabilecek  bir  gezegen  
bulacaklardır. O zamana  kadar  iyi  bir  yurttaş  
olursan  neden  olmasın?”

 “Ben  mi?  Sanmam. Doktor Ceren  hâlâ  
giden  gemilerden  iyi  bir  haber  gelmedi. 
O  zamana  kadar  olmama  ihtimalim  çok  
fazla  biliyorsunuz. Gerçi  fena  olmazdı. Bir  
gezegende  rahatça  uyuyabilirim  belki  de  ne  
dersiniz?”

 “Büyük  ihtimalle  Umut,  bugün  sana  
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izin  yazdım.  Şu  rüyaları da  pek  düşünme  
istersen.” diğerinin  karşısına  oturan 
Ceren yüzünü  iyice  ona  yaklaştırmıştı  
gülümseyerek.

 “Teşekkürler  Doktor  Ceren, avarelik  
hoşuma  gider  sanırım.” Ayağa  kalkan  Umut  
önünde ki  holograma  arzuyla  baktı.  Ardından  
Ceren’e  tekrar  teşekkür  edip  kapıya  yöneldi. 
Ceren  de  holograma  bakarak  iç  çekti.  

 “Çok  güzel  parfüm  doktor,  görüşmek  
üzere.”   Umut  gülümseyip  odadan  çıkarken 
doktorun  yüzünde de  bir  tebessüm  belirmişti. 

 Odadan  çıkan  Umut’un  ardından  
Ceren’nin  önünde  beliren  Konsül Serhat’ın  
yüzü  gerilmişti;

 “Evet  doktor  ne  diyorsunuz?”

 “Efendim işin  aslı bence  biraz  daha  
beklemeliyiz,  bana kalırsa...”

 “Beklemek  mi  doktor,  size  duygusal  
olarak  yaklaşmamanız  söylendi  değil  mi? Hem  
neyi  beklemek, biz  burada  yurttaşlarımızı  
düşünmek  zorundayız.  Bir  adamın  sisteme  
zarar  vermesine  izin  veremeyiz. Bu  gece 
bitmesini  istiyorum.”

 “Ama  efendim  sonuçta  ne  olduğunu  
bilirlerse  daha  iyi bir  yurttaş  olmayacaklarını  
nereden  biliyoruz? “ Ceren  ayağa  kalkmış  
hızla  odanın  ortasına  gitmişti.  Odanın  rengi  
bir  anda  gri  ve  siyahın  tonlarına  bürünmüş 
dev  bir  dehliz  görünümünü  almıştı.

 “Doktor  Ceren  sakin  olun  lütfen,  
bilmiyoruz  elbette  ama  riske  atamayız  

biliyorsunuz. Burada  on  milyon  yurttaş  var  
ve  daha  işe  yarar  bir  gezegen  bulamadık. 
O  zamana  kadar  sistemi  tehlikeye  atacak  
her  durum  başlamadan  bitirilmeli. Olanların  
yayıldığını  düşünsenize  nasıl  kontrol  altına  
alacağız  onları. Kurallar  kesin  biliyorsunuz. 
Lethe  bölümünü  hazırlatın  ve  gereken  
işlemleri  yapın. Bunu  yapacağınızdan  emin  
değilseniz bir  başka  doktora  yaptırabilirim.”

 “Hayır  efendim  sorun  yok. Ama  
buna  dayanabileceklerinden  emin  değilim  
üç  defadır  aynı  şey  oluyor.  Sürekli  olarak 
anımsıyorlar.  Bence  onları  rahat  bırakmalı  
ya  da  olması  gerektiği  gibi…”

 “Ölmelerine  izin  vermeliyiz mi  
diyeceksiniz?” Diyen  Konsül  ekrana  
yaklaşmıştı.

 “Evet  efendim  belki  de  olması  
gereken  budur.  Biz  yanlış  yapıyoruz belki  
de,  hem…”

 “Doktor  sanırım  sizin  bir  süre  
dinlenmeye  ihtiyacınız  var,  burada  
unuttuğunuz  nokta  türümüzün  devamlılığı  
ve  toplumumuzun  refahıdır. Bu  sizden 
de  benden  de  önemli.  Bizler  bu  sistemin  
koruyucularıyız  ve  olması  gereken  bu  emin  
olun.  Bu  işi  halledin  ve  iki  gün  izin  yapın.”  
diyen  Serhat’ın    kapanan  hologramının  
ardından  oda  siyaha  büründü.

    Devam Edecek...
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Yazan Hasan ÖNAL Resimleyen Sezai ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm - 7

Dünya federasyon gemisi

- Başkan Bahir, 11. Filo Kaptanı Andreas 
sizinle görüşmek ister, hologram iletisi hazır, 
açıyorum kanalı, müsaade ediyor musunuz? 
- Tamam, açın... Buyurun Andreas Kaptanım 
dinliyorum sizi.

- Mr. Bahir, üzülerek arz ederim ki filomdaki 
tüm gemilerin an itibari ile seyrini durdurmuş 
bulunmaktayım. 
- Bu ne demek şimdi Andreas, neler oluyor?

- Bunu açık kanalda konuşmak doğru 
olmayabilir, arzu ederseniz özel frekansa 
geçelim. 
-İletişim mühendisi duydun, konuşmayı DNA 
frenkans koduma gir... Evet şimdi dinliyorum 
sizi Andreas! 
- Gemilerimdeki ekolojik sistem hacklenmiş 

durumda Mr. Bahir... Tüm mürettebat şaşkın 
ve korku içinde sizin buna vereceğiniz cevabı 
bekliyor, üstelik bu bilgi tüm yolcularımızın 
dijital kimliğine aktarılmış. Çatlak sesler 
yükselmeye başladı bile, an itibariyle 
gemilerde kargaşa gözlemliyoruz... Ne 
yapmamızı istersiniz Mr. Bahir? 
- ?! Şaşkınım, acil bir rapor istiyorum, derhal! 
- Başkanım 15. Filo... Bir saniye efendim, 
17, 9,28... Başkanım hepsi iletişime geçmek 
için beklemede, ne yapayım? 
- Tümünü aynı anda bağla...  
- Ben Dünya Federasyon Gemileri Filosu 
Başkanı Bahir... Beyler ikinci bir emre kadar 
tüm yolcuların kabinlerine girmelerini, bunu 
sağladıktan sonra kapıların şifrelenmesini 
deklare ediyorum, benden haber bekleyin. 
İletişim mühendisi, bundan sonra gelecek 
olan tüm iletişim isteklerine bu deklarasyonu 
iletmeni istiyorum. Kırmızı alarma 
geçilmiştir... Tüm komuta merkezini acil 
toplantı odasına bekliyorum!

***

- Şimdi bizden yapmamızı istediğiniz tam 
olarak nedir, halen anlamış değilim desem 
kızar mısınız Savaş Bey? 
- Anlaşılmayacak bir durum yok Bora Bey, 
Suyen Hanımın da az önce bahsettiği gibi, 
sizin bize kaybettiğimiz 111 Micron zamanı 



97www.yerlibilimkurgu.com

geri vermenizi rica ediyoruz. 
- Savaş Bey bu neden gerekli? Sanırım bunu 
bilmeye hakkımız vardır değil mi? 
- Maalesef sizlerin bilmediği, daha doğrusu 
bilmesinin mümkün olmadığı büyük bir 
felaket yaşadı CERN deneyi. Ekibimizin 
deneyin son aşamasında elde ettiği sonuç 
neredeyse avuçlarımızda idi. Evrende 
hakkında bildiğimiz tüm hesaplar yeniden 
yapılandırılacaktı. Artık Tanrı parçacığını 
görebiliyorduk, tüm ekip olarak elde edilen 
başarı karşısında adeta çıldırmak üzereydik, 
bunun nasıl bir duygu olduğunu tarif etmem 
mümkün değil sizlere... Parçacık artık orada 
duruyordu, duruyordu ama atladığımız çok 
önemli bir şey vardı aslında, Tanrı parçacığını 
nasıl bloke edecektik? Biz bunların 
şaşkınlığını saliseler içinde yaşarken işte o 
dehşet verici olay yaşandı. 
- Nasıl bir dehşet? Anlayamadım? 
- Yavuz Bey isterseniz gerisini kayıtlardan 
izleyelim ne dersiniz? 

Bora ve Yavuz izledikleri karşısında adeta 
donup kalmışlardı. Deneyin son safhasında 
Tanrı parçacığı atom çekirdeğinin etrafında 
dönen elektron misali gibi dönüp prizma 
şeklinde laboratuvardan uzay boşluğuna 
sıçramıştı...

 
Bu şu demek oluyordu, serbest kalan Tanrı 
Parçacığının yeni bir Evren yaratma olasılığı 
vardı. 

- Ne yapmamız gerektiğini sanırım şimdi daha 
iyi anladım Savaş Bey. 
- Teşekkürler, bundan eminim, ama tam 
olarak anlamadınız henüz. 
- Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? 

- Size bizim vereceğimiz zaman dilimi 
koordinatlarının son 111 Micron’unu 
sabitleyeceksiniz ve buraya kadar tamam, 
ancak nereye aktaracağınızı size henüz 
söylemedim Bora Bey. 
- Evet, evet haklısınız, bunu bir an 
düşünemedim... Nereye aktaracağım? 
- Yavuz Bey’in beynine. 
- Benim mi??? Neden ben? 
- Sakin olursan anlatacağım Yavuz. 
- Bakın Savaş Bey, siz benim beynimden hard 
disk gibi bahsederken benden nasıl sakin 
olmamı bekleyebilirsiniz?! 
-Yavuz sen NASA’nın gizli bir ürünüsün.

- Nee?! Ne diyorsun sen? 
- Evet, Yavuz NASA’nın deneysel olarak 
ürettiği ilk sentetik Androiddir... Bunu ilk defa 
sizlere açıklıyorum. 
- Ben mi Androidim? Yok canım, 
inanmıyorum... Şaka yapıyorsunuz değil mi?

- Yavuz XXYW0911 koduna geçer misin. 
- .............. 
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- Yavuz? Yavuz! Lanet olsun adam uyudu 
birden !!! 
- Kapattım Yavuz’u Bora Bey... Sakin olun. 
- Bunu Yavuz nasıl bilmez? Ben onca zaman 
bir Android ile mi arkadaştım? Ve anlamadım, 
öyle mi Savaş Bey? Bunu bana nasıl 
yaparsınız?! 
- Bora Bey “Yavuz” dünyada şimdiye kadar 
üretilmiş en gizli projelerden biridir, NASA’nın 
gurur duyduğu yapay zekaların en gelişmiş 
protipidir, bundan emin olun ve bize güvenin. 
- Umarım bu şaşkınlığımı üzerimden atmam 
uzun sürmez Savaş Bey... Masaya bir bardağı 
bile koyarken kırabilen bir adam nasıl oluyor 
da Android çıkabiliyor, çıldırmamak mümkün 
değil. 
- İnsan hatası ekledik yazılıma Bora Bey, 
kusursuz bir insan olamaz, olmamalı... 
İsterseniz siz biraz dinlenin, kolay değil onca 
şeyi bir günde yaşamak. Size güzel bir Türk 
kahvesi ikram edelim, ne dersiniz? 
- Yavuz bunun nasıl farkında olamaz? Halen 
anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu nasıl 
başardınız? 
- Bunu size söyleyemeyiz Bora Bey, en 
azından şimdilik.

***

- Sezai beni duyabiliyor musun? 
- Evet Hasan duyuyorum, birazdan yanına 
geliyoruz, oradayız, Esra yoğun yaşam 
kapsülünde Cananı görmek istemişti, 
çıkıyoruz hemen. 
- Siz ayrılmayın ben geliyorum. 
- Anlaşıldı, bekliyoruz. 

Hasan Canan’ı ilk kez görüyordu, onun 
komadaki hâli hiç de beklediği bir durum 
değildi. Sezai’nin böyle bir durumda 

dahi soğukkanlı duruşu Hasan’ı oldukça 
ürpertmişti. 
- Hasan sanırım bu durumla ilgili soruların 
var, sor istersen, aklında askıda soru 
kalmasın ne dersin? 
- Sezai, benim asıl sorum Canan’ın 
durumundan çok senin yanına neden geldiği 
ile ilgili, bunu merak ediyorum. 
- Canan benim yanıma gelmedi Hasan, ben 
Canan’ı buldum. 

Sezai Canan’ı kulesini terk edişinden 
takriben üç yıl sonra bulmuştu. 34 no.lu 
kule nöbetçisi olan Canan kulesinde olağan 
ses aktiveleri duymaya başlamış, bu durum 
onu ürpertmekle birlikte diğer kuleler ile 
iletişimsizliğe kadar itmişti. Bu bunalım onun 
kendisini kule dışına atması ile az da olsa 
dinmişti. 
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Bilinçsizce geçirdiği birkaç günün sonunda 
kulede duyduğu sesleri hâlâ duyabildiğini 
fark eden Canan, duyduğu sese yanıt 
verince aldığı yanıt karşısında bayılmıştı. Ses 
onu tekrar kendine getirmiş, korkmaması 
gerektiğini, algıladığı sesin çok uzak bir 
Güneş sistemindeki bir uygarlıktan geldiğini, 
aslında kendilerinin de bu duruma şaşırdığını 
söylemişti. Ama artık şuna emindi Canan, 
bu ses gaipten gelen bir ses veya beyninin 
oynadığı bir oyun değildi, çünkü gelen 
mesajlar çok önemli bilgiler veriyordu 
Canan’a. 
 

- Peki onu neden komaya soktun Sezai? 
- Mesajlaşmada kullandığı ses frekansları 
kendisine zarar vermeye başlamıştı... Bir 
şekilde bedenini stabil duruma sokmam 
gerekti. 
- Böylesi bir müdahale için sen bu tıp 
bilgilerini nereden aldın Sezai? Daha doğrusu 
biliyor muydun diye sormak daha doğru. 
- Hasan bunu sana henüz söylemedim 
sanırım... Ben Likit Hafıza Ana Bilim Dalı 
Profesörü Dr. Sezai. 
- Hımm... Likit Hafıza? Okumuştum sizin 
makalelerinizi... Şimdi hatırladım, evet evet o 
sizsiniz! 
- Bir saniye Hasan. Canan’da olağandışı bir 
hareketlilik var, odaya girelim hemen.

- ?!?! Ne yapıyorsun Esra! Dokunma sakın 
Canan’a dokunmaaa..!  

***

Burak ve Arda kitabın şokunu henüz 
atlatamamıştı ki... Ansızın önlerinde biri 
belirdi 
- ?? 
- ?? 

- Merhaba! 
- Mer... Merhaba? 
- Lütfen, lütfen benden korkmayın ve rahat 
olun, adım Thoz... Bu merkezin nöbetçisi ve 
mühendisiyim. 
- Bir saniye... Lütfen şoku atlatmamıza 
müsaade edin... Siz İnsan değilsiniz? 
- Sizin görecenize göre öyle, doğru... Ama 
öyle değil Burak. 
- Burak? Tanıyorsunuz bizi 
- Evet, ikinizi yüzeye inerken tespit ettim... 
Geri kalan bilgiyi zaten DNA zoomlamam verdi 
bana. 
- Bakın, Thoz... Nasıl hitap etmeliyim onu da 
bilmiyorum gerçi ama... 
- Bayan Thoz... Kadınım. 
- Görsel olarak cinsiyetinizi belirleyen bir 
unsur yok ama Thoz? Pardon Bayan Thoz... 
İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum, sanırım 
bizlere anlatacak çok şeyiniz var... Lütfen! 
         

Thoz kendini ve Dünya’daki konuşlanma 
sebebini anlattıkca Burak ve Arda’nın 
tedirginliği ve heyecanı, huzura ve doyumsuz 
bir dinleme isteğine dönüşmüştü. 

Thoz, on dört ışık yılı uzaklıktaki bir galakside 
var olan bir Güneş sistemindeki bir 
gezegenden geliyordu. Bizlerden çok ama 
çok ileri seviyede uygarlığa sahip olan bir 
ırkın mensubu idi. Kendi uygarlığının da tıpkı 
bizler gibi, evrenden mesaj alma ve evrene 
mesaj gönderme gibi eylemleri sonucu 
yakaladıkları bir mesajdan yola çıkarak 
bizim Güneş sistemimizi bulmuşlardı. Ancak 
katedilen yolun oldukça meşakkatli oluşu, 
üstelik Dünya’ya gelişlerinin Dünya’daki buzul 
çağının başlangıç aşamasına denk gelmesi 
onları oldukça üzmüştü. 
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Dünyada muhatap alabilecekleri bir otoriteyi 
veya birilerini seçmeleri oldukça sıkıntı 
yaratmıştı kendilerine. Buzul Çağının hızlı 
olan geliş süreci, onların da bu felakete 
müdahalelerini işlevsiz hale getirmişti. 

En mantıklı çözüm, bizim ırkımıza dünyayı 
terk etmeyi kabul ettirmekti, tabii bu hem 
teknolojik hem de manevi olarak kolay bir 
seçim değildi insanlık için.

 
- Yolculuk için ekibimin teknolojik yardımı ile 
iki yüz doksan adet gemi yapılmaya başlandı 
ve burası da kontrol merkezimiz olarak inşa 
edildi. Gezegeniniz üzerinde inşa ettiğiniz 
1000 kule ise, sizlerin bu Dünya’nın asıl ev 
sahibi oluşunuzun bir beklentisinden başka 
bir durum değildi bizim için. Bu tespitimiz 
gemileriniz daha Güneş sistemini terk 
etmeden kule nöbetçilerinizin kuleleri terk 
etmesi ile doğrulanmış oluyordu.

 
- Bir dakika, bir dakika Thoz! Sen şimdi bu 
kulelerin gereksiz bir tercih olduğunu mu 
söylüyorsun?

 
- Arda Bey bunu siz söylüyorsunuz... 
Durumunuza ve konumunuza bakılınca bu 
tespitimiz doğru, değil mi? 
- Peki neden müsaade ettiniz kulelerin inşa 
edilmesine? 
- Maalesef, sizlerin DNA’sında var olan o 
aşırı benlik ve sahiplenme duygusu... Bunu 
pek anlayamadık ve müdahale de etmek 
istemedik, çünkü bizler Doğa’nın hiçbir şeyine 
sahip değiliz, tıpkı sizin de bu gezegene 
sahip olmadığınız gibi. Doğa’nın bir parçası 
olarak, sizlere de müdahale etmek aynı 
anlamı taşıyordu bizim için... Bu yardım 

etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii.

- Peki kitapta beliren o Mars yüzeyindeki 
Kuleler nedir? Niçin varlar? 
- Onlar kule değil Burak Bey... Onlar bizim 
gemilerimiz. 
- Peki Mesaj? Mesajı kimden aldınız Thoz? 
- Bir kadından... Canan isimli bir kadından. 

*** 

Güneş sistemi dışında 

Dünya Federasyon Gemisi 13. Filo 
       
- Bütün yolcular acil olarak kabinlerine intikal 
edecektir... Bu uyarı tekrar edilmeyecektir... 
Tüm gemi kırmızı alarm durumuna geçmiştir, 
bu bir emirdir! 
- Kaptan Rostislav beni duyuyor musunuz? 
- Duyuyorum Başkan Bahir...  
- Bu konuşma frekans bandı size özel açıldı... 
Yalnızca siz duyuyorsunuz beni, lütfen iyi 
dinleyin, gemilerimizin Eko yaşam sistemine 
yapılmış olan bu saldırının başka bir boyutunu 
daha tespit etmiş durumdayız maalesef... 
Siz benim en güvendiğim yoldaşımsınız, bu 
yüzden bu bilgiyi ilk sizin duymanızı istedim 
Rostislav kardeşim, kahretsin ki durum 
umduğumdan çok daha vahim bir boyutta... 
Bu lanet kişi veya kişiler gemilerimizin yakıt 
DNA zincirini de kırmışlar... Sanırım artık 
yolun sonundayız yoldaş... 
- Başkanım biz Rusların bir atasözü vardır... 
“Zaman arkamızda, zaman önümüzde, zaman 
yanımızda değil.”

- Ne demek şimdi bu Lostislav? 
- Bekle Başkanım... Bekle ve gör... 
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*** 
 
Muhteşem kuleme yerleşmiştim artık, bu 
olağanüstü göreve seçilmem beni sevinçten 
adeta çılgına çevirmişti... Bir insan bu 
kadar mı mutlu olabilirdi, bir insan bu kadar 
mı huzurla dolabilirdi? Kulem 666. no.ya 
sahipti, özellikle bu rakama denk gelmem 
çok manidardı, çünkü aklımdan geçen sayı 
da zaten o idi. Acaba diye sormuyor da 
değilim kendi kendime, “Deniz sen kazana mı 
düşmüştün?” Hahaha çok mutluyum çoook! 
Tabii annem ile babam tarafından bakınca... 
 
Dijital günlüğüme her günün özetini 
geçiyordum, her gün aynı olsa bile, olsun 
yine de hoşuma gidiyordu. Ah bir de şu lanet 
olası iletişim ağı kapanmasaydı... Özledim 
dedikoduyu. 

Kulenin mimarisi oldukça muhteşemdi, 
yüksekliği insanın başını döndürmeye 
yetiyordu bile, her bir kule 1111 metre 
boyunda, tam merkezine konuşlandırılmış 
bir vakum asansörü vardı, zaten asansörü 
kullanmak apayrı bir deneyimdi, kulenin üst 
merkezinden zemin kata inmem ise tam 
tamına beş saniyemi alıyordu, yukarı çıkmak 
ise apayrı bir zevkti.

 
İçerideki yaşam alanını anlatmak bile 
istemiyorum, anlatmak istemiyorum çünkü 
nazara inanıyorum, hahaha! 

Kulenin en merak ettiğim yanı ise kule 
inşaatında kullanılan materyalin ne 
olabileceği idi, hâlâ çözebilmiş değilim... En 
azından bu bende çok merak uyandırıyor... 
Neyse en azından dışarıdaki -85 derecedeki 
soğuktan koruduğu kesin. Bırrr! 
- Günlük not alır mısın? Bugün günlerden 
pazar ve benim yine asansör krizim tuttu. 
- Asansör zemin lütfen! Wow! Hops!!! Bu ne 
şimdi? Bu ne ikazı? 

::Asansör vakum ikazı::
- Haydaaa... Buyur işte, bir de nazar yok 
derler, kendi kendime nazar etti!

 ::Asansör acil tahliye::

- Hah bir bu eksikti... İnelim bakalım neymiş 
derdi Asansörcüğümüzün. 

- Hımm ilginç, tam da Likit Enerji otomasyon 
kontrol katında durmuşuz. İlginç... İçeride 
buz kristalleşmesi oluşmuş? Bir yerlerden 
sızıntı mı var acaba? Hani mükemmeldin 
Kule? Hani teknoloji harikasıydın? Peeh, 
sende yıkılıyorsun be! Günlük yaz yaz, Kule 
dökülüyor! Hahaha! 
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- Hayır efendim... Kule düşündüğünden de 
sağlam! 
- ??? Sen de kimsin be? Neredesin? Çık 
ortaya!

- Ben Esra... Seni görebiliyorum ben... Sen 
beni göremiyor musun? 
- Ne Esra’sı? Ne görmesi? Kimsin? Delirtme 
beni, çık ortaya! 
- Ben de anlamıyorum? Beni duyuyorsun 
ama göremiyor musun? Korkuyorum! 
- Haydaaa! Bir hayalet? Hah hem de korkan 
bir hayalet! Şaka yapma lütfen! 
- Korkuyorum... İnan çok korkuyorum 
- İnanmıyorum... Başka ne görüyorsun Esra? 
- ?!?! Aaaaah!  
- Esra? Ses ver Esra... Hâlâ burada mısın? 

*** 
- Seni uyarmıştım Esra... Dokunmak yoktu 
Canan’a. 
- Ben... Ben biri ile konuştum Sezai. Kolum, 
kolum çok acıyor Sezai... 
- Koluna ben vurdum... Vurdum çünkü 
Canan’a temas ediyordun. Neden sözümü 
dinlemiyorsun sen? 
- Sezai, Esra ne dedi? Duymadın mı sen? 
- Duydum Hasan... Duydum... Yüksek 
ihtimalle bir doner’e bağlandı. 
- Neler oluyor burada Sezai?  
    

Devam  Edecek...
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Sokak Röportajları 5
“İyi günler efendim. Zamanınız varsa size bir soru sorabilir 
miyim?”

-Soru mu? Şey... ben! Olabilir aslında...(adam telaşlıdır sürekli 
etrafına bakınır)

“Yerli bilimkurgu romanlarının bilinirliği üzerine bir araştırma 
yapıyoruz. Kitaplarla aranız nasıldır? Bilimkurgu romanı okur 
musunuz?”

-Kitaplaaaa... aram pek yoktur! Uzun zamandır kitap okumadım... 
(her an beklediği birisi gelecekmiş gibi kalabalığı taramaya devam 
eder)

“En son okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz peki?”

-En son orta okulda bir kitap okumuştum! Yalan söyleyince burnu 
uzayan bir şey vardı! Neydi...(adamın telaşı her saniye artar, 
gözleri yuvalarında sürekli hareket eder)

“Pinokyo olabilir mi?”

-Olabilir!..

“Peki bilimkurguyla aranız nasıl, ilgili misiniz?”

-Abi pek ilgim yok!.. Gitmem lazım! (yerinden fırlayacakmış gibi 
hareketlenir)

“Tamam, son bir sorum daha olacak!”

-Abi telefonun var mı? Birini aramam gerekiyo da! Çok acil!”

“Tabi var... Buyrun, ne demek!.. Noluyo lan!... Salih adam nereye 
gitti?

-Abi adam buhar oldu anında... Abiii... Mikrofonu bıraksaydın bari 
daha hızlı koşardın... Abii...
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