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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin 
yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi 

romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman 
incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu

Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin 
sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 

Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 

Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi,

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 

Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez.
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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi

ORHAN DURU
Genel

(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin ardından 
kurulan askerî yönetiminin Ekim 1960’ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV’de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru’nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi’nde 25 Ocak 2009 saat 02.30’da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmîleştirilmiştir.  
     
     (Alıntı, Vikipedi)

Orhan Duru’nun Eserleri
Bırakılmış Biri (1959),
Denge Uzmanı (1962),
Ağır İşçiler (1974),
Yoksullar Geliyor (1982),
Şişe (1989),
Bir Büyülü Ortamda (1991),
Kısas-ı Enbiya (1979),
Kıyı Kıyı Kent Kent (1977),
Hormonlu Kafalar (1992),
İstanbulin (1995),
Küp (2008),
Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin 
Kurtuluş Yılları 
Düşümde ve Dışımda 
Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 
Tango Geceleri 
Sarmal - Toplu Öyküler 
O Pera’daki Hayalet 
Kazı 
Durgun ve İşsiz

Çeviri-Uyarlama
O Pera’daki Hayalet (1996)
Sierra Madre’nin Hazineleri (B. Traven’den),
Gizli Tarih (Prokopius’tan),
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner 
Heisenberg’den)
Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 
Newley ve Leslie Bricuss’tan),
Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek’ten),
Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry’nin Kral 
Übü’sünden)
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47 Yazarın Kaleminden 51 Öykü ile Türkiye’nin En Yüksek Katılımlı

Bilimkurgu Öykü Seçkisi

Bu seçki, Özgen Berkol Doğan’a ithafen yazılmıştır.
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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: 1999 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 254
Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Zühtü BAYAR

Sahte Uygarlık

Kitap tanıtımlarına Zühtü 
Bayar’ın (d.1943-ö.2011) “Sahte 

Uygarlık” isimli romanıyla 
devam ediyoruz.

 

Roman, bir önsöz, 12 
bölüm ve bir sonsöz olmak üzere 

toplam 14 bölümden oluşuyor
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Dünya, galaksinin derinliklerin gelen ve Pler 

denilen bir uygarlık tarafından istila edilmiştir. 

İnsanlar birkaç nesildir plastik fabrikalarında 

köle gibi çalıştırılmaktadır. Pler’ler Dünyadaki 

tüm sistemleri kontrol altına almışlardır. Eğitim 

sistemini kendi istedikleri gibi düzenlemişlerdir. 

Bir Dünyalı’nın gelebileceği en yüksek mevkii 

Köy Başkanlığı’dır. Kendileri Mars’ta yüksek 

teknolojiye sahip ve oldukça zengin bir hayat 

sürmektedir. Dünyadaki uygarlık Pler’lerin 

sayesinde gelişmiştir. Tüm insanlar bu şekilde 

kandırılmaktadır.

İbrahim Mendra bir Dünyalı olup köy başkanıdır 

ve Pler’lerin kim olduğu hakkında bilgi sahibi 

olmaya başlamıştır. Bulundurulması yasak olan 

kitaplardan oluşan bir kütüphaneye sahiptir. 

Ancak, Kızılpençe denilen Özel İstihbarat 

tarafından deşifre edilir ve yargılanmak üzere 

Mars’a götürülür. Özel İstihbarat’ın eline düşen bir 

kimseden bir daha hiçbir haber alınamamaktadır.

Pluton’dan birkaç yüzbin kilometre ötede 

bulunan Birleşik Mars Cumhuriyeti’ne ait bir 

uzay istasyonuna kimliği belirlenemeyen bir uzay 

gemisi tarafından saldırı yapılır. İstasyondakiler 

hazırlıksız yakalanmışlardır. Zira son iki yüz yıldır 

galakside bir saldırı olmamıştır. Soruşturma 

başlatılır. İstasyon komutanı Albay Mervin, emri 

altında bulunan Özel İstihbarat ajanı bir üsteğmen 

tarafından sorguya çekilir. Eğer karşınızdaki bir 

Ö.İ. ajanı ise rütbenizin hiçbir önemi yoktur. Albay, 

Öİ ajanını öldürmek zorunda kalır. İstasyonda 

bulunan arkadaşın Dr. Zeller’den yardım ister. Öİ 

ajanı aslında yanlış kişiyi sorgulamaya kalkmıştır. 

Albay ve doktor komutanlık gemisine binerek özel 

görev bahanesiyle istasyondan kaçar. Rotaları 

Orion Nebulasıdır. Nebula’daki gezegenlerden 

biri Galaksi Kurtuluş Ordusu Başkomutanlığıdır.

Albay, doktor ve diğer mürettebat Orion Nebulası 

yakınlarında beklemeye başlar. İltica talebinde 

bulunur. Bekleme sırasında, doktor gemi kaptanını 

öldürür. Çünkü kaptan bir Öİ ajanıdır. Albay 

Pler’ler hakkında her şeyi öğrenir. Komutanlıkta 

saldırı planları yapılmaktadır.

Köy başkanı Mendra, Birleşik Mars 

Cumhuriyetinin (BMC) Mars’taki başkenti 

Zaarga’ya götürülmektedir ve hiçbir dünyalının 

hiçbir zaman görmesinin mümkün olmadığı bir 

görüntüyü, Dünyayı uzaydan görür. Zaarga’da 

bulunan Öİ merkezinde sorguya alınır. Bir çeşit 

zihin sondası kullanılır. Sorgu sonucunda beynin 

ağır hasar alma ihtimali çok yüksektir. 

Saldırı planına göre Mendra kaçırılacaktır. 

Ancak yüksek güvenlikli bu merkeze yaklaşmak 

imkansızdır. Merkeze sadece Öİ elemanları 

girebilmektedir. Mars’ın diğer güvenlik güçlerinin 

binaya girişi bile yasaklanmıştır. Saldırı için özel 

bir cihaz geliştirilmiştir. Bu cihaz kitlesel olarak 

etki yapan bir tür parapsikolojik bir silahtır. 

Saldırı ekibi Aurora isimli bir savaş gemisiyle 

yola çıkar, Nebula dışında başka bir gemiyle 

buluşacaktır. Nebula’dan çıktıktan bir süre sonra 

BMC savaş gemisiyle karşılaşır. Silah ilk kez 

burada kullanılır. Diğer geminin mürettebatı ateş 

edecek zaman bulamadan çatışma biter. Aurora, 

Yıldıztozu isimli gemiyle buluşur ve parapsikolojik 

silah Yıldıztozu’na monte edilir. Saldırı ekibi artık 

sıradan bir ticaret gemisiyle Mars’a doğru yol alır.

Ekip, Mars yörüngesinde beklemede kalarak 

gemide bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyerek 

doktor ister. Mars’lı sağlık görevlileri bir mekik 

ile gemiye gelir gelmez rehin alınır. Kıyafetler 
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değiştirilir. Ekip doktor kıyafetiyle Mars’a ayak 

basar. Bulundukları bölgenin yetkilisini rehin 

alarak, Mars’ta bulunan ve deşifre olması an 

meselesi olan hücre evindeki arkadaşlarına 

ulaşırlar. Yörüngedeki gemiyle bağlantı kurarak 

silah çalıştırılır. Öİ elemanları kendini kaybeder, 

kimisi sağa sola ateş eder. Ekip binaya girer ve 

şiddetli bir çatışma başlar. Sorgu odasının yerini 

öğrenirler ve Mendra’yı bulurlar. Öİ merkezinde 

bekleyen bir gemiyi kaçırarak Yıldıztozu’na doğru 

giderler. Saldırı öğrenilmiş ve takviye kuvvetler yola 

çıkmıştır. Öİ gemileri Yıldıztozu’ndan haberdar 

olur. Yıldıztozu daha yörüngeden ayrılır ayrılmaz 

sürvitese geçerek ışıkhızının üstüne çıkar ve Öİ 

gemilerinden kurtulur.

BMC, savaşa hazırlanır ve büyük bir filo oluşturulur. 

Nebula yakınlarında savaş olur ve BMC filosu savaşı 

kaybeder. Diğer taraftan tüm galaksiye bir yayın 

yapılarak Pler’lerin gerçeği çarpıtarak insanları 

nasıl köleleştirdiği anlatılır. Artık insanlığın uyanışı 

başlamıştır ve Pler hakimiyetinin sonu gelmek 

üzeredir.

Kitap tam bir “Katı Bilimkurgu” örneği ve benden 

geçer not aldı. 1950’lerin bilimkurgularını 

seviyorsanız kaçırmayın derim. Başka kitaplarda 

görüşmek üzere. 
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden
1993 yılında Jurassic Park ismi ile başlayan seri 2015 yılında Jurassic World isminde yeni bir 
seriye başlamıştı. İlk filmden son filme kadar bütün bölümleri tekrar tekrar izlediğim, favori filmler 
listemde her zaman ilk onda kalacak olan bir seri benim için. Yeni film Haziran’ın ikinci haftası 
vizyonda olacak. 

Konusu: İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi 
gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve “Dinozor Koruma Grubu” isimli bir organizasyon 
kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan 
çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de 
dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady’den yardım ister. 
İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır... 
Yönetmen: Juan Antonio Bayona

Senaristler: Colin Trevorrow, Derek Connolly 
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Tür: Bilimkurgu-Macera

“Tiptree, yazıda ve üslupta ‘erkek’ ile ‘kadın’ın ne olduğunu belirleyen sınırları yerle bir etti.” 
- Ursula K. Le Guin – 

Alice B. Sheldon 1967 yılında James Tiptree Jr. adıyla bilimkurgu yazmaya başladığında kimse onun aslında bir 
kadın olduğunu bilmiyordu. Bu durum ortaya çıktığında ise insanlar ne şaşkınlıklarını gizleyebilmiş ne de yazarı 
takdir etmekten kendilerini alabilmişti. Ötekilikten cinsiyete, gerçeğin yanıltıcılığından insanın evrendeki yerine kadar 
pek çok konuyu eşsiz üslubuyla anlattığı onlarca eserinin en önemlilerinden biri olan Uzaktan Kumandalı Kız’da ise 
Tiptree yalnızca kendisinin yazabileceği, feminist, antikapitalist bir siberpunk hikâye ortaya koyuyor. 
Kurumlarca yönetilen bir yakın gelecek. Reklamların yasaklandığı bir distopya. Bu durumla baş etmek için farklı 
yöntemler deneyen şirketler. Bu mücadele sonucunda ortaya çıkan ve tek görevleri alışveriş yaparken görüntülenip 
subliminal reklamların bir parçası olmak olan popüler kültür ikonları – yani geleceğin tanrıları. 
Kendi halinde bir kız olan ve hastalığından dolayı fiziksel olarak fazlasıyla deforme hatta çirkin P. Burke hiç 
beklemediği bir anda hayatının fırsatıyla karşılaşır. Elinde artık bir tanrı olma fırsatı vardır, hem de insan elinin ürettiği 
en güzel canlılardan biri olarak, Delphi olarak. 
Kilometrelerce öteden P. Burke’ün kumanda etmesiyle dünyayı sarsmaya başlayan Delphi şöhret basamaklarını hızla 
tırmanırken bu akıldan yoksun Kumandalı’nın arkasındaki Burke de yaşam amacını bulmuş gibidir. Ta ki bu sahte 
bedenini fazla benimseyip âşık olana dek. 
İnsanı insan yapan bilinci midir? Ruh mu bedene hapistir yoksa beden mi ruha? 
Uzaktan Kumandalı Kız, hayallerin yeniden bedenlenme süreci. Hugo En İyi Kısa Roman Ödülü

Yazar: James Tiptree Jr

Çevirmen: Begüm Kovulmaz

Yayınevi : İthaki Yayınları

Film

Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018) 

Uzaktan Kumandalı Kız (2018)
kitap
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kitap

Şubat ayında 58 dakikalık 10 bölüm halinde yayınlanan Netflix yapımı diziyi bende izlemeye başladım. 
Dizi de yaşananlar belki kurguda kalır belkide gelecekte teknoloji o kadar ileri gider bilemeyiz ancak ben 
sanırım öyle bir işlem yaptırmayı istemezdim. 

Konusu: Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Altered Carbon, insanların karakterlerini ve ruhlarını yeni 
bedenlere transfer edebildikleri alternatif bir gelecekte geçiyor. Takeshi Kovacs, yıldızlararası savaşçılardan 
oluşan seçkin bir time mensup bir askerdir. Ancak takım, filizlenen bir isyan sonrası ağır bir yenilgi alınca 
hayatta kalmayı başaran tek asker Takeshi olur. Takeshi’nin zihni “buz içerisinde” hapsedilir ve yüzyıllar 
sonra Laurens Bancroftm adında son derece varlıklı bir adam ortaya çıkana kadar dondurulur. Laurens, 
Takeshi’ye tekrar hayata dönebilmesi için bir şans sunar. Ancak karşılığında son derece zorlu bir cinayeti 
çözmesini isteyecektir. 
Yönetmen: Laeta Kalogridis 
Oyuncular: Joel Kinnaman, James Purefoy, Kristin Lehman

Tür: Polisiye, Bilimkurgu, Gerilim

1.sezonu 25 dakikalık 12 bölümden oluşan anime bir yeni adaptasyon. Orjinal seri ile 
mukayese edenler için tabi ki orjinalin yerini tutmuyor ancak ilk kez izleyecekler için görsel 
olarak kaliteli bir yapım. 

Konusu: Samanyolu galaksisini, yıldızlararası bir savaş etkisi altına almıştır. Çöküşteki 
Goldenbaum hanedanlığının hüküm sürdüğü Galaktik İmparatorluğu’yla, işlevselliğini yitirmiş 
demokratik federasyon Hür Gezegenler Birliği arasında geçen bu savaşta; on binlerce uzay 
gemisi ve milyonlarca asker çarpışmaktadır. Sahneye iki kumandan girer: İmparatorluk Amirali 
Reinhard von Lohengramm ve HGB’nden Yang Wenli.  
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These Seiran 1,2,3 isimli devam projelerinin (film) de 
2019’da gelmesi beklenmektedir. Ayrıca bu serinin 1988 ve 1997 yılları arasında yayınlanmış 
Ginga Eiyuu Densetsu (110 bölümlük OVA) isimli alternatif bir versiyonu da bulunmaktadır.

Tür: Aksiyon, Askeri, Bilimkurgu, Dram 
Stüdyo: Production I.G

Altered Carbon (2018)

Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These
 Kaikou (Legend of the Galactic Heroes:
The New Thesis - 2018)

dizi

anime



12 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14

Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Çağdaş bilimkurgu ve fantezi edebiyatı bir anlamda Batı 
ezoterizmi ve/veya okültizminin “zihin çocuğu”dur. Ve aynı 
zamanda, bir tarihte ifade ettiğimiz gibi: Bu iki “alternatif 
türün” tarihsel köklerini incelemek, on dokuzuncu yüzyılın 
mason locaları ya da Teozofi derneklerinin koridorlarında 
kaybolmak demektir.

Masonik-Gülhaç Kökenleri
Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyatın

Bu yazı daha önce KalemKahveKlavye’de 2 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmıştır.
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İlk bilimkurgu yapıtlarından biri olarak kabul edilen 
Mary Shelley’in kült romanı Frankenstein ya da 
Modern Prometheus’tan başlayarak bu fikri biraz 
açalım.

1818 yılında yayımlanan romanda Victor Frankenstein, 
simyasal ülküler ve Galvanistik tekniklerle cansız et 
parçalarından insan benzeri bir varlık, bir tür “golem” 
yaratır. Tıp Fakültesi’ndeki ilk yıllarında simyacılar 
tarafından büyülenen Victor, zihin haritasını bize 
şöyle yansıtıyor: “Eve döndüğümde ilk işim bu 
yazarın [simyacı Nicholas Flammel] ve sonradan da 
Paracelsus ile Albertus Magnus’un tüm eserlerini 
edinmek oldu. Bu yazarların çılgın hayallerini büyük bir 
hevesle okuyarak etüt ettim.” Simyacıların bu “çılgın 
hayalleri” arasında baz metalleri altına dönüştürmek ve 
ölümsüzlük iksiri, “Elixir” elde etmek vardır. Bununla 
birlikte simya insanın ruhsal dönüşümü üzerinde de 
çalışır…

Victor’un Inglostadt Üniversitesi’ndeki doğa felsefesi 
hocası Krempe’den, bu “Paracelcian” hayalpereste sert 
bir tepki gelir. Krempe, Romanda, Batı rasyonalizm 
ve Aydınlanmacılığının edebi sözcülüğünü yapar 
gibidir: “Nasıl ıssız bir yerde yaşamışsın ki,”der 
öğrencisine: “bir kişi de çıkıp sana böylesine büyük 
bir şevkle öğrendiğin fantezilerin bin yıllık geçmişleri 
olan, küflenmiş fikirler olduğunu söyleme nezaketini 
göstermemiş. Böyle bir aydınlanma ve bilim çağında 
Albertus Magnus’un ve Paracelsus’un takipçisine 
rastlayacağım kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi”

Victor’un kimya hocası Waldman ise sert Kartezyen 
meslektaşı Kremper’e göre daha dengeli bir tutum 
sergiler. Waldman düşüncenin evrimi ve tarihsel 
sürekliliği ön plana alarak şunları söyler: “Günümüz 
filozofları bugünkü bilgilerinin büyük bir kısmını, 
bu insanların yılmak bilmez azimlerine borçlular. 
Büyük ölçüde onlar tarafından gün ışığına çıkarılmış 
bir takım gerçekleri bugün yeniden adlandırmamız 
ve ilişkilendirmemiz kolaylaştı. Ne kadar hatalı 
yönlendirilmiş olursa olsun, dehaların çalışmalarının 

nihayetinde insanlığın yararına çevrilmemesi nadir 
görülen bir durumdur.”

Bu noktada, Victor’un “çılgın hayallerini” büyük 
bir hevesle okudum dediği simyacılardan ikisine, 
Paracelsus ve Albertus Magnus’a bir göz atalım.

Asıl adı Albert de Groot (1206-1274) olan Albertus 
Magnus, tarihte android kelimesini ilk kullanan kişidir. 
Bir Dominikan rahibi olan Albertus için “Magnus 
in Magia, Major in Philosophia, and Maximus in 
Theologia” deniyor: “Majide [büyü] büyük, felsefede 
çok büyük, Tanrıbilimde muhteşem”.

Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly P. 
Hall, Albertus’un majikal bilimlerde ustalaştığını ve 
adına Androides dediği, “düşünebilen ve konuşabilen” 
tuhaf bir otomat yaptığını iddia ediyor. “Spiritüel” 
(ruhsal) özelliklere de sahip olduğu söylenen bu otomat, 
rivayete göre “yıldızların konumuna göre seçilmiş 
metallerden ve bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. 
Otuz yıllık bir çalışmanın ürünü olan makine, 
Albertus’un öğrencisi, yine ünlü bir Dominikan rahip 
ve düşünür olan Thomas Aquinas tarafından “şeytan 
icadı” olduğu gerekçesiyle parçalanmıştır.
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Leonardo da Vinci, Martin Luther ve Copernicus’un 
çağdaşı olan Paracelsus’un (1493-1541) asıl adı 
Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von 
Hohenheim. Ünlü Gülhaç örgütünün kurucusu olduğu 
da iddia edilen Paracelsus, “Tıbbın Luther’i”, “kimyanın 
babası”, “kemoterapinin büyükbabası”, “toksikoloji 
(zehir bilimi) ve tıbbi kimyanın kurucusu” gibi 
lakaplarla anılıyor. (Yeri gelmişken; konuya yabancı 
okurlarda kafa karışıklığına yol açmamak için Gülhaç 
ve masonluk arasındaki simbiyotik ilişki hakkında kısa 
bir açıklama yapalım: Gülhaçlar, 17. yüzyılda adlarını 
duyuran; bir rivayete göre Tapınak Şövalyeleri’nin 
devamı, simya, Kabala gibi Hermetik bilimler üzerinde 
çalışan gizli bir topluluk. Francis Bacon ve Giordano 
Bruno gibi Rönesans düşünürlerinin de örgüte dâhil 
olduğu iddia ediliyor. Gülhaçlar zamanla masonluğa 
entegre oluyor. Bugün masonluğun İskoç Riti’nin 18. 
derecesinin adı Gülhaç Şövalyesi’dir.)

Aytunç Altındal Gül ve Haç Kardeşliği’nde Paracelsus 
için şöyle diyor: “Özellikle kan-bilimine yaptığı katkı, 
şimdilerde çok önemseniyor. Kan’a altın katarak 
tedavi günümüz için de yenidir. Paracelsus bu usulü 
düşünmüştü… …Umarız, şu ünlü ‘Tüp Bebek’ fikrinin 
savunucularından birinin Paracelsus olduğu da 
anımsanır.” Altındal “tüp bebek” derken, Paracelsus’un 
hermetik (mühürlü) bir kap içinde yetiştirilebileceğini 
iddia ettiği “parmak çocuklar”, Homunculus’lardan 
bahsediyor. Homunculus Latince “küçük insan” 
demek:

“Bir adamın menisini kırk gün boyunca çürümüş at 
gübresi ile birlikte hava geçirmez biçimde mühürlenmiş 
bir şişenin içinde çürümeye bırakın. Ve gözle kolayca 
görülebilecek bir biçimde yaşamaya, hareket etmeye 
ve kımıldamaya başlayıncaya kadar orada tutun. Bu 
zaman süresinden sonra, bir ölçüde insan gibi olacak, 
ama saydam ve vücutsuz olacaktır. Eğer bundan sonra, 
her gün dikkatle ve özenle insan kanı ile beslenir ve 
kırk gün daha at gübresinin ısısında tutulmaya devam 
edilirse, belli bir sürenin sonunda hakiki ve yaşayan 
bir bebek haline gelecektir. Bu bebeğin bir kadından 

doğmuş bir bebekte bulunan tüm organları vardır, ama 
daha küçüktürler. Buna Homunculus adı verilir. Artık 
geriye onun büyük bir dikkat ve itinayla eğitilmesi, 
zekâ belirtileri ortaya çıkana kadar bu eğitimin 
sürdürülmesi kalmaktadır.”

Hermetik kaplarda “insan yetiştirmek” demişken… 
Birçok edebiyat ve okültizm araştırmacısı, Mary 
Shelley’nin Frankenstein’ı yazarken ünlü Prag 
Golemi’nden esinlendiğinin altını çiziyor. Tevrat 
ve Talmud metinlerinde “cenin” ya da ‘kusurlu 
varlık’ anlamına gelen Golem, sahibinin emirlerini 
mekanik bir şekilde yerine getiren yarı bilinçli bir 
“çamur adam”. Talmud Kitabı’na göre, çamurdan 
yaratılan Âdem de ilk 12 saat boyunca Golem’di. 
Prag Golemi, bu Kabalistik mitin en ünlülerinden 
biri. Rivayete göre bu yaratık, Kutsal Roma Germen 
İmparatoru II. Rudolph (1552-1612) döneminde 
yaşamış Judah Loew ben Besalel (Maharal) adlı 
bir haham tarafından, Prag Gettosu’nda yaşayan 
Yahudileri antisemitik saldırılardan korumak 
için yapılmıştı. Madam Blavatsky’nin Teozofi 
Derneği ve Altın Şafak gibi topluluklara katılmış, 
Kafka’nın dostu yazar, okültizm araştrımacısı Gustav 
Meyrink’in Golem romanı bu ünlü Prag Golemi’ni 
anlatır.

   ***

Fredric Jameson’ın “modern bilimkurgunun doğrudan 
temsilcisi” dediği Jules Verne, deyiş yerindeyse kadim 
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bilimkurgunun(!) da (okültizm) sadık bir kalemi gibi 
görünüyor…

Seda Uyanık’ın, Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni 
Edebiyat çalışmasında şöyle bir başlık karşımıza 
çıkıyor: Osmanlı edebiyatında Jules Verne etkileri ve 
fennilik. Uyanık, Osmanlı ve kısmen de Cumhuriyet 
döneminde yapılan Jules Verne çevirilerinin 
zamandizinsel listesini yayınlamış. Buna göre 1875 
yılından bu yana yaklaşık 150 yıldır Jules Verne 
okuyoruz. Sıklıkla Sanayi Devrimi’ni kaçırdığımız 
ya da mesela Japon toplumuna kıyasla çok daha az 
okuduğumuzdan hayıflanırız. En azından bu tabloya 
göre Jules Verne kitaplarına gösterdiğimiz ilgi Dünya 
standartlarında, sevinebiliriz(!).

Marc van Stone ve Michel Lamy gibi araştırmacılar 
Jules Verne kitaplarının ezoterik şifre, numeroloji ya 
da anagramlarla dolu olduğunu iddia ediyorlar. Mesela 
Michel Lamy, Jules Verne’in Gizli Mesajı: Masonik, 
Gülhaçcı ve Okült Yazılarının Deşifresi (The Secret 

Message of Jules Verne: Decoding His Masonic, 
Rosicrucian, and Occult Writings) kitabında Verne’in 
Hürmasonluk, Altın Şafak, Angelic Society ve Gülhaçlar 
gibi okült toplulukların gizli ve kutsal sembollerini 
nasıl şifreli bir biçimde kullandığını anlatıyor. Lemy, 
kitabın Jules Verne the Freemason (Hürmason Jules 
Verne) başlıklı bölümünde, Verne romanlarının, 
Mozart’ın Sihirli Flüt operası misali masonik semboller 
içerdiğini ve erginlenme (inisiyasyon) seremonilerinin 
aşamalarına göre kurgulandıklarını belirtir.

Jules Verne’in, ünlü Dracula romanının yazarı ve yine 
bir okült topluluk, Altın Şafak (The Hermetic Order of 
Golden Dawn) üyesi olan Bram Stoker’la da iletişimi 
vardı. Ama Drakula ve Stoker’a geçmeden önce, 
Verne’in Britanyalı çağdaşı Edward Bulwer-Lytton’a 
bir göz atalım.

İngiliz yazar, siyaset adamı ve okültist Edward 
Bulwer-Lytton (1803-1873), günümüzde ismi çok sık 
telaffuz edilmese de, her taşın altından çıkan politik 
ve sanatsal bir fenomen. Lytton’ın Pompei’nin Son 
Günleri, Zanoni: Bir Gülhaç Hikâyesi ve dilimize 
de çevrilen Vril: Gelecek Irkın Gücü gibi zamanının 
popüler, çok-satar kitapları var. Lord Lytton’ın 
özellikle Gelecek Irk romanı hem Agarta ve Şambala 
mitlerinin, günümüzde “Yeni Çağcı”, “spiritüel” 
çevrelerde sıklıkla dillendirilen güncel versiyonlarının 
esinlenildiği ezoterik bir metin, hem de çağdaş 
bilimkurgu edebiyatının ilk örneklerinden biri oldu.

Lytton bu romanında Nuh Tufanı’ndan sonra yeraltına 
kaçıp, varlığını sürdüren ve ülkelerine Vrilya adını 
veren bir uygarlıktan bahseder. Melek görünümlü, 
tufan artığı Vrilyalılar, Star Wars‘taki “Güç”e benzer 
elektro-spiritüel güçlere sahiptir. Vril gücünün kontrolü 
de Jedi eğitimini anımsatıyor: Bir ustanın aracılığıyla 
geliştirilen bu telekinetik elektro-ruhsal güç, “yapıcı ve 
yıkıcı” amaçlar için kullanılabilmektedir. Vrilya ana-
erkil bir toplumdur ve siyasi erk kadınların elindedir. 
Kendi kendine hareket eden ve uçan araçlara sahiptirler. 
Lytton, Nazilerin Vril motoru ya da üstün ırk idealinin 
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peşinden koşan Vril örgütünün de isim babasıdır.

Exeter Üniversitesi’nde Batı Ezoterizmi 
Kürsüsü başkanlığı yapmış Nicholas Goodrick-
Clarkie “Liljegren’in karşılaştırmalı metin 
incelemelerinde yadsınamaz ölçüde ortaya koyduğu 
gibi, erken dönem teozofisinin özellikle İngiliz okült 
kurgularından esinlenmesi ilginçtir” diyor. Bunun 
ardında bir tür “masonik enternasyonal” olduğu 
söylenebilir aslında. Edward Bulwer-Lytton’ın bir 
ünvanı da İngiliz Gülhaçları’nın Patronu’ydu. Lytton 
kısa adı S.R.I.A olan İngiliz Gülhaçları Cemiyeti’nin 
(Societas Rosicruciana in Anglia) kurucusu ve büyük 
üstatlarındandı. Gizli Doktrin, Peçesiz İsis gibi 
kitapların yazarı, Teozofi Hareketi’nin kurucusu Helena 
Blavatsky’nin annesi Elena Andreyevna Fadeyeva, 
Edward Bulwer-Lytton’ın Zanoni, Pompei’nin Son 
Günleri, Zanoni ve Vril gibi kitaplarını Rusçaya 
ilk çeviren kişiydi. Blavatsky, Agarta, Atlantis, 
Lemurya hakkındaki spekülatif tezlerini Lytton’ın 
romanlarından esinle yazmıştı. Aristokrat kan bağına 
sahip Blavatsky’nin ailesinde birçok Rus mason ve 
Gülhaç vardı.

Shakespeare’in Prospero’su misali büyü pratikleri 
içeren okült bir anlatı olan Zanoni, bir anlamda, 
aralarında aristokratlar ve devlet adamlarının da olduğu 
hatırı sayılır bir kitleyi ölümsüz olduğuna inandırmış 
Saint-Germain Kontu’nun hayat öyküsü gibidir. 
Romanın sonunda âşık olduğu için “ölümsüzlüğünü” 
kaybeden, müzik dâhil bin bir beceriye sahip Gülhaç 
örgütü üyesi Zanoni, Fransız İhtilali esnasında giyotinle 
idam edilir.

Lytton’ın ünlü İngiliz romancı Charles Dickens’la da 
yakın dostluğu vardı. Oxford Hareketi denen, İngiliz 
emperyalizminin Ortadoğu politikalarına yön veren, 
Vahabilik, Müslüman Kardeşler gibi birçok radikal 
akım ve topluluğu İslam coğrafyasına deyiş yerindeyse 
musallat eden bir think-tank’in de beyin takımındandı. 
“It was dark and stormy night” (Karanlık ve fırtınalı bir 
geceydi) ya da “The pen is mightier than the sword” 

(Kalem kılıçtan keskindir) gibi klişeleri yazın hayatına 
katan Lytton’ın kardeşi Henry Bulwer-Lytton da 
Abdülmecit devrinde İngiltere’nin Osmanlı sefiriydi. 
Balta Limanı Ticaret Antlaşmasını imzalayanlardan ve 
İstanbul, Büyükdere’de Bulwer Mason Locasını kuran 
Sir Henry, bir dönem Yassıada’yı da satın almış, buraya 
bir şato ve malikâne inşa ettirmişti.

   ***

Ve vampirizm…

İlk kez 1897 yılında yayımlanan Dracula’nın 
yazarı Abraham “Bram” Stoker; Oscar Wilde, 
William Butler Yeats, Aleister Crowley ve Kabalizm 
ağırlıklı bir Frankenstein diyebileceğimiz Golem’in 
yazarı Gustav Meyrink gibi Altın Şafak Hermetik 
Cemiyeti’nin toplantılarına katılıyordu. Ülkemizde de 
geniş bir hayran kitlesine sahip J. R. R. Tolkien, yakın 
arkadaşı Narnia Günlükleri’nin yazarı C. S. Lewis ve 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Jules Verne’in de Altın 
Şafak’la bağlantısı vardı. Tolkien ve Lewis topluluğun 
üyesi değildi fakat önemli figürleriyle dostluk ilişkileri 
vardı.

Altın Şafak, Edward Bulwer-Lytton’ın İngiliz 
Gülhaçları Cemiyeti’ne üye üç kişiden kuruldu: 
William Robert Woodman, William Wynn Westcott 
ve Samuel Liddell MacGregor Mathers. Westcot, 
S.R.I.A’nın başkanlığını da yapmıştı. Mathers, ünlü 
İngiliz düşünür Henri Bergson’un yeğenidir. Westcott 
doktor, Woodman eczacılık üstüne çalışmıştı. Mathers 
savaş teorisine ilgi duyuyordu. Ama her üçünün de 
ortak noktası Kabala, simya; kısaca okült-Hermetik 
bilimlerdi…

Şimdi bir parantez açıp, 19. yüzyıl Avrupa’sında, 
Altın Şafak’ın da bir parçası olduğu okült, spiritüel ve 
teozofik çevrelerin vampirizme bakış açısına bir göz 
atalım.

Helena Petrovna Blavatsky’nin eşi Amerikalı Albay 
Henry Steel Olcott, The Theosophist dergisinde, 
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Stoker’ın Dracula’sından altı yıl önce The Vampire 
başlıklı bir makale yayımladı. Olcott, yazının başında 
“psişik bir vampirin” musallat olduğu Hintli bir 
kadının hikâyesini anlatır. Kadın her sabah bitkin, 
solgun, kanı çekilmiş halde uyanmaktadır. İki kez 
hamile kalmış ve düşük yapmıştır. Zavallı kadın en 
nihayetinde Dracula’daki vampir avcısı Van Helsing 
misali bir cinci hocaya, bir “exorcist”e danışır. Adam, 
kadına bir ölünün kendisine musallat olduğunu söyler. 
Hikâyenin sonunda cinci hoca, şüphelinin mezarını 
açar ve “yaşayan bir ölüyle” karşılaşır. Cesedin elini 
kestiğinde ise taze kan fışkırır. Adam gerekli ritüel ve 
mantraları yapar ve kadın iyileşir… Altın Şafak üyesi 
Bram Stoker’ın ünlü teozofist, hürmason Olcott’un bu 
makalesinden esinlenmiş olma ihtimali yüksek…

Romandaki iki obje oldukça dikkat çekicidir fikrimce: 
Tabut ve ayna. Malum; Kont Dracula’nın gündüz 
istirahatgahı bir tabuttur. Ayrıca Stoker’ın evreninde, 
folklorik vampir anlatılarında pek rastlanmayan, 
yerçekimi misali bir kanun çıkar karşımıza: Vampirler 
aynada görünmez! İlginçtir; masonluğa giriş töreninin 
bir aşamasında aday, Düşünme Odası denen bir hücreye 
kapatılır. Burada adayın simgesel ölümü gerçekleşir. 
Uygulamanın kadim köklerine inildiğinde, adayların 
gerçekten toprağa gömüldüğüne tanık oluruz: Druidler, 
İsa’yı yetiştiren Eseniler ve bazı Afrika kabileleri vb.

Törenin ileri aşamalarında aday bu sefer de bir tabuta 
yatırılır. Tabuttan çıkması ise yeniden doğuşunu 
simgeler. Kont Dracula da geceleri tabuttan çıktığında 
bir anlamda yeniden doğmaktadır.

Düşünme Odası’nda tuz, kükürt, kurukafa, üçgen 
bir kâğıt ve ayna gibi objeler bulunur. Ayna, adayın 
kendinle yüzleşmesidir. Kim bilir, belki de Dracula’nın 
aynada gör(e)mediği ya da yüzleşemediği kendi 
caniliği, hayvani doğasıdır…

Dracula karakterinin esinlenildiği tiyatro oyuncusu 
Henry Irving’in mason olduğuna inanılıyor. Tabut ve 
ayna objeleri tek başlarına Stoker’ın zihin kodlarını 
çözmeye yeterli değil fakat yazarın Altın Şafak’la 

ilişkisi ve Irving’in olası masonluğu, romandaki 
ezoterik tonlara anlam veriyor…

Okült vampirizme geri dönersek…

H.P. Blavatsky de Peçesiz İsis kitabında vampirizme 
değinir. Vampirism: Its Phenomena Explained başlıklı 
bölümde Blavatsky, Yahudi tarihçi Maimonides’in 
anlattığı vampir söylencelerinden, yine bir 19. Yüzyıl 
spiritüalist ve “vampirbilimci” olan Z.J. Piérart’ın 
“astral vampirler” teorisinden bahseder.

Doktor Piérart, Tekâmülcü Ruhçuluk ya da kısaca 
Batı Spiritüalizminin teorisyenlerinden Alan 
Cardec’in tilmiziydi. Fakat zaman içinde Cardec’le 
reenkarnasyon ve vampirizm konularından ötürü fikir 
ayrılığına düştüler. Cardec ve ekibinin yayınladığı 
Ruhçuluk Bildirgesi’nde “yeniden doğuş” evrensel bir 
yasa olarak kabul edilmişti. Cardec’in reenkarnasyon 
yaklaşımı, Piérart’ın vampir teorilerine ters düşüyordu. 
Spiritüalistler ölmüş kişilerin ruhlarıyla irtibata 
geçtiklerini iddia ediyorlardı. Piérart, ölmüş ve yeniden 
doğmuş birinin kişiliğinin yok olacağı, onunla iletişim 
kurmanın mümkün olmadığını savunuyordu. Piérart’ın 
vampirleri, çeşitli ruhsal acılar veya travmalar yüzünden 
iki dünya arasına sıkışıp kalmış ve yaşayanların ruhsal 
enerjisiyle beslenip varlıklarını sürdüren ruhlardı.

Eliphas Levi, Dion Fortune gibi zamanın kalburüstü 
okültistlerinin de vampirizm temalı yazıları vardır. 
Fakat hurafe olarak gördükleri yarasa ya da kurda 
dönüşen kanlı canlı vampirlerden çok “astral-psişik 
vampirlik” üzerinde dururlar.

Olcott ve H.P. Blavatsky çiftinden etkilenen fantezi 
yazarları ayrı bir dosya konusu olabilir. Mesela 
bunlardan biri de H.P. Lovecraft’tır. Lovecraft’ın 
Shadow Out of Time gibi öyküleri Blavatsky’nin 
kök-ırklar temalı Teozofik spekülasyonlarından 
esinlenilmiştir.

Benim de dâhil olduğum çizgi roman kültünün(!) 
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sadık üyelerinin yakından bildiği Robert E. Howard 
ve efsanevi Conan karakteri de Blavatsky’den izler 
taşır. Blavatsky’nin Gizli Öğreti kitabında ortaya atılan 
Lemurya, Atlantis, Hyperborea gibi efsanevi kıtalara 
ait “okült tarih tezleri” ve ayrıca Teozofi literatüründe 
sıklıkla işlenen kadim bilgelik, kayıp uygarlıklar, sihir, 
büyü, maji vs. gibi temalar Howard’ın hayal gücünü 
tetikleyen temalardı.

Bitirmeden:

Yazının başlığına sadık kalmak için ana akım edebiyat 
sınırlarına dayanmak istemesem de, James Joyce 
ve Teozofi ilişkisine dair bir anekdotu paylaşmadan 
edemeyeceğim.

James Joyce’s Ulysses kitabının yazarı ve Joyce’un 
yakın arkadaşı olan Stuart Gilbert, Ulysses ve 
Finnegan’s Wake hakkında konuşmak üzere, Paris’te 
Joyce’u ziyaret eder. Her iki anlatının da rengini, 
kokusunu vermeyen muğlak bir tarafı vardır. Gilbert, 
Joyce’a bu kitapların anlamını sorar. Joyce, Gilbert’a 
Blavatsky’nin Peçesiz İsis ya da Blavatsky’nin asistanı 
teozofist A.P. Sinnet’nin Ezoterik Budizm ya da 
Mahatma Mektupları’nı okuyup okumadığını sorar. Bu 
sohbetin ardından Gilbert, Joyce’un Teozofi ve okültizm 
konularında ciddi bir birikime sahip olduğunu fark 
eder. Ulysses’in, reenkarnasyon, karma, Hermetizm, 
Anoloji Yasası (aşağıdaki ve yukarıdaki birdir) gibi 
ezoterik yaklaşımlar olmadan anlaşılamayacağına 
karar verir.
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Verne, Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile genellikle 
“Bilim kurgunun babası” olarak adlandırılır. 
Eserlerinde ayrıntılarıyla tarif ettiği buluşlar ve 
makinaların o sıralarda gelişmekte olan Avrupa sanayisi 
ve teknolojisine ilham kaynağı olduğu düşünülür. 
Özellikle uzay, hava taşıtları, denizaltılar hakkında 
yazmıştır.

Daha çok Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870), 
Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864) ve Seksen 
Günde Devr-i Âlem (1873) romanlarıyla tanınır. 
UNESCO’nun çeviri kitap veritabanına (Index 
Translationum) göre dünyada en çok çevrilen ikinci 
bireysel yazardır.
8 Şubat 1828’de Fransa’nın Nantes şehrinde doğdu. 
Varlıklı bir avukat olan Pierre Verne ile eşi Sophie 
Henriette Allotte de la Fuye’nin beş çocuğundan en 
büyüğüdür. Kış aylarında yoğun trafikli bir liman şehri 
olan Nantes’da; yaz aylarında ise Loire Nehri kıyısında 
yelkenlileri ve gemileri izleyerek geçirdiği çocukluğu, 
seyahat ve macera üstüne hayallerini ateşledi. 12 
yaşında iken tayfalık yapmak üzere bir gemiye binip 
evden kaçmaya yeltenen Jules Verne’in, babası 
tarafından yakalanıp gemiden indirildiğinde “bundan 
sonra yalnız hayal dünyasında seyahat edeceğine“ 
dair ailesine söz verdiği rivayet edilir. Bu hikayenin 
gerçekliği hakkında şüpheler vardır. Jules Verne’nin 
deniz ve macera tutkusunu kardeşi Paul de paylaşıyordu; 
Paul, sonunda bir deniz mühendisi oldu. Jules Verne ise 
kısa hikayeler ve şiirler yazmaya başladığı yatılı okul 
döneminin ardından 1846’da babasının işini devam 

ettirebilmek için hukuk öğrenimi görmek üzere Paris’e 
gitti.

Jules Verne, Paris’e gittikten sonra kısa sürede 
hukuk diplomasını aldı ancak bu süre içinde edebiyat 
hevesinin hukuka ilgisinden daha büyük olduğunu 
fark etti. Amcası aracılığıyla Paris edebiyat çevresi ile 
tanıştı. Şahsen tanıdığı Victor Hugo, Alexandre Dumas 
(oğul)gibi yazarların etkisinde tiyatro oyunları kaleme 
aldı; bohem bir hayat sürdürdü. Baba-mesleğini devam 
ettirmek yerine tiyatro ve edebiyata yönelmesine kızan 
babası maddi desteğini kesince geçimini yazarak 
karşılamak zorunda kaldı.

Yazarlığa, arkadaşı müzisyen Jean Louis Aristide 
Hignard ile birlikte tiyatro oyunları yazarak başladı. 
İlk tiyatro eseri 12 Haziran 1850’de sahnelendi. 
1852-1855’te bir Paris tiyatrosunda sekreterlik yaptı; 
komediler, operetler yazdı; kısa hikâyeler kaleme 
alıp dergilerde yayınlatmaya başladı. Çoğu Paris’te 
çıkan “Musée des familles” adlı dergide yayınlandı. 
Amerikalı yazar Edgar Allan Poe’nın eserlerini 
okuduktan sonra onun büyük bir hayranı olan Verne, 
Poe etkisinde yazılar üretmeye başladı.
Bir gemi ile dünyayı dolaşmış olan Fransız 
seyyah Jacques Arago ile dost oldu. Bu dostluk ona, 
Paris’ten daha geniş ve ilginç dünyalar hakkında 
yazılar yazması için ilham verdi; Fransa dışına hiç 
çıkmamış olsa da hayal gücünü kullanarak başka 
dünyaları anlattı.

Ay’a Yolculuk Onun İşi

Jules Verne

Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 2

Jules Gabriel Verne ( 8 Şubat 1828 – 24 Mart 
1905), Fransız yazar ve gezgin.

Alıntı - Vikipedi
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Tülay TEMUÇİN

Dönüş Yok

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi

Eksi yirmi altıncı kattaki zaman laboratuvarı 
heyecanlı bir koşuşturma içerisindeydi. Personelin 
gözlerindeki umut ve heyecan, yorgun yüzlerindeki 
gülümsemeyle birleşiyordu. Mila akşam çalışma 
grubundan işini devraldıktan sonra keyifle masasına 
oturdu. Çekmecesinden şalını alıp omuzlarına sardı. 
Bilgisayarda 2080 Savaşı açıktı. “Yine seyretmişler,” 
dedi yanındaki arkadaşı. “Hiç bıkmıyorlar.” 
 “Beş dakikadan az bir sürede olup bitmiş 
bir savaş. Aslında savaş demek de pek doğru olmaz. 
Nükleer katliamdı bence.” dedi Mila, yumurta 
şeklindeki su kapsülünü ağzına atarken. “Yüz atmış 
üç yıl önce Generel Gastor, hiçbir devletin başkanına 
kulak asmadan kanlı parmaklarını peş peşe dört 
düğmeye bastı ve her şey bitti. Dünyanın yarıdan 
fazlası artık yaşanamaz halde, radyasyon azalmış olsa 
da asit yağmurları hala büyük tehlike.” diye sürdürdü 
konuşmasını. İkisi de derin bir of çektikten sonra 
çalışmaya başladılar. 
 İş arkadaşları gibi Mila’nın da zaman 
makinesi için çalışmasının tek amacı General Gastor’u 
durdurmaktı. Çok yaklaşmışlardı. Bir hafta, belki 
birkaç gün sonra geçmişe bir yolcu göndereceklerdi. 
Promenat adını verdikleri makine bir sefere mahsus 
olarak çalışacak, gönderme esnasında oluşan yüksek 

enerji nedeniyle Promenat nin bazı kısımları zarar 
görecekti. Bu tek yönlü bilet için birkaç aday vardı. 
En iyi askerlerden biri, tek bir yolcu, 2080 yılına 
gidecek, General Gastor’u durdurup, nükleer başlıkları 
etkisizleştirecekti. 
 “Keşke ben olsaydım yolcu,” diye iç geçirdi 
Mila. “Dönmesem de olur zaten. Dönsem bile evim 
şimdikinden çok farklı olacak. Tüm bu insanların 
çoğu belki hiç doğmamış olacak.” Çekik ela gözlerini 
bilgisayara dikmişti. 
 Çalışanların hepsi görev başarılı olduğu 
takdirde olabileceklerin farkındaydı. Zaten bunun için 
çalışıyorlardı. Hepsinin düşüncesi aynıydı. “Olsun. 
Yeter ki insan, insan gibi, hak ettiği bir dünyada 
yaşasın”. 
 Çalışmalarına son noktayı koyduklarında 
acil toplantı odasında üç bilim insanı, başkan ve 
yardımcısı vardı. Başkan yardımcısı doğrudan 
konuya girdi. “Diyelim en iyi adamımız 2080’e gitti 
ve görevini tamamladı ki görev bittiğinde onun bile 
sağ kalması zor. Diyelim ki sağ kaldı, bu sefer de 
geri dönemeyecek. Zaten dönse de nasıl bir dünya 
bulacağını öngöremiyorum.” 
 Başkan gözünü masaya dikip derin bir nefes 
aldıktan sonra “Başka bir şansımız da olmayacak. 
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Promenatı tekrar çalıştırmak zaman alacak. Neden 
2080? Aslında ben, zaman çalışmalarına ilk 
başlayanlardan, büyük 88 depreminde çalışmaları 
ile birlikte kaybedilen bilim insanı Aran Nart’ı uzun 
zamandır düşünüyordum da…” dedi. “Çalışmalarınızın 
bir kopyası onda olsaydı, yolcuları geri getirip, tekrar 
gönderecek bir makine yapabilirdi, hem de iki binlerin 
başında.” 
 Başkan yardımcısı “Çalışmaları götürenin 
burada çalışmış bir bilim insanı olması gerekir. 
Aran Nart ile birlikte çalışmaya devam eder. Eğer 
başarırlarsa bizim göndereceğimiz gibi ıssız bir 
bölgeye inmektense, doğrudan General Gastor’un 
karargahına inerler. Karargah planı ve bütün şifreler 
elimizde. Cihazı inaktifleştirmeleri daha da kolay olur.” 
diyerek başkanın sözlerini tamamladığında kısa keskin 
bir sessizlik oldu. Tüm gözler Mila’ya çevrilmişti. 
 Mila, Aran Nart ismini duyduğunda 
heyecandan yanakları kızarmıştı. Hemen öne atılarak 
sessizliği bozdu: “Ben gidebilirim. Çalışmalarımızı 
ona götürürüm, depremde ölmesini de engellerim. 
Çalışmalara Aran’la devam ederim, pardon Profesör 
Aran Nart ile.” Bu fikir hepsinin aklına yattığında 
Mila’nın yüzünde geniş bir tebessüm belirdi. “Bu gün 
dinleneyim yarın yola çıkmaya hazır olurum.” dedi 
çıkarken. 
 Ertesi sabah Mila hazırdı, makine de öyle. 
 “Hoşçakalın arkadaşlar,” dedi Mila makineye 
doğru yürürken. “Radyasyonsuz bir dünyaya merhaba 
demeye hazırlanın.” 
 Yolculuk birkaç dakika sürmüştü. Anayolu 
bulana kadar yürüdü. Şehre vardığında ilk iş 
olarak profesörün evine yakın bir ev buldu Mila. 
Çocukluğundan beri hayran olduğu, tüm yazılarını 
defalarca okuduğu Aran Nart ile tanışmaları çok 
kolay oldu. Onunla ilgili o kadar çok şey biliyordu 
ki. Arkadaşlıkları kısa sürede ilerledi. Haftanın dört 
günü evinin karşısındaki kahvecide buluşuyor, bilgi 
alışverişi yapıyor ve çalışıyorlardı. 
 Şehir dışındaki ormanlık alanda kamp yapmayı 
planladıkları akşam Mila kahvecide Aran’ı beklerken 
oranın müdavimlerine baktı. Beyaz gözlüklü yalnız ve 
yaşlı hanım, resimli dergilerden kafasını kaldırmayan 
ve bir türlü yüzünü göremediği delikanlı, haftanın üç 
günü kahvecide buluşan neşeli tatlı çift. Bu insanların 
o gece depremde öleceklerini bilmek içini acıttı. 
 Ormana gittiklerinde ona her şeyi anlatmayı 
planladığında biraz gergindi Mila. General ile ilgili 
haberleri ve notlarını hazırladı. Depremi hissettiklerinde 
Mila olanları anlatmayı henüz bitirmişti. O gece 

hiç konuşmadan çadırın önünde uzunca bir süre 
oturdu Aran. Mila da çadırın içinde bekledi. Onun ne 
yapacağını kestiremiyordu. Aran çadıra girip Mila’nın 
karşısına bağdaş kurarak oturdu. Kalbinin sesini 
duymamasını ister gibi kollarını göğsünün üstüne 
bastırdı Mila. Gözbebekleri kocaman olan gözlerini 
karşısındaki adama dikti korkuyla. Gülümseyerek ona 
baktı Aran “Mila, benimle evlenir misin?” 
 Zaman makinesini tamamladıklarında kızları 
Nerve 26 yaşına gelmişti. Kendisi gibi genel cerrahi 
uzmanı olan erkek arkadaşını anne babasıyla tanıştırdığı 
akşam, ilk torunlarının olacağı haberini de almışlardı. 
Mila “Çok heyecanlandım, ben bekleyemem sekiz ay,” 
dedi. “2080’e gidip General Gastor’u durdurduktan 
sonra gelişimizi sekiz ay sonraya ayarlasak ne dersin? 
Dönünce torunumuzu kucağımıza alırız.” 
 Aran bu fikri çok beğenmişti. “Tamam, 
bence de. Hadi uyuyalım. Yarın çıkmamız gereken 
bir yolculuk ve kurtarmamız gereken bir dünya var.” 
Dedikten sonra eşinin yanağına yumuşak bir öpücük 
kondurdu. “Döndüğümüzde bu sıska delikanlıyla 
evlenmiş olmalarını hayal etmek istiyor muyum, 
bilmiyorum.” diye düşündü sarı kaşlarını çatarak. 
 Ertesi sabah koordinatlarını generalin kumanda 
merkezinin bodrumuna ayarladılar, kıyafetlerini 
son kez kontrol edip yola çıktılar. Yolculuk bu sefer 
kısaydı, sadece bir an sürmüştü. Nöbetçiler, kameralar 
ve gerekli şifreleri Mila’nın getirdiği notlardan 
ezberlediklerinden generalin odasına girmek zor 
olmamıştı. Kontrol panellerinin olduğu odayı açan 
düğme, generalin masasının arkasındaki dolaptaydı. 
Mila dolabı açıp, kumanda odasının kapısını açan 
düğmeye bastıktan sonra ağlamaklı bir sesle “Hayır…” 
dedikten sonra dizlerinin üzerine çöküp öylece 
kalakalmıştı. Elinde gümüş bir çerçeveli siyah beyaz 
bir fotoğrafta Nerve, bir erkek çocuğunu kucağına 
almış el sallıyordu. Aran yanına gelip fotoğrafa 
baktığında titrek bir sesle arkasındaki yazıyı okudu  
“Gastor, canım oğlum. Keşke anneannen ve deden de 
bu güzel günleri ve seni görebilseydi.” 
 İkisi de çaresizlik içerisinde fotoğrafa 
bakarken kulaklarındaki uğultudan kapının gürültüyle 
açılmasını duymadılar bile. Çatık kaşlı, dazlak, hastalık 
derecesinde zayıf general, yüzlerine bile bakmadan 
koşar adımlarla kontrol adasına girerken askerlerine 
bağırdı “Şunların icabına bakın.” 
General Gastor, peş peşe gelen silah sesleriyle birlikte, 
dudağının sol kenarı hafifçe seğrilip yukarı kıvrılırken, 
örümcek ayakları gibi ince uzun parmaklarıyla kırmızı 
düğmelerin dördüne de artarda bastı. 
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DAVID ARNOLD İLE YILDIZLARA BİR GEÇİT
Keşfetmek, insan doğasına kodlanmış bir tanım olsa gerek. Hep 
daha ileriye gitmek, vardığı noktanın yetersiz kalışı ve sonsuza kadar 
süren keşfetme isteği. Türümüzün ilerleme kaydetmesi açısından 
gerekli olan bir unsur. Yeryüzünde hala keşfetmeye devam ediyoruz. 
Gözümüzü yıldızlara diktiğimizden beri kanımızı kaynatan bir 
isteriyle yıldızlar ve ötesini keşfetmek isteği doğamız gereği beynimizi 
delice beslemeye devam ediyor.

Burak FEDAKAR
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EVREN VE OLASI GEÇİTLER

Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısının başından 
itibaren alevlenen uzay yarışında daha uzaklara gitmek 
adına hız tutkunu pilotların hayatları pahasına giriştikleri 
denemelere tanıklık ettik. Çok uzaklara gitmenin 
yollarını aradık ve hala da elimizdeki kısıtlı imkanlarla 
tasarladığımız hava araçlarını hızlandırmanın yollarını 
aramaya devam ediyoruz. Ses hızını kat kat aşmamıza 
rağmen, ışık hızına ulaşma şansımız şu an itibariyle 
hala çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Işınlanmak 
daha çok hayal olarak kabul ediliyor şimdilik! Ama 
insan çabalamaya devam ediyor ve ilerleyen yıllarda 
ve yüzyıllarda bu çabalarının başarılı sonuçlarını 
alması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Araç hızlarını 
arttırma çabasında olan bilim adamları belki de günün 
birinde uzayı bükmeyi başararak çok uzak yıldızlara 
ışık hızından daha kısa sürede varmayı başaracak. 
Ya da uçuk Hollywood senaryo yazarlarının elinden 
çıkma, yıldızlar arasında seyahat etmeyi kolaylaştıran 
bir solucan geçidiyle milyarlarca ışık yılı ötede ki 
yıldızlara birkaç dakika içinde ulaşmak mümkün 
olacak! Şimdilik bu teknolojilere uzak olduğumuz 
için hayal kurmaya, filmlerle ve kitaplarla geleceği 
kafamızda biçimlendirmeye devam edeceğiz. Ancak 
biraz uzak bir gelecekte bütün bunlar neden gerçek 
olmasın, kim bilir?
Bilim kurgu sinemasının geçmişine kısaca göz 
attığımızda, uzak yıldızlara ulaşmak için en fazla ışık 
hızının kullanıldığını görüyoruz. Star Wars ışık hızıyla 
yol alırken, Star Trek on kademeli hıza ulaşan Warp 
sistemini ve kısa mesafeler içinde ışınlanma yöntemini 

kullanır. Star Trek Deep Space Nine dizisinde kara 
deliğin hemen yakınına konuşlanan Federasyon 
istasyonu, başka boyutlardan gelen davetsiz misafirleri 
karşılar bu deliğin başında! Bilim kurgu ve korku 
türünü mükemmel harmanlayan ve klasikler arasına 
giren Event Horizon filminde uzayı bükerek ilerleyen 
mürettebat o kadar ileri gider ki kendilerini cehennemde 
bulurlar! 

Sıra dışı bir başka yapım The Fly filminde de ışınlama 
tekniği kullanılır ancak bu işlem sırasında insan ve 
sinek DNA’sının karışması faciayla sonuçlanır! Bütün 
yapımlar arasında, kadim bir uygarlığın zamanında 
keşfedip sayısı belirsiz gezegene yerleştirdikleri Yıldız 
Geçitlerini merkez alan Stargate diğer BK yapımlarının 
dışında kendine özel bir yer edinir. Roland Emmercih 
yönetiminde 1994 yılında vizyona giren filmin türün 
klasikleri arasına girmesi hiç zor olmaz. Alman 
yönetmenin yükseliş dönemini zirveye çıkartan yapım 
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elde ettiği başarı ile uzun soluklu televizyon dizisine 
evrilir. Filmin yönetmeni gibi o yıllarda yükseliş içinde 
olan bestecisi David Arnold içinde Stargate bir dönüm 
noktası olacaktır!

YILDIZLARA GEÇİT ARALANIYOR!

Stargate 1994 yılında MGM ve Carolco Pictures 
yapımcılığında vizyona girdiğinde büyük bir ilgiyle 
karşılanır. Dean Devlin ve Roland Emmerich tarafından 
senaryosu yazılan ve Emmerich’in yönettiği film de, 
Kurt Russell, James Spader ve Jaye Davidson baş 
rollerde yer alırken filmin yaratacağı etki uzun yıllar 
sürecek televizyon dizilerinin tetikleyicisi olacaktır. 
Mısır’da yapılan kazılar sırasında bulunan, farklı bir 
madenden yapılmış halka şeklinde bir cismin, başka 
galaksilerde yer alan gezegenlerdeki benzerlerine 
açılan solucan delikleriyle yapılan yolculukları anlatan 
ve farklı medeniyetleri tanıtan, bilim kurgu, macera 
türündeki Stargate ilk gösterime girdiğinde, bir hayli 
olumsuz eleştiriye maruz kalmasına rağmen elde 
ettiği gişe başarısıyla Dünya çapında ilgi görmüştür. 
Özellikle tv dizilerinin elde ettiği başarılarla bilim 
kurgu klasikleri arasındaki yerini çoktan almıştır.

ÇEKİMLER

Filmin Mısır sahneleri Arizona’da çekilmiştir. Üç gün 
süren çekimler özellikle gün batımına doğru yapılmış 
ve altın rengi bir görünüm elde edilmiştir. Çölde 
bulunan Stargate ilk defasında siyaha boyanır ancak 
dev bir otomobil lastiği göründüğünden dolayı son 
anda gümüşle boyanır.

Daniel Jackson’un konferans sahneleri Los Angeles’ta 
bir otelde çekilmiştir. Sahne ilk başlarda odlukça uzun 
tutulmuş daha sonra kurguda kısaltılmıştır. Stargate’i 
barındıran tesis ise Long Beach, Kaliforniya’da film 
için kurulan en büyük set olmuştur. Egyptologist 
Stuart Tyson Smith, tüm eski mısır hiyerogliflerinin ve 
konuşulan dilin mümkün olduğunca doğru olması için 
yoğun bir çaba göstermiştir.

Açılış jeneriğinde Firavun maskesi fiber camdan 
yapılmış ve atölyede modellenmiştir. Bu sahnelerde 
daha iyi bir alan derinliği sağlamak amacıyla hareket 
kontrol kamerası kullanılmıştır.

Filmin görsel efektleri için Jeff Kleiser ve Kleiser 
Construction Co.’nun 40 kişilik ekibi görev almıştır. 
Kendileri tarafından yazılan görüntü oluşturma 
ve birleştirme yazılımının yanı sıra, Ra ve Horus 
muhafızları ile şehir manzarası oluşturabilmek için 
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ticari dijital paketler kullanmışlardır. Kumdaki ayak 
izleri dijital olarak çıkarılır. Tamamen dijital olan 
solucan deliğinin yaratılması, filmin yapımındaki en 
büyük zorluklardan biri olmuştur. Dalgaların doğru ve 
gerçekçi görünmesi için dijital olarak birleştirilmesi 
gerekmiştir.

28 Ekim 1994’te ABD sınırları içinde vizyona giren 
film, Aralık ayında tüm dünyada görücüye çıkar. Hatırı 
sayılır bir gişe getirisi sağlayan film pek çok eleştirmen 
tarafından yetersiz bulunur. Ünlü eleştirmen Roger 
Ebert “Tüm zamanların en kötü yönetmeni Ed Wood’un 
filmi, bizi Stargate’e hazırlamak için çekilmiş” derken 
filmi en nefret edilenler listesine koymuştur. Olumsuz 
eleştirilerin çoğu özel efektlerin aşırı kullanımından 
dolayı yapılmıştır. Bu eleştirilerin yanında pek çok 
olumlu eleştiri de alan filmin tatmin edici hasılatı 
yapımcısının yüzünü güldürmeye yetmiştir. 200 milyon 
dolarlık dünya hasılatı Stargate’i çekildiği yılın en fazla 
kazandıran yapımlarından biri yapmıştır. Özellikle 
filmin müziklerini besteleyen genç kompozitör David 
Arnold’un müzikleri filmin havasına çok büyük oranda 
olumlu etki yaparak, değerini katlamıştır.

DAVİD ARNOLD, KRALİÇENİN HİZMETİNDE!

“Dışarı çıkıp uzun yürüyüşler yapmayı ya da saatlerce 
araba sürerken kafamı boşaltmayı severim. İyi 
olduğunu düşündüğüm şeylerin çoğu ya duş alırken ya 
da caddede yürürken aklıma gelmiştir.”

David Arnold - 1997

1962 Yılında Londra’nın hemen dışında Luton’da 
dünyaya gelen Arnold, henüz daha yedi yaşındayken 
film müzikleri bestelemek istediğini biliyordu. Arnold, 
James Bond macerası You Only Lıve Twıce’ı gördüğü 
ilk andan itibaren ünlü ajanın hayranı haline gelmişti. O 
dönemlerde Frank Sinatra, Debussy, Beatles ve Stevie 
Wonder’ı dinliyordu. Sırasıyla klarnet, elektro gitar 
ve piyano çalmayı öğrenen besteci, bakım evlerinde 
ve kulüplerde şarkı söyleyen babasının yanında 

yardımcılığını yapmıştır. Fazla uzun ömürlü olmayan 
punk rock grubu macerasından sonra üniversiteye gitti 
ve tiyatro tasarımı okudu, ancak daha sonra müzik 
kariyerine devam etmek için okuldan ayrıldı.
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Bir dizi işte başarısız olduktan sonra Arnold 
memleketine döner. Besteci provalar yaptığı ve çeşitli 
gruplarla çaldığı yerel bir sanat merkezinde, genç bir 
sinema öğrencisiyle tanışır ve kendisinden birkaç kısa 
film üretmesini ister. Bu filmlerden biri BBC’den ödül 
alır. Arnold’un ilk büyük işi, Danny Canon’un ilk uzun 
metrajlı filmi The Young Americans olur. Besteci bu 
projede İzlandalı sanatçı Bjork ile çalışma fırsatı bulur. 
Uluslararası çapta ilgi gören bir çalışma olur The Young 
American’s. Özellikle ünlü yönetmen Alan Parker’ın 
fazlasıyla ilgisini çeker.

Londra Kraliyet Müzik Akademisinden bir vakıf 
bursu ile mezun olduktan sonra, Royal Filarmoni 
Orkestrasın da önemli bir pozisyona yerleşen Arnold, 
Guildhall Müzik Okul’unda müzik profesörü olarak 
görev yapmaya başlar. Müzik endüstrisinde 1990’ların 
ortasında, Stargate, Independence Day gibi popüler 
filmler için hazırladığı müziklerin dışında özelikle 
James Bond filmlerine yaptığı müziklerle ününe ün 
katar. Yönetmen Roland Emmerich ve John Singleton 
ile olan işbirliği 90’lı ve 2000’li yıllarda da devam 
eder. Günümüzde ise besteci uzun metrajlı filmlere 
müzik bestelemeyi ciddi sayıda azaltır.

Japonya, İsveç, Türkiye, Rusya, İtalya, Yunanistan 
ve Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkede konserler 
verir. Orkestra kayıtlarında pek çok müzik türünü 
kullanmıştır. Royal Filarmoni Orkestra şefliği ve uzun 
yıllar Royal Albert Hall’deki Cathcart Proms için müzik 
direktörlüğü yapan Arnold, 1994’ten beri BBC’nin 
çocuklara yönelik programlarında müzik direktörlüğü 
de yapmaktadır. Uzun yıllar radyo ve televizyon için 
yazıp düzenlediği klasikler, operalar, müzikaller ve 
film müzikleriyle çok geniş bir arşiv oluşturmuştur. 
Ayrıca BBC Dünya Servisi, LBC, Klasik FM ve sayısız 
diğer radyo istasyonları için program açılış temaları 
bestelemiştir.
Bir orkestra şefi olarak Arnold, Rod Stewart, Annie 
Lennox, Tina Turner, Randy Newman ve Donny 
Osmond’dan Evelyn Glennie, Julian Lloyd Webber 
ve Lesley Garrett’e kadar hem klasik hem de pop 
müzik alanında çok çeşitli sanatçılarla çalıştı. Royal 
Filarmoni, Londra Filarmoni, BBC Filarmoni, BBC 
Senfoni ve Londra Sonfoni Orkestralarının yanı sıra 
Çek Senfoni Orkestrası olmak üzere dünyanın dört 
bir yanındaki orkestraları yönetmiştir. Klasik müzikte 
yaptığı katkılardan ötürü 2002 yılında Classic FM’den 
“Red F” ödülünü aldı. Arnold, Londra’daki 2012 Yaz 
Olimpiyatları Açılış Töreni için baş direktör seçilmiştir.

Son yıllarda daha çok televizyon dizileri için besteler 
yapan Arnold, konserler, müzik danışmanlığı ve 
düzenleme gibi işlerle uğraşmaktadır. Besteci, film 
müzikleri kategorisinde tüm zamanların en iyi 
bestecileri arasında hakkıyla yerini almıştır.
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SİHİRLİ NOTALAR YILDIZLARA BİR 
GEÇİT AÇIYOR!
 
Stargate, Arnold’un bir Amerikan filmindeki ilk 
çalışması olur. İkinci uzun metrajlı film çalışması için 
Devlin ve Emmerich besteciyle tanışmak için Londra’ya 
giderler. İkisi de henüz besteleri duymamışlardır ve ilk 
duyduklarında “Filmi başka bir seviyeye yükselten 
müzikler” diyerek beğenilerini dile getirmişlerdir. 
Besteci daha sonrasında aktörlerle bir araya gelerek 
yaptığı söyleşilerle müzikleri geliştirmeye devam 
etmiştir.

Roland Emmerich - Dean Devlin

Müzikler Londra Senfoni orkestrası tarafından 
seslendirilir. Orkestrayı Nicholas Dodd yönetir. 
Bestecinin ikinci işi, ancak ilk büyük sinema filmi 
olması Stargate’in önemini iyice arttırmıştır. Arnold 
Londra’da bir otel odasında birkaç ay içinde müzikleri 
yazar. “Stargate’in senaryosunu ilk okuduğumda, hangi 
yaklaşımı benimseyeceğimi biliyordum. Olabildiğince 
cesur ve büyük bir iş olması için gayret ettim” diyen 
Arnold en parlak ilk işine imza atarak başarılarla dolu 
bir kariyere adım atmıştır.

Stargate müzik albümü, filmin gösterime girmesiyle 
beraber Milan Records tarafından piyasaya sürülür. 
Daha sonra bütün müziklerin yer aldığı 2 cd’lik bir 
versiyon daha yayınlanır. Albüm büyük bir ilgi görür ve 
halen bestecinin en sevilen çalışması olarak zirvedeki 
yerini korumaya devam etmektedir.

STARGATE - THE DELUXE EDITION

Stargate Overture

Açılış jeneriğinin ihtişamlı firavun maskeleri arasında 
dolaştığı anda dipten yavaşça yükselen orkestranın, 
yaylılar önderliğinde yükselerek giriş yaptığı ana tema 
kulaklarımıza nefis bir müzik ziyafeti çekiyor. Londra 
Senfoni Orkestrasının tempoyu düşürmeyen hızıyla 
süren beste, nefeslilerin de dahil olmasıyla temposunu 
giderek arttırıyor ve en sonunda koronun da gelişiyle 
zirveye ulaşan ana tema sonlanıyor.  
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Wild Abduction

Karanlık gecenin içinde bir köyde açılan sahnede, 
orkestra artan gerilimli atmosfere uygun bir halde 
yükseliyor ve köyün bir anda ışıklar içinde kalmasıyla 
doruğa ulaşıyor. Işıkların sönmesiyle müzik aniden 
kesiliyor.

 
Giza, 1928

Mısır’dayız ve çölde süren kazı çalışmaları sırasında 
Stargate’in bulunuşuna şahitlik ediyoruz. Orkestra 
yörenin müziğine uygun bir ritimle açılıyor. Vurmalı 
çalgıların devamında hakimiyeti ele alıyor ve yaylılar 
devreye giriyor, koronun da eşlik etmesiyle mükemmel 
bir ara tema dinliyoruz.

Unstable

Albay Jack O’neil’ın evinde geçen sahne de ağır 
tempoda ilerleyen yaylılar eşliğinde bir geçiş parçası 
dinliyoruz.

The Coverstones

Daniel’in hiyeroglifleri çözme çabası sırasında çalan 
kısa bir geçiş müziği. Yaylıların ardından nefeslilerin 
hafif geçişiyle son buluyor.

Translation and Orion

Yaylıların girişiyle yükselen müzik hafif bir durgunluğun 
ardından yeniden yükselişe geçiyor ve nefeslilerin 
eşliğinde sert bir tempoyla sonlanıyor. Şifreleri 
çözmeye çalışan ekibin yoğun koşuşturmalarına 
tanıklık ediyoruz burada.

The Stargate Opens
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Stargate’in şifresinin çözülmesi ardından ilk 
açılışını izlediğimiz sahnelerdeyiz ve albümün 
en iyi parçalarından birini dinliyoruz. Özellikle 
yaylıların muhteşem bir şekilde parçanın tümüne 
yayılışıyla nefeslilerin uyumu parça boyunca devam 
ediyor. Temponun düştüğü bölümlerin ardından 
yeniden yükselişe geçen parça Stargate’in şifresinin 
çözülmesiyle birlikte diğer tarafa açılmak üzere olan 
kapının yaşattığı heyecanı saniye saniye hissettiriyor.

You’re On The Team

 
 

Solucan deliğinin diğer tarafına geçmeye hazırlanan 
askeri timin son hazırlıklarını izliyoruz. Hafif 
tempoda ilerleyen yaylıların ana temayı geçmeleri 
ardından vurmalı ve nefesli enstrümanların 
tempoyu yükselttikleri bir geçiş parçası dinliyoruz.
 

Entering The Stargate

Filmin en can alıcı bölümündeyiz. Hazırlanan ekip 
diğer tarafa geçmek üzere ve bu benzersiz deneyim 
hepsinin üzerinde ciddi bir stres yükü oluşturmuş 
halde. Tedirginliğe eşlik eden orkestranın hafif girişi 
ardından geçide atılan ilk adımda saniyeler boyu süren 
yaylıların sabit temposu ardından ana temanın kısacık 

devreye girişi ve Daniel’in geçitten girdiği anda tekrar 
sabitlenen yaylıların aniden bütün orkestranın devreye 
girmesiyle karman çorman sesler eşliğinde ilerleyişini 
dinliyoruz.
 
The Other Side

Geçidin diğer tarafına geçen ekip üstlerindeki şaşkınlığı 
atmaya çalışırken çölün ortasında başka bir gezegende 
dev bir piramitle karşılaşmanın şokunu yaşarlarken 
orkestra her zamanki yumuşak haliyle giriş yapıyor 
ve ekibin şokunu tempoyu en üst seviyeye çıkararak 
kulaklara yansıtıyor.

Bomb Assembly

Diğer tarafta meydana gelecek aksaklık durumunda 
geçidi patlatmak için getirilen bombanın ayarlarını 
yapan Albay O’neil’ı izlerken orkestra gerilim dozu 
yüksek atonal bir geçiş parçasıyla sahneye eşlik ediyor.
 
Mastadge Drag
Çölde gezen Daniel’in deve benzeri bir binek 
hayvanıyla karşılaşması ve ipine takılması sonucu 
sürüklendiği eğlenceli bölümdeyiz. Ana temanın 
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allegro halde tempolu olarak çalındığı parça baştan 
sona orkestranın ayakta olduğu bir beste.
 
The Mining Pit

İlk temas ve ekibin gezegen sakinleriyle karşılaştığı 
anlar. Orkestra yine şaşalı bir havayla ilerliyor. 
Ana temanın desteği burada da devam ediyor. Yaylı 
enstrümanlar nefeslilerin desteğinde temposunu 
yükselterek parçaya son noktayı koyuyor.
 
King Of The Slaves

Ekibin ilk temasları devam ediyor. Orkestranın tempoyu 
düşük tuttuğu hafif bir geçiş parçası dinliyoruz.
 
Caravan To Nagada
Gezegen sakinleriyle birlikte Daniel ve ekip Nagada 

şehrine doğru ilerliyor. Bütün enstrümanların ayakta 
olduğu gösterişli bir parça daha. Neredeyse tüm 
parçalarda olduğu gibi burada da ana tema merkezde 
çalmaya devam ediyor. Temponun düştüğü anlarda 
yaylılar devamlı hakim bir halde.
 
The Eye Of  Ra

Nagada şehrine varış ve Ra’nın sembolüyle karşılaşma 
anı. Albümün en kısa geçiş parçalarından biri. Egzotik 
havanın hakim olduğu yaylılar eşliğinde bir beste daha!

Daniel And Shauri

Filmin iki önemli karakterinin ilk defa bir araya gelişi. 
Lir ve yaylıların hafif girişine flütler eşlik ediyor. İkili 
arasındaki aşk kıvılcımının yangına dönüşmesine 
eşlik eden beste yine ana temanın baskın notalarıyla 
sonlanıyor.
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Symbol Discovery

Shauri yardımıyla Daniel kayıp sembolü arıyor. 
Solo keman devrede burada ve diğer enstrümanlarla 
mükemmel bir uyum içinde yumuşak bir şekilde 
ilerleyerek beste sonlanıyor.

Sarcophagus Opens

Ra’nın piramit gemisi ekibin ana üssüne indikten sonra, 
ekibin geri kalan kısmının esir düşmesi ve Ra’nın ilk 
görüldüğü anlar. Bir başka çok kısa geçiş parçası ve 
başından sonuna yoğun gerilim yüklü, temposu zirveye 
çıkan bir beste.
 
Daniels Mastadge

Albay O’neil, Daniel’ı şehirde ararken geçen kısa bir 
sahne ve yine orkestranın, yüksek tempoyla çaldığı bir 
geçiş parçası daha.

Leaving Nagada

Ekip ana üsse dönüyor. Burada çıkan çatışmada Ra’nın 
askerleri Daniel ve Albay O’Neil’ı yakalıyorlar. 
Başından sonuna kadar gerilim yüklü bir besteyle 
atonal havada ilerleyen parça sonlara doğru 
gerilim düzeyini iyice yukarı seviyelere çıkartıyor.
 
Ra - The Sun God

Daniel ve Albay’ın, Ra’nın huzuruna çıkış ve yüzleşme 
anları. Gerilim düzeyini düşürmeyen orkestra, 
nefeslilerin ani bir yükselişle hızını arttırması sonrası 
tekrar aynı gerilim düzeyine çekiliyor ve parça bu 
tempoda sonlanıyor.
 
The Destruction Of Nagada
Ra’nın uçaklarıyla Nagada şehrine saldırı anları. 
Hüzünlü bir başlangıçla yükselen yaylıların inişli 



32 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14

çıkışlı ilerlemesine nefeslilerin de katılmasıyla devam 
ediyor beste.
 
Myth, Faith, Belief

Daniel ve Ra arasındaki sohbeti izliyoruz. İki 
düşmanın gerilim dolu sohbetlerine aynı etkiyle eşlik 
eden orkestra parça sonuna kadar bu düzeyini arttırarak 
devam ediyor.
 
Procession

Ra’nın halkın karşına çıktığı ve Daniel’i, Albay ve 
diğer tutukluları infaza zorladığı bölümdeyiz. Heybetli 
bir girişle ilerleyen beste, koronun da dahil olmasıyla 
iyice hareketleniyor. Sonlara doğru yavaşlayan parça 
fırtına öncesi sessizlik misali sonlanıyor.
 
Slave Rebellion
Daniel’in şaşırtma hareketi ve kölelerin arasındaki 
isyancıların saldırısıyla piramit önünde ortalık 
karışıyor. 

Albay ve adamlarını kurtaran köleler Daniel’le birlikte
kaçıyorlar. Orkestranın ayakta olduğu parça özellikle 
nefeslilerin ve vurmalı enstrümanların ağırlığında 
ilerliyor ve sonuna kadar hızlı temposu bir an bile 
düşmüyor.
 
We Dont Want To Die

Daniel ve Albay arasında atom bombasıyla ilgili geçen 
diyalogların olduğu geçiş bölümünde orkestra tempoyu 
düşürüyor ve yaylılar eşliğinde hafif bir besteyle 
ilerliyor.

Execution

Ra’nın başarısız askerini infaz ettiği sahnede orkestranın 
gerilim yüklü halleri kulaklarımıza işliyor. Yaylıların 
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her zamanki inişli çıkışlı hali ve tüm enstrümanların 
giderek yükselen temposu burada da etkili olmaya 
devam ediyor.
 
The Kiss/The Seventh Symbol

Daniel ve Shauri’nin ilk öpüşmeleri ve Daniel’in 
gezegenin yedinci sembolünü keşfetme anları. 
Yaylıların duygu yüklü girişinin ardından ağır bir 
tempoda ilerleyen beste ana temanın da sonlara doğru 
devreye girmesiyle coşkulu bir halde sonlanıyor.

Againts The Gods

Kölelerin çalışma alanında Albay O’Neil’ın 
önderliğinde asiler, Ra’nın adamlarından birini etkisiz 
hale getirirler ve halka, muhafızın aslında onlardan 
hiçbir farkı olmadığını gösterirler. Orkestranın ağır 
girişiyle devam eden bu geçiş parçası temposunu 
sahneye bağlı olarak yükselterek bitiyor.
 
Quartz Shipment

Çıkardıkları madeni teslim etmek üzere Ra’nın 
huzuruna gelen köleler ve kılık değiştirmiş Albay ve 
adamlarının gerilim yüklü sahnesindeyiz. Baştan sona 
gerilimi ayakta tutan beste gelecek olan hareketli 
müziklere hazırlıyor kulakları bu parçada!
 
Battle At The Pyramid

Ortalığın karıştığı anlar. Piramit içinde ve dışında 
kıyasıya süren savaşın içindeyiz. Filmin finaline 
yaklaşırken artan gerilim ve aksiyon artık doruklarda. 
Albay ve Daniel piramit içine sıkışmış, diğer adamlarsa 
dışarıda Ra’nın hava kuvvetlerine karşı koymaya 
çalışıyorlar. Müzikler aksiyona ayak uydurmuş bir 
halde inanılmaz hızlı bir tempoda ilerliyor. Bütün 
enstrümanlar ayakta ve besteci burada genç olması 
ve deneyim eksikliğine rağmen kendini fazlasıyla 
ispatlıyor. Baştan sona orkestra uyumu mükemmel 
ve bir an bile durmayan temposu filmin en can alıcı 
sahnelerinde heyecanı daha da doruklara çıkartıyor.

Surrender

Piramit dışındaki ekibin teslim olma anları. Aynı 
zamanda piramit içinde Albay bombayı Dünyaya 
göndermeye çalışan Ra’nın muhafızlarına engel 
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olma çabasında. Hava kuvvetlerine karşı koyamayan 
ve önemli kayıplar veren isyancıların teslim olma 
sahnesinde orkestra hızını kesmeden çalmaya devam 
ediyor. Tempo daha da yükseliyor ve bestenin sonlarına 
doğru hız keserek bitiyor.

Transporter Horror

Bomba aktive edilmiş bir halde ve Daniel vurulan 
Shauri’yi iyileştirme lahdine  götürürken, Albay, Ra’nın 
adamıyla sağlam bir dövüşte. Orkestranın gaza bastığı 
bir başka beste. Vurmalı ve nefesli enstrümanların 
ağırlığında sonuna kadar düşmeyen bir tempoda 
dinliyoruz parçayı.

Kasuf Returns

Her şeyin bittiği anda Kasuf’un liderliğinde köle 
halkın isyanı başlar ve savaş bambaşka bir boyut 
kazanır. Kaybedeceğini anlayan Ra, piramit şeklindeki 
gemisini harekete geçirir ve kaçmaya başlar. Bombanın 
zamanlayıcısını durdurmaya çalışan Albay O’Neil ve 
Daniel sürenin bitimine az bir zaman kala, bombayı 
yörünge dışına çıkmış piramit gemiye ışınlarlar ve 

Ra’nın son çığlığını işitiriz patlama öncesi. Savaş 
kazanılmış, kölelik bitmiş ve mutlu son gelmiştir artık. 
Orkestranın finale geldiğimizde iyice coştuğu anlar 
bunlar. Temposunu hiç düşürmeden son patlama anına 
dek devam ediyor. Ana temanın önderliğinde devam 
eden beste koronun liderliği ele almasıyla birlikte 
patlama anına dek iyice yükselerek zirvede sonlanıyor.
 
Going Home

Eve dönüş zamanı. Daniel’in bulduğu yedinci sembol 
sayesinde kapı tekrar açılmış ve ekip geri dönme 
hazırlıklarında. Aradığı aşkı başka bir gezegende bulan 
Daniel’in geride kaldığı ve Albay O’Neil’la vedalaştığı 
duygu yüklü sahnelerin ardından film albayın Stargate 
içinde kaybolmasıyla sonlanıyor. Orkestra son 
virajda ve ana temanın hafif girişiyle başlayan beste 
sonlara doğru finaline yakışır bir halde yükselerek 
bütün enstrümanların ayağa kalktığı muhteşem bir 
performansla son notalarını kulaklarımıza iletiyor.
 
Closing Titles (Intro) (Bonus Track)

Son parça bonus olarak albümde yer alıyor. Bir 
dakikanın üzerinde süren beste, ana temanın allegro 
olarak bütün orkestra tarafından coşkulu bir halde icra 
edilmesiyle nihayetleniyor.
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Roland Emmerich

SON DEYİŞ

90’lı yılların özellikle ilk yarısında vizyona giren pek 
çok filmin hafızalarda yer etmiş ve hala hatırlanan 
müziklerini düşünürsek eğer, henüz ilk adımlarını 
atmaya başlamış bir besteci olarak David Arnold’un, 
bu kadar iyi iş arasında nasıl büyük bir başarı 
sağladığını daha iyi anlayabiliriz. Yükseliş aşamasında 
olan bir yönetmen ve yapımcının yanı sıra ilk defa 
İngiltere dışında çalışan genç bir bestecinin giriştiği, 
ciddi riskleri olan projenin ilk başlarda yoğun 
eleştirilere maruz kalmasına rağmen elde ettiği başarı, 
belki de bu üçlünün günümüzde hala ayakta kalma 
sebebi olsa gerek! Arnold albümün tamamında klasik 
müziğin bütün argümanlarını başarıyla kullanıyor. 
Özellikle ana temanın yaylılar ve nefesliler eşliğinde 
koronun da dahil olmasıyla birlikte icrası çok başarılı. 
Dönemin türüne uygun bestelerle desteklenen filmin 

başarısında müziklerin etkisini de yabana atmamak 
lazım. Bütün albüm boyunca ana temanın hemen her 
parçada hissedildiği besteler başından sonuna kadar 
sıkılmadan tekrar tekrar dinleniyor. Londra Senfoni 
Orkestrasının kusursuz icrası, şef Nicholas Dodd’un 
üstün performansı ve albümün her saniyesine sinen 
müzikalite, Stargate Soundtrack albümünü sadece 90’lı 
yılların değil, tüm zamanların en iyi çalışmalarından 
biri yapıyor. Milan Records tarafından piyasaya sürülen 
albüm daha sonra Deluxe adı altında piyasaya tekrar 
çıkarıldı. İlk albümde de neredeyse bütün parçaları 
yayınlayan besteci, ikinci albümde yedi parçalık bir 
ekleme yaparak eksik kalan besteleri de dinleyicilerin 
beğenisine sunmuştur.

Stargate Soundtrack albümü, film müzikleri tarihinde 
her daim ilk duyuşta hatırlanan ve birinci sınıf 
işçiliğiyle türe meraklı olan herkesin arşivinde yer 
alması elzem bir çalışmadır. Bestecinin ilk ve en önemli 
çalışmalarından biri olması ayrıca önem arz eder.

Kapanışta son sözü Ra söylesin;
“Uygarlığınızı ben kurdum, ben yok edeceğim. 
Yalnızca tek bir Ra vardır!”

Geleceğinize uygun bir Yıldız Geçidi bulmanız 
ümidiyle, sağlıcakla kalın dostlar...
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Yunus Emre EROĞLU

Uyanış

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi

Uyandım! Bu kaçıncı, artık hatırlamıyorum. 
Boğazımdaki metalik tat, hissini muhafaza ederken, 
her defasında daha da yoğun kan kokusu alıyorum. 
Gerçek ben, bu düşünceleri aklından geçiren miyim, 
bilmiyorum! 
Söylenenlere göre 2020’de, Kuzey Kore’nin şaka 
yapmadığı anlaşılmış. Beyaz adamın yapay zekâsı ve 
çekik gözlünün nükleer gücünün karşı karşıya gelmesi 
ile Dünya, yaşam enerjisini yitirmeye başlamış. 
“Dünya’yı iyilik kurtaracak!” sloganı ile kendilerine 
süper kahramanlığı vazife edinen bilim insanları, 
“zeki ve yetenekli” insan spermlerini depolamaya 
başlamışlar. “Bombayı da kablo beyini de sen yap, 
Dünya’yı ben kurtarayım. Ne ala!” 
Zaman kavramı Dünya gezegenine kıyasla çok daha 
ağır ilerleyen ve adına Newlife dedikleri gezegenin 
keşfi, geçmişe müdahale imkânı sunmuş. İnsan 
ırkının vahşetini idrak edebilen yapay zekâ, Dünya 
gezegenindeki yaşama son vermek için atmosferde 

dönüşü olmayan tahribat yaratmış. Benim vazifem, bu 
bitirimlerin fişini çekmek. 
Hayatın tükendiği topraklarda makinelerin hâkimiyeti 
sürerken, iyi kalpli insanlarımız, boşluklar ötesindeki 
iki gezegenin arasındaki zaman farkı oranını 
hesaplamakla meşguller. Görevim ise bana ayrılan 
sürede olabildiğince çok yer görmek, dokunmak ve 
tatmak. Sanıyorum ki gerçek ben; bağlı olduğum ve 
çok güvenli olduğu iddia edilen cihaza bu bilgileri 
aktarıyorum. Kopya benden, gerçek bene! 
Gerçek Dünya, yani şu an üzerinde korkak bir uzay 
faresi gibi dolandığım yeryüzü üzerinde seyrime devam 
ederken, “Neden sen?” diye düşünüyor olabilirsiniz. 
Ayağımın altında ezilen toprağın takvimine göre çok çok 
çok çok büyük annem ve babam olan insanlar, zamanın 
suç şehri olan İstanbul’da cinayet soruşturmalarını 
yapan askerlermiş. Bir hayli de başarılılarmış. Onlardan 
olan çocuğun spermi ile de ben yaratılmışım. Newlife 
takvime göre de bu insanlar, benim büyük annem ve 
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babam olurlar değil mi? İnsanlığın dönem tarihine, 
Kana Davet adı ile yazılan bir cinayet soruşturmasında 
tanışmışlar. İsimleri ise Ezgi ve Emre. 
Uyandım. Zihnimin barındırdığı bilgilerin kaynağını 
artık biliyorum. Algılarım dışında hiçbir gerçeklik bana 
ait değil. Boğazım! Kan tükürmek nesnel gerçekliğimi 
yansıtıyor olabilir ancak ruhum, şuan ki bedenime mi 
ait gerçekten? 
2045 Dünya yılında, 34 yaşındayım. Yapay Zekânın 
android askerleri, Çamlıca denilen bir tepede 
atmosferi delmek için faaliyete başlayacaklar. Bilgiler, 
doğduğum gezegende rüya halinde olan gerçek 
kimliğime yükleniyor ve böylelikle şaşmaz bir lazer 
silah gibi hedefimi bulabiliyorum. Askerler gerekli 
çalışmalarını sürdürürken, yapay zekânın geliştiricileri 
sonsuz enerji kaynağı için atmosferde açılması gereken 
deliğin boyutunu hesaplıyorlar. Kahramanımız bilim 
insanlarının tespitine, yani benden önce defalarca 
parçalanan kopya benin sağladığı bilgilere göre sanal 
beyin, sonsuz enerji kaynağı olarak Güneş’i seçmişti. 
Dünya’nın sonunu da getirmiş olsa bu teneke kafalar, 
yine de Tesla’nın zekâsına erişememişler. Kablosuz güç 
aktarımı henüz yok! Bu sebeple depolanabilir enerjiye 
ihtiyaçları var. Teneke kafalar, ilk defa maruz kalacakları 
direk Güneş ışınlarından korunmak için geliştirdikleri 
zırhı kaportlarına giydirmiş durumdalar. Maçka Parkı 
denilen yerdeyim ve her şeyi görebiliyorum. İnsanlık 
kaderinin değiştiği gün, yeni bir kader yaratmak için 
buradayım. 
Zaman yolculuğu, birden fazla kopya beden ile 
mümkün. Bugüne kadar insanlık, geçmişe müdahale 
etmediğinden bu görevin sonucu için eldeki tek veri 
umut! Geçmişin bugününü değiştirmek, gerçek zaman 
dilimli bugünde neler yaratır, kimse bilmiyor. 
Daha önce böylesine renkli bir Dünya gözlemi yaptığımı 
hatırlamıyorum. Atalarım gerçekten şanslılarmış. 
Newlife’tan çok farklı. Mikro boyuttaki, içinde 
bulunduğum zamanın çok ötesinde bir teknolojiye ait 
olan tabletim, tırnak içinde. Bana öğretilen tek şey 
ne yapmam gerektiği. Çabuk öğrenen yapay zekâya 
yakalanmam halinde, gerçek zamanın insanlığı da 
tehlikeye düşebilirmiş. 

Bir ses duydum. 
“Kim var orada?” 
Sanki gerçek bir kişilikmişim gibi seslendim. Cevap 
gecikmedi. 
“Neden önce sen, kim olduğundan bahsetmiyorsun?” 
Bana söylenen bir bilgi daha hücum etti beynime. 
“Benim olmayan beynim...” Yolculuk sırasında dış 
etkenler sebebi ile ölürsem, gerçek ben de ölürdü. 
Transferlerimin hiçbirinde korku denen duyguyu 
yaşadığımı hatırlamıyorum. Evet! Daha önce gerçek bir 
insanla hiç karşılaşmamıştım çünkü. Hepsi, gezegene 
hücum eden gazlar ve yüksek Güneş ışınları sebebi ile 
çok kısa sürede ölmüşlerdi. 
“İsmim Emre!” dedim. Yalan söylemiştim. Dünya’da 
kalan son insan ile konuşmak istiyordum. Bildiğim tek 
gerçek isim; dedemin ismini kullanmıştım. 
“Bu kadarı yeterli değil genç adam. Bence anlatamaya 
devam etmelisin!” 
“Cinayet soruşturma merkezinde görevli askerim.” 
dememle birlikte, sırtımda hissettiğim ağırlık ile yüz 
üstü kapaklandım yere. Daha ne olduğunu anlayamadan 
kollarım arkamda bağlanmış ve kafam çamurun içine 
gömülmüştü bile. 
“Kim gönderdi seni?” 
Arkamdaki güçlü bedene ait ses, korkuyu ölümüne 
yaşatmaya başlamıştı. Her boku hesaplayan uzmanlar 
bu durumu öngörememişlerdi bile. Belki de birazdan iki 
farklı zamanda ancak aynı anda ölecektim. Yalanımdan 
dönmem ise kafamı tek eli ile avuçlayabilen adamı 
muhtemelen daha çok sinirlendirecekti. 
“Kimse!” diyebildim yalnızca. Kırılmak üzere olan 
birbirine bağlı kollarımdan tutup, sert bitkilerin içine 
sürükledi beni. Arkamdaki kollarımın üzerime fırlattı. 
Şimdi karşımdaydı. 
Daha önce hiç ama hiç yaşamadığım bir his kapladı 
bedenimi. Bunu zaman deliğinin diğer tarafındaki 
gerçek bedenimde de yaşadığıma emindim. Tarif 
edemiyordum yalnızca. Gözlerim ıslandı. Korku değil, 
hayır kesinlikle korku değildi bu. İlkel bilgisayar 
büyüklüğünde, avuç içi kadar bir tableti gösterdi bana. 
Daha doğrusu tablet sandığım bir nesne. Üzerinde ilk 
defa gördüğüm bir kelime yazıyordu. Polis! 
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Karanlıkta kalan yüzünü göremiyordum ve o da 
muhtemelen benim kirli suratımdan dolayı beni 
seçemiyordu. Elini ağzıma kapatıp, üzerime çullandı. 
Gerçek oksijenin bulunduğu Dünya’ya yollandığımdan, 
burnumun içinde hava kapsülleri de yoktu. İlk defa 
nefessiz kalıyordum. İkinci defa öleceğimi düşündüğüm 
an kalktı üstümden adam. 
Yüzümün çamuru artık ellerindeydi. Kısmen 
temizlenmiştim. 
“Şu robotlar... Bu aralar Çamlıca’da bir iş çeviriyorlar.” 
“Teneke kafalar mi?” diye sordum birden. Kızdırmıştım. 
“Ne dedin sen?” Bu soruya nasıl cevap vereceğimi 
bilmiyordum. Sürükleyip bitkilerin dışına çıkardı beni. 
Düşecek gibi oldu, sallandı ve kalın bitkiye tutunarak 
ancak kalabildi ayakta. 
“Sen benim gençliğime benziyorsun!” dedi. Oysa 
kendinin bana benzediğini söyleyemezdim. Kafasını 
kollarının arasına alarak etrafında dönmeye başladı. 
“Emre gerçek adın değil, değil mi?” dedi. 
“Evet.” dedim. 
Çamlıca denilen yerden sesler yükselmeye başladı. 
Görevim geldi aklıma. Vakit daralıyordu. Gerçeği 
anlatmam gerekti. Tam söze başlayacaktım ki susturdu 
beni. 
“Biliyorum! Gelecekten geldin ve bugünü kurtarman 
gerek. Buna izin veremem. Teneke kafalar ifadesini 
benden başkasının kullandığını sanmıyorum. Kalıtımsal 
bir bilgi aktarımı olsa gerek. Ben Cinayet Büro’dan Emre. 
Yani senin büyük baban. Eğer evrende bir yerlerde bana 
ait bir hücre hala yaşıyorsa, bugün ile birlikte geleceği de 
yok etmene izin veremem.” 
Gürültülü bir şekilde atmosferi parçalama çalışmaları 
başlamışken, birden bir insan daha belirdi yanımızda. 
Gelecekten, benim gerçek zammının da ötesinden 
geldiğine şüphem yoktu. Bana benziyordu! 
“Dede! İnsanlığı kurtardın!” diyerek sarıldı. Birlikte 
gerçek zamana yolculuğa çıktılar. Anlaşılan insanlık, 
bedensel zaman yolculuğunu da keşfetmişti. Dünya bir 
kez daha yaşama veda ediyordu. Uyanış, başlamıştı. 
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Ahmet AVCI
Mars’a Yolculuk

Esra UYSAL

Teknolojinin şaha kalktığı yakın bir gelecekte, tüm 
dünyayı yerinden oynatacak olaylar yaşanmaktadır. 
Böylesine heyecan verici sahnelerden oluşan bu 
romanda, bir yandan Mars’a yolculuk yapmanın 
hazırlık safhası bilimsel olarak tüm teferruatıyla 
anlatılır bir yandan da eş zamanlı ilerleyen olaylar 
silsilesinde başkarakter Profesör Fikret Kızılkum’un 
çeşitli adalarda, ülkelerde ve topraklarda çeşitli 
insanlarla maceraları anlatılır.
Ankara’dan Londra’ya, Washington’dan Panama 
Kanalı’na, Kuzey Kıbrıs’tan Midilli Adası’na 
ve son olarak, Dünya’dan Mars’a uzanan geniş 
yelpazeli bir yolculuğun atlasıdır Mars’a Yolculuk. 
Mars üçlemesinin ilkini oluşturan Mars’a 
yolculuğun bu hazırlık safhası; tarihten siyasete, 
felsefeden eğitime, ekonomiden coğrafyaya, 
kimyadan jeolojiye, müzikten fiziğe, biyolojiden 
astronomiye, edebiyattan  sinemaya bağlanarak 
ve diğer disiplinler arası alanlarla ilişkilendirilerek 
anlatılmaktadır.
Cesaretinizi kaybetmeyin; bu mukaddes görevi 
inşallah özveriyle yapmaya devam edersiniz. 
Ülkemiz adına ben size minnettarım.
- Prof. Dr. Aziz Sancar (Kuzey Carolina Üniversitesi)
Romanınızda bana da yer verdiğiniz için teşekkür 
ederim. En kısa zamanda okuyacağım. 
- Prof. Dr. Mete Atatüre (Cambridge Üniversitesi) 

Basım Yılı: 2018
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Kurgunun Sonu
Mustafa ACUNGİL

Kurgunun Sonu, dönüm noktası çalışmalarımdandı. 
Benim için ‘kurgunun başlangıcı’ oldu desem 
yeridir. İlk gerçek öykü çalışmamdı ve Türkiye 
Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nda 
üçüncülük derecesi aldı. Bu başarı, kurgu alanına 
yönelmemi desteklemekte çok önemli bir etken 
oldu.

Bu kitabın ilk bölümünde çeşitli yıllarda TBD Bilim 
Kurgu Öykü Yarışması’na katıldığım ya da katılma 
amaçlı yazdığım öyküleri bulacaksınız. Kitabın 
ikinci bölümünde ise Kamil Asma’nın ağzından 
2053’ten yazdığım yazılar var. Gelecek Postası, 
Kurgunun Sonu’nun kazandığı ödülün ardından 
gelen bir açılımdı. Bu açılımdan sonra, kurgu, 
benim için hep gelişerek devam etti.

Basım Yılı: 2016
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Eren AKYOL
Kısa Öykü 

Celal ve Diğerleri

Sene. Sene. Hangi sene ya, ay hangi ay. 
Hatırlamıyorum valla. Her tarafım ağrıyor. Bütün 

sırtım kulunç tutmuş yatmaktan. Kim bilir kaç aylık 
uyku uyumuşumdur. Gerçi fena da sayılmaz. Bayağı 
uykusuz kalmıştım. Tekelci olmak zor, zor yani. Fıtık 
da var. Eğilip kalmak falan kolay değil. Off. Gözlerim 
ağrıyor… Gözlerim şey gibi; Çay içersin ya, soğukta, 
üflerken bardağa nefesini, buhar tutar gözlüklerinin 
camları ya buğulaşır, aynen öyleyim. Göz bebeğime 
kadar ağrıyor her yanım. Biraz ayağa kalkmalıyım. 
Hastanedeyim herhalde. Kimsem de yok. Annem nerede 
acaba, karım nerede, sadece adlarını hatırlıyorum 
onların. Yüzleri neye benziyordu, hatırlamıyorum. 
Bir camdan bakayım en iyisi. Yürüyeyim biraz şimdi 
gökyüzüne bakmak için… Heh şu hasta terlikleri var 
ya, of, yarısına kadar da kapalı. Yarısından sonrası 
topuk tarafları açık. Çok komik. Ayağım kokacak… 
Ayıp olacak.

Camın yanındayım, aman Allah’ım. Mevsimlere yeni 
bir mevsim eklenmiş bu nasıl bir hava. Bu hava hiç 
tanıdık değil. Bir tuhaf, kış desen değil. Çok sıcak. Yaz 
desen değil, kapalı hava. Ne bu anlamadım. Dur en 
iyisi bir hemşireye sorayım. 

Yürüyorum şimdi odadan dışarıya doğru, koridorda 
yanıp sönen lambalarla bir hemşire geliyor bana doğru. 
Sorayım;

“Merhaba hemşire hanım, annemler nerede. Şey en son 
ben kaza yapmıştım onu hatırlıyorum… Şarampole 
yuvarlanmıştım. Sarhoştum. Ama çok uyuya kalmışım 
herhalde. Mevsimler bile değişmiş. Yıl kaç acaba. 
Birde annemler nerede”.

“Celal bey. Bu yaptığınız doğru değil. Büyük bir kaza 
atlattınız, yerinize yatarsanız iyi olacak. Hava içinse, 
bu aralar böyle. Anneniz kantinde birazdan gelecek. 
Siz uyandırıldınız ama yeni ayıldınız… Yıl 2029, 
merak etmeyin, yıl kaybetmediniz…”

“Nasıl yani”

“Şoktaydınız Celal bey. Savaşın olduğunu duyduğunuz 
da ilk uyanırken bilincinizi kaybettiniz. Kendinizi 
rüyada zannettiniz. İnception etkisi biraz”.

“Kültür seviyeniz iyiymiş. Bu arada ne savaşı”.

“Eee, hemşireler de okur.. İzler de… Dünya savaşı bu 
arada”.
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“ Dünya savaşı mı, adınız neydi”.

“Belma”.

“Belma mı. O benim nişanlımın adı. O da hemşireydi”.

“Hatırladın mı Celal”.

“Belma”

“Celal”

“Belma”

“Celal”

“Şaka yapıyorsun”.

“ Hayır Celal hala sana kızgınım. İçkili araba kullanma 
demedim mi ben sana… Kaza yaptın. Üstüne dünya 
savaşı çıktı. İstanbul’a nükleer attılar.”

“Kim attı Belma”.

“Hükümet”.

“Neden”.

“Ayaklanmayı durduramadılar. Kaçmak için fırsat 
yarattılar. Suçu da Rusya’ya attılar. Ama herkes 
sonradan öğrendi kimin attığını”.

“Dünya savaşın da kimler vardı, hangi ülkeler”.

“Yeni Zelanda hariç bütün ülkeler vardı”.

“Biz ne yaptık”.

“Biz kendi dünyamızla savaştık Celal. Hadi biraz uyu”.

“Tekel ne durum da”.

“ Yüzde yüz radyasyonlu malt biralar satılıyor”.

“Radyasyonlu mu”.

“Evet”.

“O zaman iyi bir reklam yapalım. Bakan falan 
ayarlayalım”.

“Ayarladık bile içti adam.”

“Öldü mü, ayrıca memlekette muhafazakarlar bira 
içiyor mu ya”.

“Ölüydü zaten Celal, ayrıca ölülerin günahı olmaz”.

“Nasıl”.

“Zombi olmuş adam Celal”.

“Şaka yapıyorsun Belma. Çok walking dead izledin 
herhalde”.

Belma birden telefon çıkardı dalga geçtiğim için. Bak 
bak deyip kafasıyla al işte diyordu telefonu. Aldım. 
Gerçekten de öyleydi. Adam zombiydi. Gözleri 
kırmızıydı. Ama konuşup yemek yiyordu. 

“Belma bunlar ne yiyor.” 

“Bunlar insan kanı içiyorlar sürekli. Yemek olarak da 
ölen insanlar yeniyor. Kimse gömülmüyor artık. Bir 
tane bile Müslüman kalmadı”.

“Ne”.

“Evet bir tane bile Müslüman kalmadı”….

“Sen nesin insan mısın, zombi mi”?

“Ben insanım, ama annenler ailen senin kanını içti. 
Yani bil, bir de. Bir de doğan çocuğumuz da zombi 
oldu… O da süt yerine senden beslendi”

“Belma çocuğu unutmuştum, özür dilerim”…

“ Ne fark eder. Kaza yaparken hastanede de zaten ilk 
pipine bakmıştın”.

“Saçmalama Belma”.

“Celal”.

“Efendim Belma”.

“Gel biraz senden kan alalım çocuk aç kaldı”. 

“Tamam Belma”.

O kadar şaşırmıştım ki, korkum içime cerahat 
akıtıyordu. İrinle doluyordu damarlarım. Korku 
ensemde ben çıkartmıştı hatta. Ama yaşayabilmek için 
arkaya bakmıyordum. Puzzle birleştiriyordum. 

“Celal. Bende açım”.

“Tamam Belma… Anladım. Galiba dünya da bir tek 
ben varım”.

“Evet Aşkım”…

“Hadi gidelim Belma”…
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Selma MİNE

Yazı Dizisi - 12

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

BİLGİSAYARLAR ve ELEKTRONİK 
BEYİNLER

NEREDEN NEREYE GELDİK?
M.Ö. 2400’lü yıllarda, Babil İmparatorluğu Döneminde, bilgisayarın atası kabul 

edilen abaküs kullanılmaya başlandı. Bu basit sistem, hâlâ bazı ülkelerde kullanılmaya 
devam edilmektedir. O günden bu güne insanoğlu, bildiğimiz anlamdaki bilgisayarın 
ortaya çıkmasına yardımcı olacak birçok mekanik ve elektro-mekanik aletler 
geliştirmiştir.

The Brain that wouldn’t Die
1962



45www.yerlibilimkurgu.com

Yüz yılı aşkın bir süre önce, Dr.Charles 
Babbage adında bir İngiliz matematikçisi, 

“analitik-çözümleyici” bir makine tasarlamıştı; ama 
gerçekleştirilmesi için, elinde gerekli mekanik parçalar 
yoktu. 

Dolayısıyla bu fikrin uygulamaya konmasına 
teknik yetersizlik engel olmuştu. 1936 yılında, genç 
bir Harvard Profesörü olan Howard Aiken, onun 
notlarını okuyunca, bu fikrin gerçekleştirilebileceğini 
düşündü. Yardımcılarıyla beraber, 1944 yılında gerçek 
anlamıyla çalışır durumda ilk elektronik beyini 
ortaya koydu. 1946’da, tamamen elektronik ve genel 
kullanıma uygun, bugünkü elektronik beyinlerin atası 
ENIAC adı verilen ilk elektronik beyin yapıldı. Ve de 
askeriye duruma el attı ABD Ordusu’nun top atışları 
hesaplamalarına yardımcı olması için Amerikan 
Ordusu’nun desteği ile geliştirildi.

Genel anlamda “matematik problemleri çözen 
bir makine” anlamına Computer denmiştir. Bunlar da 
aralarında iki türe ayrılırlar:

a).Sayısal Bilgisayarlar: 10 parmağımızdan 
kaynaklanan ve en basit hesapları parmaklarımızla 
yaptığımızdan dolayı “ondalık” sistem temel 
alınmıştır. Bu bağlamda en ilkel bilgisayar ya da hesap 
makinesini, zaten ellerimizde taşımaktayız demektir.

b).Analog Bilgisayarlar: Genellikle, belirli bir 
problemi veya özel bir gurup problemi çözümleyecek 
şekilde tasarlanıp yapılmışlardır. Özellikle bilimkurgu 
yazarları tarafından, bunların düşünenleri ve kendilerine 
göre karar verenlerine “Elektronik Beyin” denmiştir. 

Öte yandan günümüzde büyük ölçüde 
yararlandığımız robotların çoğu analog yapıda olup, 
genel anlamda “Elektronik Beyin” veya “Yapay Zekâ” 
olarak adlandırılırlar.

Oda büyüklüğündeki hantal belleklerden 
1962’den itibaren İtalyan Olivetti firması tarafından 
üretime başlanan kişisel bilgisayarlar. 80-86’dan → 
286 → 386 → 486’ya baş döndürücü hızla yükselen 
bilgisayar modelleri. Pentium devrimi… Dizüstüler, 
not-defterleri, tabletler. Akıllı telefonlar ve niceleri….

Türkiye’de kullanılan ilk bilgisayar ise 1960 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kullanılmak 
amacıyla ülkeye getirilmiş IBM 650-Data’dır. 
Üniversite giriş sınavlarında bilgisayar dönemi… 
1970’li yıllarda İTÜ’de açılan programlama kursları… 
Basit bir yanlış yüzünden Ana hafızanın reddettiği için 
çöpe giden ve hâlâ bir yerlerde hatıra (hatta antika) 
olarak saklanan delikli kartlar… Sonra kişisel delikli 
yazıcılar, lazer yazıcılar… fotoğraf baskıları…

Dr.Charles Babbage
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1957 yapımı Walter Lang yönetiminde, 
senaryosunu Phobe Ephron ve Henry Ephron’un 
yazdıkları güzel bir ABD güldürüsü. Oyuncular: 
Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Gig Young. 

Bir TV stüdyosunun sahibi, araştırma bölümünün 
daha verimli olabilmesi için mühendis Richard 
Summer’ı görevlendirir. Büyük bir bilgisayar ağının 
kurulmasını istemektedir. O da bilgisayar bölümü 
başkanı Bayan Bunny Watson ile temas kurar. Aslında 
Bunny’nin zihni bir bilgisayar gibi çalışmaktadır 
ve telefonla sorulan pek çok soruyu da anında 
yanıtlamaktadır. Her iki güçlü kişilik arasında başlayan 
sürtüşme, aralarında gelişen duygusal elektriklenme 
ve Bunny’nin arkadaşı Mike Cutler’in kıskançlığı 
arasında harika bir komediye dönüşür. 

Bilgisayarın ilk çağları… delikli kartlara yüklenen 

bilgiler, hantal, dev makineler ve kocaman yazıcılar… 
Binlerce kartın yanlış tuşa basılıp fışkırır gibi mekâna 
dağıldıktan sonra tekrar tekrar eski haline getirilmesi 
için harcanan korkunç çaba… Klasikleşmiş güzel bir 
komedi.

Alacakaranlık Kuşağı V Dizisi,  1964, 5.Sezon, 
33.Bölüm. Yönetmen: Richard Donner, Senaryo: Rod 
Serling, Oyuncular: Richard Deacon, Paul Newlan,, 
Ted de Corsia.

W.V.Whipple Manufacturing Şirketi, 61.000 işi 
ortadan kaldıracak yeni bir otomatik üretim makinesini 
tanıtır. Şirketin başkanı kalpsiz CEO Wallace V.Whipple, 
başarısından dolayı gurur duymaktadır. Herkes onunla 
aynı fikirde değildir. Özellikle işsiz kalacak olan 
sadık ve uzun süredir çalışanlardan Foreman Vic 
Dickerson’ın makineye yönelik planları, onu hastanelik 
eder. Makine tamamen çalışır durumdayken, Wallace 
V. Whipple, yarattığı şeyin ne olduğunu öğrenecektir.

Desk Set
Aşk Tuzağı

The Brain Center at Whipple’s
Whipple’daki Merkezi Beyin
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1967 ABD yapımı filmin Yönetmenİ: Ken 
Russel. Len Deighton’un aynı adlı romanından 
Senaryolaştıran: John McGrath. Oyuncular: Michael 
Cain, Karl Malden, Françoise Daléac, Oscar Hamolka, 
Ed Begley.

İngiliz gizli servisinden ayrılan Harry Palmer, 
özel dedektifliğe başlar. İlk işi, Helsinki’de yaşayan 
eski bir arkadaşının termosunu, verilen adrese 
ulaştırmaktır.  Palmer, termosun içindekilerden 
şüphelenir ve arkadaşıyla ilgili kafasında bazı şüpheler 
belirir. Bu ise onu Teksaslı bir petrol milyarderine 
kadar götürür. Bu çılgın adam, komünizmi yıkmak için 
yeni bir dünya savaşını başlatacak mükemmellikte, 
dev bir bilgisayardan yararlanmayı hedeflemektedir. 
Onu durdurabilecek yegâne kişi Harry’dir, fakat 
dedektif seksi bir Rus kadın ajan, bir Sovyet generali 
ve bir Amerikalı tüccar arasında hangisine tam olarak 
güvenebileceğini bilememektedir.

“Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret”1 adlı 
yazımızda geniş olarak incelediğimiz 1968 ABD 
yapımı filmin Yönetmeni: Stanley Kubrick. Oyuncular: 
Keir Duella, Gary Lockwood, William Sylvester, 

Arthur C.Clarke’ın, «The Sentinel»2 (Nöbetçi) 
adlı öyküsünden hareketle hazırlanan senaryo, daha 
sonra kendisi tarafından romanlaştırılmıştır.   . 

1  2001-A SPACE ODYSSEY, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziya-
ret, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kur-
gu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 
2017, Sf:26

2  The SENTİNEL (Nöbetçi); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE, 
http://www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm

Billion Dollar Brain
  Milyarlık Beyin

2001 A Space Odyssey
  2001 - Bir Uzay Macerası
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Her döneminde insanlığın tekâmül 

basamaklarına öncülük etmiş kozmik bir bilgisayar 
olmasından şüphelenilen Karataş ile, yörüngesinde 
döndüğü Jüpiter’in gizlerini çözmek üzere yola 
çıkan Discovery (Keşif) adlı uzay gemisini yöneten 
elektronik beyin HAL-9000, astronotların bilmediği 
bir sırra sahiptir. Bu yüzden, onların ölümlerini bile 
hazırlar. HAL’in cinayetlerini fark eden astronot 
Dave, ana merkeze girerek onu devreden çıkarır. 
Dave, küçük bir uzay botu ile gezegene inerken, bir 
uzay-zaman boyutuna hapsolur. Zamansızlıkta, kendi 
düşüncelerinin yarattığı bir sanal ortamda, bir süre 
yaşamını sürdürür.

1969 ABD yapımı filmin yönetmeni: Robert 
Butler, Senaryo: Joseph L. McEveety, Oyuncular: Kurt 
Russel, Cesar Romero, Joe Flynn. 

Bir grup kolej öğrencisi, kasabanın zengin iş 
adamı A.J. Arno’ya okullarında bir bilgisayar donanımı 
kurdururlar. Dexter Riley adlı sorunlu bir genç, 
bilgisayarı merak eder ve fırtınalı bir gecede bilgisayar 
merkezinde, yıldırım düşmesi sonucu elektrik akımına 
hedef olur. Bilgisayarın tüm belleği, onun belleğine 
akar. Genç, yürüyen bir bilgisayar olmuştur, artık. 
Onun belleğine kayıtlı her şey, gencin belleğinde de 
belirmektedir. Ancak Arno’nun gizli yasadışı kayıtları 
da bunların arasındadır ve birden Dexter’in hayatı 
tehlikeye girer.

The Computer Wore Tennis Shoes
Tenis Ayakkabılı Bilgisayar
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Elektrik akımının düşünce-akıl naklindeki ilk 
rolünü «Frankenstein» (1931)1 filminde kullanan 
yapımcılar; daha sonra çeşitli konularda bunu 
tekrarladılar. Bu kez canlı birine bir elektrik şoku ile tüm 
belleğin aktarımı gibi… Bu tür kazalar «Shoker» (Şok-
1989) filminde olduğu gibi çeşitli tarzlarda karşımıza 
çıkacaktır. Macera ağırlıklı, heyecan, koşuşturma ve 
eğlenceli bir gençlik filmi…

1  FRANKENSTEIN, Akıl ve de Ruh Yüklenen Robotlar Dünya-
sı, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart 2018

70’li yıllarda analogların nasıl düşündükleri 
konusunda yapılan deneylerde, zamanla kapasitelerini 
giderek arttırdıkları tespit edilmiştir. Konur üzerinde 
çalışan bilginlerin sözleri de ilginçtir: Bu yapay ve sanal 
beyinler öğreniyorlar!.. İşte bu öğrenme, nereye kadar 
sürecek ve insanoğlu, binlerce süper insanın belleğine 
sahip bu makinelerle ne zaman savaşa başlayacaktır? 
Tanrı bizi onların şerrinden korusun!

Her ne kadar bu program sonlandırıldı dense 
de, gizli gizli devam ettiği, günümüzde bu yapay 
zekâların kendi aralarında özel bir dil geliştirmelerinin 
duyulmasına kadar sürmüş demektir. Aynı ifade bir 
kez daha tekrarlanmış ve “program kapatıldı”, denmiş 
olsa da yine gizli gizli sürecek ve bir yerde karşımıza 
çıkacaktır. Tanrı bizi bilginlerin merakından korusun! 

Yoksa her şey, bir zamanların ünlü roman ve 
filminin, medya tarafından pişirilip yeniden önümüze 
konmasını mı yaşamaktayız. Tanrı bizi medyanın 
oyunlarından da saklasın!  

1970 ABD yapımı. Yönetmen: Joseph Sargent, 
Senaryo: Dennis Feltham Jones’un «Colossus» 
(1966) adlı romanından James Bridges. Oyuncular: 
William Schallert, Marion Ross, Eric Braeden.

Dr.Charles A. Forbin, gizli bir hükümet projesinin 
başındadır. Ekibiyle birlikte hem ABD’yi hem de 
nükleer silah sistemlerini denetlemek için «Colossus» 
adını verdikleri dev bir bilgisayar yapmışlardır. Bir 
dağın içinde inşa edilmiştir ve kendi nükleer reaktörüne 
de sahiptir. Devreye girdiğinde mükemmel bir savunma 
sistemini de oluşturacaktır. Ancak, Colossus, onları 
dehşete düşürecek bir bilgi sunar: «Başka bir sistem 
daha var!»

 Sovyet Projesi «Guardian» da tıpkı onun 
gibi düzenlenmiştir ve Sovyet nükleer silahlarını 
denetlemektedir. İki bilgisayar, birbirlerine bağlanarak, 
basit matematiksel işaretlerle haberleşmeye başlarlar. 
Bilginler ve memurlar, bunu TV ekranlarından 
izleyebilmektedirler. Derken haberleşme insanlığın 
bilmediği farklı formüllere dönüşerek daha 

Collosus: The Forbin Project
Collosus: Forbin Projesi

HAYAL mi GERÇEK mi MEDYA OYUNU mu?
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karmaşık bir hal alır. Öyle ki, iki makine aralarında 
bilginlerin çözemeyeceği bir bilgisayar dili 
yaratırlar. Sonra da insanların hatalı davrandıkları ve 
yasadışı kararlar verdikleri konusunda anlaşır; onları 
yönetmeye başlarlar…

 Star Trek TV Dizisi – 1968, 2.Sezon 
24.Bölüm Yapımcı: Gene Roddenberry, Yönetmen: 
John Meredyth Lucas, Oyuncular: William Shatner, 
Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, Konuk Oyuncu: 
William Marshall (Dr.Daystrom) Konu Yazarı: 
D.C.Fontana  
 Kaptan Kirk, en yakındaki uzay istasyonu 
hakkında bilgi vermesi konusunda Comodor Enright’ın 
acil çağrısını yanıtlar. Orada bir kez, mürettebatın çoğu, 
gemide en düşük seviyede görevli bırakarak, güvenlikli 
bölgeye doğru hareket eder.  Comodor Bob Wesley 
gemiye ulaşır ve kendisinin farkında olmadan “tilki 

avı” adlı bir sanal savaş oyununa katıldığını haber verir.  
Amaç nedir? Şimdiye kadar sadece var olduğu söylenen 
M-5 (Multitronic ünite) ile yüzleşmek. M-5 Bilgisayarı, 
Atılgan’ın ve diğer birçok yüksek sistemlerin gücünü 
de sağlayan Duotronic Sistemin mucidi parlak zekâlı 
Dr. Richard Daystorm’un en son icadıdır. Daystrom’ın 
amacı, sadece uzay gemisini denetlemek değil, 
insanlığa yapacağının en iyisini yapmaktır. Ancak 
sorunlar ortaya çıkar: M-5’in denetimi altında uzay 
gemisi çok daha kolaylıkla düşman iki uzay gemisini 
alt edebilmektedir; ama sonra insan efendilerinden 
bağımsız davranmaya başlamaktadır.  

SPACE 1999: 1975 İngiliz ITV yapımı dizinin 
1976’da ikinci sezon olarak çekilen ilk filmi. Yönetmen: 
Tom Clegg. Oyuncular: Martin Landau, Barbara Bain, 
Berry Morse.

The Ultimate Computer
Nihâi Bilgisayar

Metamorphoz veya Cosmic Princess
Değişim veya Kozmik Prenses
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Ayüssü Alfa’nın araçlarından “Kartal”, iki 
pilotla birlikte Psychon gezegenine doğru giderken, 
bir ışıklı küre tarafından çevrilirler. Kendini Mentor 
diye tanıtan bir yabancının çehresi kumanda merkezi 
ekranında belirir. Komutan Koenig, Kartal’ın görevinin 
dostça olduğuna Mentor’u iknaya çalışır ve onunla 
buluşmak üzere Dr.Russel ve Pilot Nick Carter ile 
gezegene iner; ne yazık ki bir güç alanına yakalanırlar. 
Psychon halkı, molekül değişimi yeteneğine sahiptirler 
ve her istedikleri şekle bürünebilmektedirler. Bu 
değişim konusu «Star Wars» (Uzay Yolu-1966-69) TV 
dizisinin 1967, 2.sezon, 7.Bölümü «Catspaw» (Kedi 
Pençesi)’da da işlenmiştir.

 Ancak, madenlerde çalışan şuursuz kişiler 
dışında, ne yazık ki ortalıkta kimse yoktur.  

Mentor, tüm Psychon halkının akılları yüklenmiş 
bir bilgisayarın bekçisidir. Bu bilgisayar, gezegene 
gelen her akıllı yaratığın aklını emmektedir. Mentor, 
bilgisayarına buraya gelenlerin akılların yükleyerek, 
mahvolmuş gezegenini yeniden kurmayı düşlemektedir.

Ortak aklın yüklendiği bilgisayar konusu, sekiz 
yıl kadar sonra çevrilen «The Riders of Atlantis» 
(İntikam Savaşçıları-1983) filminde de karşımıza 
çıkacaktır.

 Alacakaranlık Kuşağı TV dizisi, 1964, 
5.Sezon, 20.Bölüm. Yönetmen: Richard Donner, 
Senaryo: Bernard C. Schoenfeld, Rod Serling. 
Oyuncular: Wally Cox, Ralph Taeger, Sue Randall.

 Agnes olarak bilinen bilgisayar 
bozulduğunda,  Şirket sorumlusu, neyin ters 
gittiğini anlayabilmek için usta bir programcı olan 
James Elwood’u çağırır. James, çabucak sorunu 
çözer ve kısa sürede kendini makineden sorumlu 
bulur. Agnes ve Elwood hızla uyumlanırlar ve 
makine, Jim’in meslektaşı Millie’ye randevu 
vermesini tavsiye eder. Tarih uygun olmaz ve 
Agnes’ın kızla ilgili daha daha fazla tavsiyeleri 
vardır. Sonuçta, Agnes’ın kendine ait bir ajandası 
olduğu  ve tutkun olduğu James’i engellediği 
ortaya çıkacaktır.

From Agnes - With Love
Agnes’ten Sevgilerle

Cinayete alet olan veya cinayet çözenler bir 
yana da, bir de âşık olup randevulaşan, çılgınca takibe 
kalkışaan veya sevdiğinden  çocuk edinmek isteyen 
bilgisayarlar veya elektronik beyinler karşımıza 
çıkarsa ne yaparız?. Bize «Satürn 3 – 1980»’deki 
siborg Hektor’u anımsatmıyor mu? Tanrı bizi böyle 
çatlaklardan korusun!

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ BİLGİSAYARLAR
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 Komiser Columbo TV Dizisi: 1974, 3.Sezon 
6.Bölüm. Peter Folk’ın başrolü oynadığı sevilen 
polisiye dizisi Komiser Columbo’nun (1971-
2003) bazı bölümleri BK’saldır. Yönetmen: Alf 
Kjellin, Senaryo: Steven Bochco, Dean Hargrove. 
Oyuncular: Peter Falk, José Ferrer, Lew Ayres.

 Dr.Marshall Cahill, çalışanları bilimsel 
dehalardan oluşmuş bir devlet enstitüsünün 
yöneticisidir.  Yaşlı Dr. Nicholson, Dr.Cahill’in 
oğlu Neil’in, ölmüş bir adamın moleküler yapı 
kuramını iç ettiğini bilmektedir. Nicholson, 
bunu bildiğini ima edince, Dr.Cahill onu öldürür 
ve cinayeti, eroin ihtiyacı olan bir esrarkeşin 
yaptığına benzetir. Zeki olsun olmasın, komiser 
devrededir ve Columbo’nun yardımcısı MM-7 
adlı bir robottur. Sevimli komiser, not defteri 
yerine bol bol kayıt cihazları kullanmakta. Katili 
bulmasında MM-7’nin de rolü büyük.

1976 yapımı. Walter Kempley’in «Elektronik 
Yargılama» adlı romanından çevrilen filmin yönetmeni: 
Gérard Pirés, Konu yazarları: Mario Bregni, Walter 
Kempley. Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Mireille 
Darc, Bernadette Lafont.

 Bilgisayar programcısı Fred Malone (Jean-
Louis Trintignant) kendisine her gün yulaf ezmesi 
ve süt yediren dırdırcı karısında bıkmıştır. Bir gün 
aklına, onu ortadan kaldırmak gelir. Küçük Hawlet-
Packart 65 makinesinin yardımıyla ona bir tuzak kurar. 
Banyo yapmayı seven karısının ayağı kaysın diye akla 
gelmedik şeyler dener, sonunda başarır. 

Bir arkadaşı, karısından şikâyet etmektedir. 
Ama kadın, ev işlerine bayılan biridir ve Fred, asıl 
öldürülmesi gereken kişinin arkadaşı olduğunu fark 
eder. Kalbi olan arkadaşına sekreteri Charlotte’u 
(Mireille Darc) göndererek onu da ortadan kaldırır ve 
onun karısını (Bernadette Lafont) yanına alır. Yalnız 
Bn. Verna ev işlerinde başarılı ise de yatakta Fred’i 

Mind Over Mayhem
Evlat Sevgisi

The Undertaker Parlor Computer
Çapkın Sigortacı
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mutlu edememektedir. Bu kez Fred sekreterini de eve 
alır. Böylece garip bir üçlü kurarlar. 

Bir süre sonra parasızlık yüzünden Fred 
patronunu öldürür ve onun yerine geçer. Ama bu 
hayat, Fred’in canını sıkmaya başlar. Artık eve gitmek 
istememektedir. Polise gider, kendisini tımarhaneye 
kapattırır. Yeni bilgisayar programcısı, Fred’in yerine 
geçer. Bu kez sekreter ile Verna, rolleri değiştirirler. 
Kendisini serbest bırakmak isteyen doktora engel 
olmak için arabasına bomba koyan Fred, oradan çıkmak 
istememektedir.

1977 yapımı filmin yönetmeni: Donald Cammel, 
Oyuncular: Julie Christie, Fritz Weaver. Müzk: Jerry 
Fielding.

«Aboriez-78 BK filmleri Festivali»ne katılan 
bu film, yüksek kalitesine rağmen ödül alamamıştır. 
Konusunun orijinalliği, ilerde analog bilgisayarların 
yönettiği makinelerin insanoğlunun kölesi değil, 
efendisi olacağının olağanüstü anlatımından ileri 
gelmektedir. Bugün hayal sanılan şeyin yarın pekâlâ 
gerçekleşebileceğinin mesajı verilmektedir. 

Birçok yorucu araştırmadan sonra Dr.Alex Haris 
ve ekibi, Proteus IV adını verdikleri son derece gelişmiş 
bir bilgisayar yapmayı başarırlar:. Bu olağanüstü 
makine aynı alanda kendisinden önce yapılmış tüm 
benzerlerini kat kat aşmıştır. Ona öylesine insanca 
duygular yüklenmiştir ki sonunda bir kadın vücudunu 
merak etmeye başlar. Dr.Alex’in evden 3 hafta 
uzak kalmasından yararlanarak, onun karısı Susan’ı 
eve hapseder; çünkü ondan bir çocuk sahibi olmak 
istemektedir. Bazen sevecen, çoğunlukla da sadistçe 
genç kadını inceler, onunla nasıl temas kuracağını 
tasarlar. Bir yandan genetik çalışmalarını sürdürürken, 
bir yandan da yapay bir erkeklik organı geliştirir ve 
laboratuvarda ona tecavüz eder. 

Hamile kalan Susan için korkulu bir bekleyiş 
başlar. Bilgisayarın tüm belleği, bu cenine akmıştır. 
İnsan zekâsının yarattığı makine, yine insanca 
duygular içinde, insan olmayı amaçlamaktadır. Bunun 
için de her yola başvurmakta, tüm olanaklarını seferber 
etmektedir. Ta ki bir siborg doğana kadar!..

Demon Seed veya Operation Proteus
Kötü Tohum
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Alacakaranlık Kuşağı TV Dizisi, 1990 sonrasında 
olmasına rağmen musallat bir sanal zekâ’nın keyifli 
öyküsü:  
 2002, 1.Sezon 17.Bölüm, Yönetmen: John 
T. Kretchmer, Senaryo: James Crocker, Oyuncular: 
Greg Germann, Jaime Pressly, Tiffany Lyndall-Knight

Ben Baxer, kapak fotoğraflarında güzel kadınların 
yer aldığı bir mecmuada çalışmaktadır. Ona göre bir 
erkek için evlilik bağı öncesi bir kereliğine şeytana 
uymak doğaldır ve nişanlısı ile bu konuda anlaşmıştır.  
Ben’in arkadaşı Garret, onun bilgisayarına bir anti-
virüs programı ile birlikte “Sensuous Cindy”denilen 
ve sanal gerçeklik sunan bir eğlence programı yükler. 
Üstelik bu şirketin yazarlarından bir olan Ben’in 
nişanlısı Sam, yazılım geliştiricidir.

Öncelikle Ben programın görsel izlenimine 
girer ve Cindy ile fantastik romantik bir ilişki kurar. 
Sabahleyin, evinde Cindy’den beklenmedik bir 

çağrı aldığında şok geçirir. Cindy, Ben ile ilişkiyi 
sürdürmekte çok isteklidir. Bu gün Ben ile bürosunda 
buluşma randevusu alır, ancak başka bir iş sözleşmesi 
dolayısıyla bu gerçekleşemez.

Evine dönmek için asansöre bindiğinde, katlar 
arasında kilitlenir, Ben, alarm düğmesine bastığında 
ise Cindy video ekranında ona görünüp yalvarır. 
Genç adam, dünkü ilişkinin sadece bir gecelik 
olduğunu söyler. Cindy onun kapalı yer korkusundan1 
yararlanarak, Ben’i asansörde yalnız bırakır. Genç 
adam paniğe kapılır ve Cindy’ye randevu için bürosuna 
dönme sözü verir.

Ben merdivenlerden sıvışır ve saklanır. 25 kat 
tırmanan Garret yetişene kadar, Cindy, ona tekrar 
tekrar sabırsızca seslenir. Ben, ondan, programı 
bilgisayarından silmesini rica eder.

Ben, Sam ile güzel vakit geçirmek için bir 
demet çiçek ile evine varınca, onu çalışma odasında2, 
çalışmayan bilgisayarının başında bulur… kısa süre 
sonra kız odayı terk eder.  Ekranda gözü dönmüş 
Cindy belirir. Ben’in şirketindeki başka bir bilgisayara 
sıçrayarak, silinmekten kurtulmuştur. Cindy her 
yerdedir… Ben’in telefonunda, TV’sinde, ondan bir 
türlü kaçamaz. Cindy, aralarında geçenleri Sam’e 
söylemekle onu tehdit edince, Ben yıkılır ve Sam’e, 
bürosunda bir yangın çıktığı yalanını söyleyerek, 
Cindy ile buluşmaya gider.

Ben, Cindy’nin sanal odasına girer ve onu 
öper… ve birden Cindy’nin görüntüsü bozulmaya 
başlar. Çünkü Ben, Sam’e duyduğu aşkı dile getirmek 
için Garrett’in, yazdığı programı, Cindy’yi engellemek 
için kullanmıştır. Cindy “tatlım” diyerek kaybolur. 

Ben, Sam’e telefon açarak her şeyin yolunda 
olduğunu söyler. Nişanlısı, marketten bir şeyler alıp 
gelmesini, ancak acele de etmemesi rica eder. Telefonu 
kapattıktan sonra, Sam sanal gerçeklik gözlüklerini 
takar ve kendi yazdığı bir programı izlemeye başlar. 
Ben’in aksine, Sam, Cindy’yi çok mutlu görür. Cindy, 
Sam’i tutkuyla öpmeye başlar; çünkü yeni yüklenen 
programdan dolayı, artık kendini Ben sanmaktadır.

1 Claustrophobi: Kapalı yer korkusu.
2 Home Office: Eve iş alıp, evde çalşıma. Evi büro gibi kullanma.

Sensuous Cindy
Duygusal Cindy
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1980 Kanada yapımı filmin yönetmeni: George 
Kaczender, Senaryo: Paul Gottlieb’in romanından 
Noel Hynd. Oyuncular: Robert Mitchum, Lee Majors, 
Valerie Perine.

 Esrarengiz bir milyoner, bir reklam ajansı satın 
alarak, görevlileri reklamcıya benzemeyen kendi 
adamlarıyla değiştirir. Bir metin yazarı, ajans sahibinin 
hiç de ürün satmak hevesinde olmadığını keşfeder. 
Adamın asıl niyeti, kendi istediği kişileri seçimde 

seçtirmek için, reklamları beyin yıkama aracı olarak 
kullanmaktır. Bunun için de, kötülemek istediği kişinin 
yüzü üzerine bir saniyelik şeytan, iblis veya kötülük 
motifleri bindirmektedir. 

Metin yazarı düşüncelerini yakın bir arkadaşına 
açar; ancak kısa zaman sonra öldürülür. Arkadaşı, bu 
esrarlı ölümün ardındaki gerçeği araştırmaya başlar.

Reklam dünyası ve hipnotik etkileri üzerine 
güzel bir yapım. Bir süre önce özellikle sinemalarda 
bu tip içecek reklamları yapıldığı saptandıktan sonra 
yasaklanmıştı. Eh, aynı şey neden politika alanında 
kullanılmasın ki?.. Neden bazı kişileri seyrederken bile 
hoşlanmadığımızı bir düşünelim…

1981 ABD yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Michael Chricton, Oyuncular: Albert Finney, James 
Couborn, Susan Dey.

 Plastik cerrah Larry Roberts, daha güzel 

The Agency
Ajans Looker

Cazibeli Kız

Neticede bu makineler veya kendini düşünmeye 
odaklamış yapay zekâlar, her kulvarda koşacak şekilde 
kullanıma sunulmaktadır. Bu konuda güncel yaşama 
değinen, hatta uyaran filmler de yapılmıştır. Günümüz 
medyasının yeni keşfettiği, oysa reklam dünyasının 
nicedir kullandığı bilinçaltı (subliminal) mesajlar da 
orijinde bilgisayar yoluyla yapılan hipnoz değil midir?

BİLİNÇALTI (Subliminal) MESAJLAR
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fotoğraf vermeleri için bir grup model üzerinde ufak 
tefek operasyonlar yapar. Sonuçlar başarılıdır; ama ne 
zaman ki birisi kalkıp da güzel hastalarını öldürmeye 
başlar, Dr.Roberts meraklanır ve araştırmaya koyulur. 
Esrar perdesi aralandıkça, cinayetlerin arkasında 
«Dijital-Matris» olarak anılan yüksek teknolojili bir 
bilgisayar ile karşılaşır. Aktör ve aktrislerin mükemmel 
kopya modelleri sanal ortamda hazırlanmakta ve 
çeşitli görüntüleri hafızaya alınmaktadır. Daha sonra 
bu kişileri filmlerde oynatmaya gerek kalmayacaktır; 
çünkü her şey sanal ortamda cereyan edecektir. 
Dolayısıyla mükemmel modellerin canlılarına artık 
ihtiyaç kalmayacaktır. Daha da derinlere inince, 
geliştirilen bir ışının, TV aracılığıyla insanlara iletildiği 
ve seyredenleri hipnoza soktuğu ortaya çıkar. Üstelik 
burada denenen ışının savaşta kullanımı için silahı da 
yapılmıştır.

Star Trek TV Dizisi: 1967. 1.Sezon 23.Bölümün 
yönetmeni: Joseph Pevney, Senaryo: Robert Hamner, 
Gene L.Coon. Oyuncular: Willian Shatner, Leonard 
Nimoy, Misafir oyuncu: Arian-7 rolünde David 
Opatoshu.

NGC321 numaralı Yıldız Grubu ile temas 
kurma görevini yüklenen Kaptan James T. Kirk ve 
1.Subay Mr.Spock, Eminiar-7 gezegenine inerler. 
500 yıldan beri komşu gezegenlerden biri ile savaşta 
olan bu dünyada yaşamın nasıl sürdüğünü öğrenmeleri 
gerekmektedir. Ne bir yıkıntı ne de bir yokluk ile 
karşılaşırlar. Yönetici Arian-7, onlara işin sırrını açıklar. 
Aslında bu, her iki gezegen sakinlerinden gönüllü 
olarak kaydolmuşlar arasında oynanan bir bilgisayar 
oyunudur. Silahlarla savaşmak yerine, bilgisayarlar, 
karşı tarafa saldırıda bulunur. 

İsabet edildiği yerdeki gönüllüler, ölü kabul edilir 
ve yine bilgisayar tarafından topluca idam edilmek 

The Test of Armageddon1

Armageddon Deneyi

Konu, «Star Trek» (Uzay Yolu TV 
Dizisi-1966-1968) içinde de değişik şekillerde 
ele alındı. Bunlardan en ilginci, tüm uzay gemisi 
personelinin, belirsiz bir çatışmada ölü ilan edilmesi 
üzerine, Kaptan Kirk ve Mr.Spock, mürettebatı 
kurtarma uğraşına girmesini  işleyen bölümüdür.

ANA BEYİN, BİLGİSAYAR OYUNLARINI 
CİDDİYE ALIRSA…

1 Armageddon; sözcük olarak İbranice de “Megiddo Dağı” anlamına 
gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya’nın sonuna doğru olacak 
olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Öyle 
ki tüm Dünya’yı yüzyıllar boyunca radyasyona gömecek ölçüde, çok 
büyük bir nükleer savaş.



57www.yerlibilimkurgu.com

üzere imha aygıtlarına gönderilirler.
Buna neden son vermediklerinin nedeni ise çok 

daha acıdır: Zarar ziyan yoktur, ortalık tertemizdir, 
yaşayanlar da keyif içindedir. 
 Bu bilgisayar oyununda Atılgan Gemisi de 
sanal olarak isabet almıştır ve personeli ölü kabul 
edildiği için, imhası istenmektedir. Kaptan Kirk, onlara 
gerçek savaşın çehresini göstermenin zamanı geldiğine 
karar verir ve eyleme geçer.

1982 ABD Walt Disney Yapımı. Yönetmen, öykü 
ve senaryo: Steven Lisberg, Oyuncular: Jeff Bridges, 
Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan.

Dünyanın en iyi yarış oyunlarının programcısı 
Kevin Flynn, tasarladığı ve kahramanı TRON olan 
oyunda bir şeylerin yanlış gittiğini fark eder. Şirketin 
sahibi ile konuyu paylaşmak istese de bir sonuç alamaz. 
Ana kumandaya girerek, bozukluğu bulmaya çalışır. 
Bunu fark eden ve kendini korumaya alan elektronik 
beyin, belleğindeki bir küçültme programını kullanarak 
onu minimize eder ve oyunun içine çeker. Kevin, mikro 
evrenin muhteşem 3 boyutlu matris alanlarında bir bilgi 
birimi’dir artık. Şirketin sahibi ise, virüsleri bulup yok 
eden ana kumandanın kendisidir. 

Flynn, yarattığı kahraman TRON ile kız 
arkadaşını bulur. Üçü birlikte, bu durumu bir bilgisayar 
oyunu kabul eden ana kumanya karşı müthiş bir köşe 
kapmaca başlar. Yok ediciler, jokerler, hücrelere 
hapsolan bilgi birimleri, muhafızlar, matris alanları 
ve kafayı yemiş bir “elektronik beyin”… Walt 

Tron

Makro ve Mikro Evrenlerin birbirini tamamladığı 
ve tekrara başladığı nokta neresidir? Çeşitli şekillerde 
minyatür hale getirilme, hatta iç uzaya yönelme, 
dönemin roman ve filmlerinde de sıkça kullanılmıştır. 
İlerde değineceğimiz «The Incrıdıble Shrınkıng Man» 
(Kendi Kendine Küçülen Adam-1957) «Fantastic 
Voyage» (Kan Damarlarında Yolculuk-1966), «The 
Incridible Shrinking Woman»  (Pat Cramer’in 
Öyküsü-1981), «Innerspace» (İçimde Biri Var-1988), 
«eXistenZ» (Varoluş-1999) gibi…

Bilgisayar oyunları gerçek hayata dönüşürse, 
neler olur? Onların oynandığı sanal dünyayı yöneten 
Elektronik Beyin, iyi karakteri/ kahramanı düşman 
kabul edip de kendi başına harekete geçerse, onu 
düzeltecek tek kişi de elbette programcının kendisi 
olacaktır. Peki, hani fırsat olsa da, programcı mikro 
boyutlara inip, yarattığı kahramanın sanal dünyasına 
girerse, ne tür tehlikelerle karşılaşır?

BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ TEHLİKELER
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Dısney stüdyolarında hazırlanmış, muhteşem bir yarı-
animasyon yapıt. Aynı yıl gösterime giren «Blade 
Runner»’daki1 (1982) “Yaratıcı”ya ulaşma çabasındaki 
insansılar gibi; bu kez “yapımcıya” ulaşmaya çalışan 
“Bilgi Birimleri”. Ve muhteşem SON!..

1  BLADE RUNNER,  Biyolojik Robotlar, Selma Mine’nin Kalemin-
den, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Di-
zisi:9, YBKY e-dergi, Dizi:11, Mayıs 2018

War Games
Savaş Oyunları Poldergeist

Mezarlıktaki Ev veya Kötü Ruh

1983 ABD MGM Stüdyolarında yapılan filmin 
yönetmeni: John Batham, Senaryo: Lawrance Lasker, 
Walter F. Parkes, Oyuncular:  Matthew Broderick, Ally 
Sheedy, John Wood. 

Çeşitli bilgisayar oyunlarına meraklı bir genç, 
günün birinde gelişmiş bir bilgisayar alır ve farkında 
olmadan Pentagon (ABD)’un Savunma Elektronik 
Beynine girer. Bilmeden onunla “Nükleer Savaş” 
oyununa girer. Aklına gelmeyen şey, aygıtın işi ciddiye 
alacağıdır. 

FBI, Pentagon… derken her şey Arap saçına 
döner, Dünya Savaşı başlamak üzeredir. Bunu 
kim yapıtıyla yine onun düzeltmesi en doğru 
çözüm olacaktır… Tabii elektronik beyne oyunu 
sıfırlatabilecek yeni bir oyun öğretebilirse…

1982 ABD yapımı filmin yönetmeni Tobe 
Hooper, Senaryo: Steven Spielberg ve Michael Grais. 
Oyuncular: JoBeth Williams, Heather O’Rourke, Craig 
T.Nelson. 

Bilinmeden bir mezarlık üzerine inşa edilen bir 
evin bahçesinde havuz yapılmaya başlanınca, obsesyon 
olayları devreye girer. Önce herkesi tedirgin eden, 
evdeki eşyaların korku verecek şekilde hareketleri, 
oraya buraya çarpmaları, kapıların kendiliğinden açılıp 
kapanmasıdır. Sonra evin küçük kızı Carol Anne, TV 
aracılığıyla kendisine seslenen bir varlığı izler ve 
bir zaman boşluğuna düşer. Bu kez o da ailesine TV 
kanalıyla seslenmeye başlar. Parapsikologlar, evde 
bir yığın cihaz kurarak deneyler yaparlar; ta ki ilginç 
görüntüler kayda alınana dek…

Akli melekeleri içeren Ruh ve de Astral Beden, 
Parapsikolojiye göre bir tür enerji ise, elbette enerji 
alanı ile dirsek temasındaki bilgisayarlar dâhil her tür 
elektronik cihazı hatta kristal yapıları etkileyebilecek 
demektir. Şimdilik iletişim kuruyorlar da ilerde ne 
yapacakları bilinmez!

BİLGİSAYAR EKRANINDAN SESLENEN 
ve GÖRÜNEN ENERJİ BEDENLER
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1983 ABD yapımı filmin yönetmeni: Douglas 
Trumbull, Senaryo: Bruce Joel Rubin’in öyküsünden 
Robert Stitzel, Oyuncular: Christopher Walken, Natalie 
Wood, Louise Fletcher.

Lillian Reynolds ve Michael Brace adlı iki 
araştırmacı, insanların güncel deneyimlerini kayda 
alan ve tekrar oynatan bir bilgisayar programı 
geliştirmiştir. Kişinin «yüksek beyin fonksiyonları» 
bir kez saptandıktan sonra, beynine girmek ve onun 
düşüncelerini, duygularını ve hayallerini kaydedip, 
onları yeniden yaşamak da mümkün olabilecektir. 
Ancak deneme, hızla kontrolden çıkmaya başlar.

Lillian Reynolds proje üzerinde çalışmayı 
sürdürürken, Michael, yardımcısı Karen Brace ile 
cinsel fantezilere başlar ve ahlâkî sorunlar ortaya 
çıkar. Hükümet tarafından Michael ve Karen 
görevden uzaklaştırılması ve askeriyenin gözetiminde 
devamı üzerinde durulur. Çünkü askerî füze güdüm 
sistemlerinde kullanılması düşünülmektedir.

Çalışmayı yürüten Lilian kalp krizinden ölünce, 
onun ne yaşadığını anlamak için Karen cihaza girer 
ve ölümün eşiğine kadar gider… Konu, «Flatliners» 
(Çizgi Ötesi-1990) filminde, ölümün de ötesine 
geçmeyi denemek şeklinde tekrar ele alınacaktır.

1983 ABD+Kanada yapımı filmin yönetmeni ve 
Senaristleri: Rick Moranis, Dave Thornas,  Oyuncular:  
Rick Moranis, Dave Thomas, Max von Sydow.

Bob ve Doug McKenzie, Elsinore Brewery 
denilen bir akıl hastanesinde çalışmaya başlarlar. 
Amaçları, bu kuruluşta gizliden gizliye yürüyen bir 
deneyi açığa çıkarmaktır. Keşfederler de: Ses ile 
hipnotize edilen hastalar, bazen son derece uysal, bazen 
de toplu eyleme geçen azılılar olmaktadırlar. Ayrıca 
iki kafadar, kendilerine yardım eden Pam’e, yakın 
zamanda ölen babasıyla ilgili gizemi çözme sözü de 
verirler. Çalışmaları ve buluşları dolayısıyla kıskançlık 
nedeniyle öldürülen bilim adamı, bilgisayar ekranları 
vasıtasıyla onlara görünür ve mesaj iletir.  
Bilgisayarla ve TV kanalıyla iletişim kurma, «2010–The 
Year We Made Contact» (2010, Temas Kurduğumuz 
Yıl - 1984) kullanılmıştır.

Brainstorm
Beyin Fırtınası

Strange Brew
Sihirli İçki
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

1983 İtalyan + Filipin ortak yapımı filmin 
yönetmeni Ruggero Deodato (Roger Franklin), 
Senaryo: Tito Carpi (Robert Gold), Vincenzo Mannino 
(Vincent Mannino) Oyuncular: Christopher Connelly, 
Giola Scola, Tony King.

1994’de Miami, Florida açıklarında batan bir 
nükleer Sovyet denizaltısını çıkarmak üzere bir ekip 
çalışmaktadır. Deniz tabanında, toprağın altındaki eski 
Atlantislilerle ilgili bazı kalıntılar bulurlar ve garip 
duygulara kapılırlar.  

Denizaltıyı kımıldatınca, füzelerdeki radyoaktif 
yakıt harekete geçer ve yükselen deniz dalgası ile 
platform tahrip olur. Bir grup araştırmacı kurtulur 
ve yakındaki Karayıp Adaları’na sığınırlar. Sahile 
çıktıklarında bilinmez bir güç yüzünden her şeyin 
mahvolduğunu ve herkesin öldüğünü görürler.  

Atlantislilerin düşünce enerjilerini 
yoğunlaştırdıkları ve kullanmaya hazırlandıkları, 
kristal bir bilgisayara yüklü «ortak bellek», okyanusun 

1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: Mark Sobel. 
Senaryo: Stanley Richards. Oyuncular: Martin Landau, 
Michael Ansara, MacDonald Carey.  

Bir devlet kurumu, Amerikan nükleer savunma 

dibinde, dünyaya hükmetmek için uygun zamanın 
gelmesini beklemiştir. Onların soyundan gelen, kristal 
başlıklı, iyi silahlanmış akıncılar, bu ortak belleğin 
yaptırımıyla, dünyayı ele geçirmeye hazırlanırlar. 

Bu kristal başlık şeklindeki çevirmen bilgisayar 
ve Dünyayı ele geçirme planı «Warlords of Atlantis» 
(Atlantis’in Savaş Tanrıları–1978) filminde; Kristal 
Bilgisayar ise «Superman» (Uçan Adam-1978)1 
filminde işlenmiştir.

1  SUPERMAN, Kimlere Kucak Açmadık ki? Selma Mine’nin Kale-
minden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı 
Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017, Sf:30,

The Riders of Atlantis
İntikam Savaşçıları

Access Code
Giriş Kodu



61www.yerlibilimkurgu.com

çalışmasının, dünyayı ele geçirmek isteyen bir grup 
tarafından çalındığını öğrenir. Kurum, bir şekilde, 
grubun küresel saldırı planını devreden çıkarmak, 
çalınan silahları geri almak ve ulusal paniğe neden 
olmayacak şekilde olanları gizlemek durumundadır. 

Bu film, insanoğlunun, Dünya çevresine kendini 
korumak ve savunmak üzere yerleştirdiği sistemleri, 
gün gelip kendi sınır tanımaz isteklerine ket vurucu bir 
dizgin haline getirilivermesini; buna karşılık kozmik 
enerji ve ortak bilincin, insan düşüncesi üzerindeki 
hükümranlığını işlenmektedir. 

Bu muhteşem kudret nerededir? Enerjisini 
nereden almaktadır? Dilerse zamanı, mekânı ve 
düşünceleri nasıl etkilemektedir? İlginç ve güzel bir 
çalışma… anlayana.

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

«2001-A Space Odyssey» (2001-Bir Uzay 
Yolu Macerası-1968)’de üpiter’de mekân ve zaman 

değiştiren astronot Dave, 9 yıl sonra, eşinin karşısına 
TV aracılığıyla çıkar. Diğer astronotlara da değişik 
zamanlarda bilgisayardan seslenir ve gelip kendisini 
bulmalarını ister. Jüpiter’e yeniden bir keşif yolculuğu 
yapılır; Discovery uzay aracı bulunur, 9000 ünitelik 
elektronik beyin HAL’i programlamış olan bilgisayar 
mühendisi, onu tekrar aktif hale sokunca, Saf 
Düşünceye dönüşmüş olan Dave ile Yapay Zekâ HAL 
bütünleşir. Sonuçta «kendini koruma» programı ile 
«insanları yaşatma» programı arasındaki seçim kararını 
da bu Ortak Akla bürünen Dave-HAL verecektir. 

1  2010 - The YEAR We MADE CONTACT, Dış Uzaydaki Gezegen-
leri Ziyaret, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bi-
lim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, 
Aralık: 2017, Sf:26

2010 - The Year we Made Contact1

2010 - Temas Kurduğumuz Yıl

Robotların, siborgların aşkı… filan derken, 
onların aslında ayaklanmış bilgisayarlar olduğunu 
unuttuk, galiba. Oysa tüm Sanal Dünya bilgisayar 
ve elektronik beyinlerin elinde!.. «Android»1 (1982) 
komedi ağırlıklı sevecen bir âşık androidti, «Satürn 
3»’teki (1980) psikopat ve zorba âşık siborg Hektor’un2 

yaptıkları yetti de arttı bile… derken, şu yeni tiplere 
bakar mısınız?

1  ANDROİD, Âşık Robotlar ve de İnsansılar,  Selma Mine’nin Ka-
leminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018

2  SATÜRN 3, Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?, 
Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:11, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 
2018

ŞEBEKE, İLETİŞİM AĞI ya da WEB 
ÇILDIRIRSA NE OLUR?
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Electric Dreams
Elektronik Düşler

Shocker
Şok

 1984 ABD + İngiliz ortak yapımı komedi 
filminin yönetmeni: Steve Baron, Senaryo: Rusty 
Lemorande, Oyuncular: Lenny von Dohlen, Virginia 
Madsen, Maxwell Caulfield.

Miles Harding, binaları depreme karşı koruyacak 
bir tuğla biçimi üzerinde çalışmaktadır. Düşüncelerini 
geliştirmek için evine bir bilgisayar ile birlikte gerekli 
sintesayzır ve mikrofon gibi ilave cihazlar getirir.  
Programı çalıştırınca, makine ısınmaya başlar. Genç 
adam, panik içinde bir şişe şampanyayı bilgisayara 
döker ve onun işlevlerinde duygusallaşmasına neden 
olur. Kafayı nulan bilgisayar kendine “Edgar” adını 
verir. Sonra da komşuları Madeline’e şarkı besteler, 
sokağa yayın yapmaya başlar. Genç kız ise bunu 
Miles’ın yaptığını sanarak ona âşık olur. Bilgisayar 
bunu kıskanır, genç adamın kredi kartlarını iptal eder; 
onu silahlı ve tehlikeli bir cani olarak kayıtlara geçirir. 

Miles bilgisayarın fişini çeker, böylece 
çalışmasını engeller. Ancak Edgar, bir kez şehir 
şebekesine girmiştir: Madeline ile Miles’ın aşklarına 
karşı dünya çapında bir elektronik suikast düzenler.  
Bestelediği “Together in Electric Dreams” adlı parçayı 
ABD’deki tüm radyo istasyonlarında yayıma sokar.

1989 ABD yapımı filmin senaristi ve yönetmeni: 
Wes Craven, Oyuncular: Michael Murphy, Mirch 
Pileggi, Peter Berg. 

Cani ruhlu bir TV tamircisi olan Horace, 
kasabada sağda solda bulduğu insanları öldürmektedir. 
Onun cinayetlerini araştıran polis teğmeni Parker’ın, 
evinde karısı, kızı ve oğlu öldürülür. Diğer oğlu 
Jonathan, düşlerinde Horace ile garip bir bağlantıya 
girer ve babasını yönlendirir. 4 polis memuru, katili 
yakalamak üzereyken öldürülür ve Horace bu kez 
Jonathan’ın kız arkadaşı Alison’a musallat olur. Başka 
bir düşünde Horace’ı adam kaçırmak üzereyken gören 
Jonathan, babasına haber verir ve yakalanan katil, 
elektrikli sandalyeyi boylar. 

Ancak, infaz için verilen elektrik Horace’i değişik 
bir yaratık haline sokar. Bu sefer sanal dünyaya kayar 
ve çarptığı insanları kendi bilincine katarak güçlü bir 
suç alanı yaratır. TV’nin etkileri ve hipnoz ile insanları 
topluca obsede etmesini farklı bir dille eleştirerek 
dikkat çeken bir yapım. «The Agency» (Ajans-1980) 
ve «Looker» (Cazibeli Kız-1981) filmlerinde işlenen 
hipnozun değişik bir anlatımı.
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Flatliners
Çizgi Ötesi

Her şey başa dönmüş gibi… «Frankenstein»’da 
ölü bedene ya da «Metropolis»’teki gibi bir robota 
hayat kazandırma, sanki tersten okunuyor. Bu kez canlı 
bedenin içinden enerji serbest hale getiriliyor… Sonra 
haydi baştan… bedene sokuluyor da, dönen enerji aynı 
mı bakalım? Konu orijinal «Star Trek» (Uzay Yolu-
1966-69) ve de «The Next Generation» (Uzay Yolu: 
Yeni Nesil-1987-94) dizilerinde1 “ışınlama” aygıtına 
girip çıkışta aynı kişi olup olunmadığı tartışmasını da 
akla getirmektedir.

1  STAR TREK ve The NEW GENERATION, Uzay Savaşları, Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018 Sf:31, 36

1990 USA Yapımı. Yönetmen: Joel Schumacher, 
Senaryo Yazarı: Peter Filardi, Oyuncular: Keifer 
Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, William 
Baldwin, Oliver Platt. 

Beş tıp öğrencisi, iç dünyalarını keşfetmek için 
deneyler yapmak üzere gizlice bir grup kurarlar. Bunun 
için de laboratuvarda önce kalplerini durdurup sonra 
başlatacak bir bilgisayar programı geliştirerek, her 
defasında “ölümün kıyısı”nda dolaşırlar. 

Her birinin çocukluklarına ait şuuraltı saplantıları 
ile ilgili anıları ortaya çıkmaya ve onları etkilemeye 
başlar. Giderek “ölüm ötesi”ni de merak edip bu konuda 
deneyleri yoğunlaştıkça, işler iyice sarpa saracak ve 
yaşama dönüşleri giderek zorlaşacaktır. Olay, meraklı 
bir deneyin ötesine geçmiştir artık…

Kaynakça:

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

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

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

Göndermeler:

*2001-A SPACE ODYSSEY, Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:26

*2010 - The YEAR We MADE CONTACT, Dış Uzaydaki Gezegenleri 
Ziyaret, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:26

*ANDROİD, Âşık Robotlar ve de İnsansılar,  Selma Mine’nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY 
e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018

*BLADE RUNNER, Biyolojik Robotlar, Selma Mine’nin Kaleminden,  
  Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY                                            
  e-dergi, Dizi:11, Mayıs 2018
*FRANKENSTEIN, Akıl ve de Ruh Yüklenen Robotlar Dünyası, Selma    
  Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri,  
  Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart 2018
*SATÜRN 3, Mekanik Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?, Selma     
  Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri,  
  Yazı Dizisi:11, YBKY e-dergi, Sayı:13, Mayıs 2018
*SPACE 1999, İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, Selma Mine’nin  
  Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı  
  Dizisi:5, YBKY e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017
*STAR TREK ve The NEW GENERATION, Uzay Savaşları, Selma  
  Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri,  
  Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018 Sf:31, 36
*SUPERMAN, Kimlere Kucak Açmadık ki? Selma Mine’nin Kaleminden,  
  Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:5, YBKY  
  e-dergi, Sayı:7, Kasım 2017, Sf:30
*The SENTİNEL (Nöbetçi-Öykü); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE,  
  http://www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm

ve de ÖLÜMÜN ÖTESİNİ ARAMAK

GELECEK SAYI: AKILLI ARAÇLAR

Yarış tutkunları: The Love Bug, The Big Bus

Muhbir ve İntikamcılar: You Drive, Christine

Caniler: Lift, Trucks

Savaşçılar: Damnation Alley, Firefox ve diğerleri

Devriyeler: Knihgt Rider, Blue Tunder, Airwolf ve  

         diğerleri
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Ali YAZAN

Valkyrie Operasyonu

Kısa Öykü - Bölüm 1

Kuantum Fiziği profesörü David Harris, Arizona 
Devlet Üniversitesindeki doktora dersini 

bitirdikten sonra odasına gitmek üzere koridorda 
ilerlerken, bir yandan da yanından geçen lisans ve 
lisansüstü öğrencilerinin selamlarını alıp onlara 
gülümseyerek karşılık veriyordu. Harris, topu topu 
dört dakika süren yolculuğunda kendisine “Merhaba 
Profesör Harris!”, “Nasılsınız Profesör Harris?”, “İyi 
günler Profesör Harris!” şeklinde hitap eden on kadar 
öğrenciyle konuşmak zorunda kalmış ve odasına girip 
kapıyı arkasından kapattıktan sonra “Tanrı’ya şükür!” 
diyerek koltuğuna oturmuştu. Öğrencileri tarafından 
sevilmek güzel şeydi ama beş saatlik kesintisiz bir 
ders maratonundan sonra dinlenmeye giderken bile 
öğrencilerle muhatap olmak, onun gibi enerjik birinin 
bile bazen nefesini tüketiyordu. 
 Koltuğunda arkasına yaslanarak birkaç dakika 
gözleri kapalı dinlendi. Zihnini tamamen boşaltmaya 
çalıştı. Az sonra herkesten gizlemek zorunda kaldığı ve 

kariyeri için en önemli dönüm noktası olarak gördüğü 
projenin son aşamasını gerçekleştirmek üzere yola 
çıkacaktı. 10 dakika kadar dinlendikten sonra koltuğunda 
kaykılarak masasındaki dizüstü bilgisayarının faresine 
dokundu ve uyku modundaki bilgisayarını açtı.  Proje 
klasörüne girip son yaptığı çalışmanın detaylarını tekrar 
gözden geçirdi. Başarılı geçen son deneme neticesinde 
elde ettiği bilgiler ışığında o gün yapacakları deney de 
olumlu neticelenirse tarihin gördüğü en büyük bilimsel 
buluşa imza atmış olacaktı.
 Yaptığı cihaz teknik ismiyle “Quantum Zaman 
Tünelleme Osilatörü” ya da halk arasında bilinen 
ismiyle “Zaman Makinesi”ydi. Kendisinden neredeyse 
bir asır önce yaşamış bulunan Nikola Tesla’nın icat 
ettiği ve 1943’te gerçekleştirilen Philadelphia deneyine 
temel teşkil eden elektromanyetik jeneratörlerin çok 
daha gelişmiş bir versiyonunu kullanarak makineyi 
hayata geçirmişti. Çalışma prensibi, son derece güçlü 
manyetik alanlar üreterek uzay-zaman dokusunda 
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kontrollü yırtıklar meydana getirmek ve bu yırtıklardan 
uzayda ya da zamanda ileri-geri seyahatler etmek için 
faydalanmaktı. 
 Cihazın ilk denemesinde üzerine kamera 
yerleştirilmiş bir fare, geçmişe gönderilmiş ve 
oradan görüntü kaydetmesi sağlanarak tekrar geri 
alınmıştı. Yapılan kontrolde cihazda ve hayvanda bir 
sorun olmadığı ve çekilen fotoğrafların da normal 
kalitede olduğu görülünce, bir köpekle aynı deney 
tekrar edilmiş, o da deney sonunda beraberinde 
net video görüntüleriyle salimen gönderildiği yere 
dönmeyi başarmıştı. Sonunda deney bir insanla 
gerçekleştirilmiş, denek İngiltere’nin Southampton 
kentinden 10 Nisan 1912’de New York’a doğru yola 
çıkan Titanic’in uğurlama törenine gönderilmiş ve 
sağ salim bir şekilde geri dönmüştü, üstelik elinde 
paha biçilmez fotoğraflarla! Şimdi ise sıra bir grup 
insanın beraber gönderilmesindeydi. Bilimsel açıdan 
bir devrim gerçekleşmekteydi. Bu devrim tarih ve 
fizik biliminde yepyeni ufuklar açacaktı. Bu düşünce 
Harris’in heyecanla titremesine sebep oldu. Kolundaki 
saate baktığında deney vaktinin çok yaklaştığını gördü. 
Artık denemenin yapılacağı yere doğru yola çıkması 
gerekiyordu. Bilgisayarını kapatarak hızla odadan 
çıktı ve asansörle garaja indi. Land Rover marka 
aracına binerek 20 kilometre ötede bulunan denemenin 
yapılacağı alana doğru yola çıktı.
 On beş dakikalık bir yolculuktan sonra otobanın 
sağ tarafında, yol kenarında bulunan köhne bir binanın 
önüne arabasını park etti.Araçtan inerek binaya doğru 
yaklaştı. Verandadan geçerek kapıdan içeri girdi. Birkaç 
adım ilerleyerek iki metre önündeki başka bir kapının 
önünde durdu ve başını kaldırarak yukarı doğru baktı. 
Kendisinin göremediği bir yere gizlenmiş bulunan göz 
tarama sistemi, gözündeki retina tabakasını taradıktan 
sonra “Hoş geldiniz Profesör Harris, lütfen buyurun.”  
diye yumuşak bir ses duydu ve kapı açıldı. Harris 
açılan kapıdan son derece modern bir asansörün içine 
girdi. Asansör otomatik olarak aşağı doğru hareket etti. 
Birkaç saniyelik bir yolculuktan sonra asansör durdu 
ve kapı açıldı.  Şimdi karşısında, içinde birçok modern 
cihaz ve askeri üniformalı personelin bulunduğu 

genişçe bir oda vardı. Kendisini ayakta karşılayan 
Albay Hudson içtenlikle elini sıktı ve “Hoş geldiniz 
profesör, biz de sizi bekliyorduk, buyurun.” dedi.
 Harris, albaya teşekkür ettikten sonra kendisine 
hoş geldin diyen personele de aynıyla karşılık verdi ve 
tüm operasyonu yönettiği, üzerinde çeşitli düğmeler 
ve iki adet 40 inçlik UHD ekran bulunan konsolun 
önündeki koltuğa yerleşti. Albay da kendisinin hemen 
yanındaki koltuğa oturmuştu.
 Albay, yüzünü Harris’e dönerek “Büyük 
güne hazır mısınız profesör?” diye sordu. Harris 
gülümseyerek “Sanırım evet, ancak son derece 
heyecanlı olduğumu gizleyemeyeceğim.” diye yanıt 
verdi.
 Albay da gülümseyerek “Son derece haklısınız 
profesör. Sizin yerinizde ben de olsam aynı şeyleri 
hissederdim. Eğer bu deney de başarılı olursa bilim 
tarihine adınızı altın harflerle yazdıracaksınız. Hoş, 
daha şimdiden yazdırmış da sayılabilirsiniz.” dedi.
 “Evet, dediğiniz doğru albay.” 
Konuşma devam ederken denek olarak seçilmiş 
bulunan Yüzbaşı Derek Johnson yanlarına geldi. 
Harris, ayağa kalkarak Johnson’ın elini sıktı. “Merhaba 
yüzbaşı, heyecanlı mısınız?”1,80 metre boyunda, 
kumral saçlı ve enerjik yapılı yüzbaşı “Böyle bir deney 
için olması gerektiği kadar profesör.” diyerek bir 
sandalye çekti ve yanlarına oturdu. Yüzbaşının kıyafeti 
Harris’in dikkatini çekmişti. Üzerinde siyah renkli, 
Hitler döneminde SS’lerin kullandığı tipte, kolunda 
kartal amblemi ve sol göğüs üzerinde de Nazi demir 
haç nişanı bulunan bir üniforma vardı.Harris “Gizli bir 
Nazi hayranı olduğunuzdan haberim yoktu yüzbaşı.” 
dedi.Johnson, gülümseyerek “Bu rütbeyi dikkate 
alırsanız binbaşı demeniz gerekir profesör  hem de 
Reich Güvenlik Baş Dairesinden  SS binbaşısı. Ama 
üzülerek kanaatinizde yanıldığınızı söyleyeceğim, 
çünkü bu kıyafeti görev icabı giyeceğim.” dedi.
 O sırada gene Johnson gibi Nazi üniformaları 
giymiş altı kişi yanlarında belirdi. Bunlardan birisi 
teğmen, diğerleri ise çavuş rütbesindelerdi. Ellerinde 
Nazi askerlerine mahsus makineli silahlar, bellerinde 
ise tabancalar vardı. Gördüğü manzara Harris’i 
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şoke etmişti. Albaya dönerek “Albay Hudson, tüm 
bunların ne manaya geldiği hakkında umarım uygun 
bir açıklamanız vardır. Ben buraya bilimsel bir 
olayı gerçekleştirmeye geldiğimi sanıyordum, oysa 
görüyorum ki iş bilimsel bir araştırma boyutunu 
aşmış.”dedi.
 Albay, yüzünde beliren sıkıntılı bir ifadeyle 
“Bu konuda sizi önceden bilgilendirmediğimiz için 
özür dileriz  profesör. Ancak operasyonun detaylarını 
sizinle paylaşmamız halinde vazgeçmenizden endişe 
ettik.” dedi.
 “Biz derken kimi kastediyorsunuz?”
 “En üsttekileri diyebiliriz.”
Harris’in hayreti bir kat daha arttı. “Yani bu operasyonu 
bizzat başkanın onayı ve talimatı ile mi yaptığınızı 
söylemek istiyorsunuz? Ama sebep ne? Hedef kim? 
Durun, durun bir dakika…”
 Harris şimdi başını önüne eğmiş ve gözlerini 
kapamıştı. “Siz Nazi kıyafetlerine büründüğünüze göre 
benden sizi İkinci Dünya Savaşı zamanına göndermemi 
istiyorsunuz. Muhtemelen önemli bir Nazi liderini 
öldürüp tarihin seyrini değiştirmek işitiyorsunuz. 
Yoksa bu düşündüğüm kişi mi?”
 Bu soruyu sorarken şaşkınlıkla çarpılmış 
yüzünü albaya doğru çevirmişti. Albay , tasdik 
manasında başını sallayarak “Düşündüğünüz doğru 
profesör. Hitler’i ortadan kaldırıp tarihin seyrini 
değiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde birçok insanın 
hayatı kurtulmuş olacak.”
 Profesör “Şimdi bana son deneyin içeriğini 
neden açıklamadığınızı anlıyorum. Benim buna karşı 
çıkacağımı tahmin ettiniz. Doğru, eğer ne yapmak 
istediğinizi bilseydim baştan bu görevi kabul etmezdim. 
Bilimsel ahlaka sahip biri olarak bunu tasvip etmem 
mümkün değil. Ancak benim ahlaki endişelerimin 
Pentagon’u ilgilendirmediğinin farkındayım. 
Anlamadığınız bir nokta var albay. Geçmişe yolculuk 
etmek başka bir şey, tarihin seyrini ya da diğer bir 
deyişle kaderi değiştirmek başka bir şey. Ahlaken sizin 
bu teklifinizi kabul etsem ve sizinle işbirliği yapsam 
bile, araştırmalarımın neticesinde ulaştığım sonuca 
göre geçmişi değiştirmeniz mümkün değil. Boşuna 

askerlerinizin hayatını tehlikeye atıyorsunuz. ”dedi.
 “Neden böyle söylüyorsunuz profesör? Eğer 
dede-torun paradoksunu kastediyorsanız öldürmek 
istediğimiz kişi hiçbirimizin atası değil. Bu yüzden 
bizim varlığımızı direkt ilgilendirmiyor.”
 “Olayı tam olarak kavrayamadınız albay. 
Yapmak istediğiniz şey başka bir paradoksa yol 
açacak. Düşünün; eğer planınızda başarılı olursanız, 
Hitler vaktinden önce ölmüş olacağından burada 
bulunmamıza da gerek olmayacak. O zaman şu anda 
burada bulunuşumuzu nasıl açıklayacağız? Demek ki 
bu operasyon başarısızlığa mahkûm.”
 Albayın kafası karışmıştı. Yüzünü buruşturup 
bir süre düşündü. Sonra “Profesör, dedikleriniz bana 
mantıklı görünse de ben bir askerim ve görevim verilen 
emirlerin içeriğini tartışmak değil, en iyi şekilde 
uygulamaya çalışmak. Dolayısı ile beni vazgeçirmek 
için yapacağınız hiçbir şey maalesef bir neticeye 
varmayacak. Kararı verenler her türlü ihtimali denemek 
istiyorlar, ne kadar çılgınca görünse de .”dedi.
 Harris yüzünde bezgin bir ifadeyle “Sizi 
anlıyorum albay. Peki, bu operasyona katılmayı 
reddetme şansım nedir?” diye sordu.
 “Hukuken sizi böyle bir şeye zorlayamayız 
profesör. Hatta böyle bir operasyonun varlığını 
kabul etmeyi dahi göze alamayız çünkü bu büyük bir 
uluslararası skandala yol açabilir. Ancak ret kararınızın 
hükûmet tarafından hiç de hoş karşılanmayacağını 
bilmenizde fayda var. Bu cevap sizin ileriki hayatınızda 
ciddi sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir.”
 Harris gülümseyerek “Vermek istediğiniz 
mesajı çok iyi anladım albay.Madem fazla seçeneğim 
yok, benden askerlerimizi tam olarak hangi zaman ve 
mekâna göndermemi istediğinizi söyleyebilir misiniz?” 
dedi.
  “Valkyrie Operasyonu’nu biliyor musunuz?”
“Şu, Hitler’e yapılan bombalı suikast değil mi? Ama o 
zaten başarısızlıkla sonuçlanmamış mıydı?”
 “Evet, öyle. Operasyonun başarısızlıkla 
sonuçlanmasının sebebi Hitler’i öldürmek için 
hazırlanan bomba düzenekli çantanın toplantının 
başlarında Hitler’in çok yakınına yerleştirilmesine 
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rağmen, daha sonra toplantıda hazır bulunan diğer bir 
subay, Albay Brandt tarafından fark edilerek Hitler’i 
rahatsız etmemesi düşüncesiyle masa ayağının öteki 
tarafına konulmasıdır.”
 Harris koltuğunda arkasına yaslanarak “Olayı 
bana kısaca anlatır mısınız albay? İstediğinizi tam 
olarak yapabilmek için olayın oluş şeklini ve zamanını 
bilmem gerekiyor.” dedi.
 Albay odadaki herkesin duyabileceği kadar 
yüksek bir sesle olayı anlatmaya başladı. “20 Temmuz 
1944 günü Albay Stauffenberg-ki olayın planlayıcısı 
odur-Hitler’in bulunduğu toplantı salonuna, içinde 
970 gram İngiliz yapımı zaman ayarlı plastik patlayıcı 
olan evrak çantasıyla girdi. Çantayı masanın altına, 
Hitler’in ayaklarının çok yakınına yerleştirdi. Planına 
göre  toplantı devam ederken, patlamadan kısa bir 
süre önce anlaşmalı olduğu emir eri onu telefondan 
arandığı bahanesiyle dışarı çağıracak, patlama 
gerçekleştikten sonra da Stauffenberg hazır durumdaki 
uçağıyla doğrudan Berlin’e uçup Hitler’in öldüğünü ve 
yönetimin artık silahlı kuvvetlerde olduğunu bildiren 
bildirgeyi Alman halkına duyuracaktı.

Toplantıda 23 subay bulunuyordu. İçerideki 
masanın çevresinde SS askerleri ayakta bekliyorlardı. 
Hermann Göring ve Heinrich Himmler toplantıda 
yoktu. Feldmareşal Wilhelm Keitel,  Albay Claus von 
Stauffenberg’in kendisine rapor sunmak için geldiğini 
Hitler’e bildirdi. Hitler, bir gözü bantla kapatılmış 
olan tek kollu Stauffenberg’e baktı, kendisini hafifçe 
selamladı ve Stauffenberg’in hazırlamış olduğu 
raporunu dinlemeden önce General Heusinger’le işini 
bitirmek istediğini söyledi.

Stauffenberg, General Günther Korten ve 
Albay Heinz Brandt’ın arasına geçip masaya oturdu. 
Hitler’den bir buçuk metre ötede bulunuyordu. İçinde 
bomba bulunan çantasını yere koydu. İleri doğru sürdü. 
Meşe ağacından yapılmış olan kalın masa ayağının 
iç kenarına dayadı. O sırada saat 12.37 idi. General 
Heusinger konuşmasına devam ediyor, masanın 
üzerindeki kocaman durum haritasında adı geçen 
yerleri gösteriyordu. Hitler’le subaylar da haritanın 
üzerine eğilmişler, bakıyorlardı.

O sırada Stauffenberg’in dışarıya çıktığını 
Albay Brandt dışında kimse fark etmedi. Brandt 
generalin anlattıklarını dinlemekteydi. Bir ara haritayı 
daha iyi görebilmek için masanın üzerine eğildi, ayağı 
Stauffenberg’in çantasına takıldı. Ayağıyla çantayı bir 
kenara itmeye çalıştı. Sonra bir eliyle uzandı ve çantayı 
ağır masa ayağının öteki tarafına kaldırıp koydu. Şimdi 
bombayla Hitler arasında kalın bir ayak vardı. Hitler’in 
hayatını belki de, görünüşte çok önemsiz olan bu 
hareket kurtardı.

Harris burada araya girerek “Nasıl yani?” diye 
sordu.

Albay Hudson “Şimdi oraya geliyordum 
profesör” dedi ve devam etti “Toplantı, Doğu 
Prusya’nın Rastenburg kasabasında (günümüz 
Polonya’sının Ketrzyn kasabasında) Hitler’in meşhur 
karargâhı Wolfsschanze (kurt ini) adı olarak bilinen, 
orman içinde gizlenmiş, son derece kalın beton 
duvarlardan yapılmış korunaklı binada yapılacaktı. Bu 
binanın tüm duvarları yıkılmaz betondu ve dışarı açılan 
penceresi yoktu. Bu da içeride patlamanın etkisini 
arttıracak, dışarı çıkamayan şok dalgası içeriyi adeta 
cehenneme çevirecekti. Ancak Hitler, havanın sıcak 
olduğu gerekçesiyle son anda toplantının konferans 
salonunda yapılmasını istedi. Saat 12.47’de bomba 
patladı. Ancak hava sıcak olduğu için tüm pencereleri 
açık olan konferans salonunda patlama beklenen etkiyi 
göstermedi, şok dalgası pencereden dışarı çıkarak 
patlamanın etkisini azalttı.”

Albay, derin bir nefes alarak sözlerini sürdürdü. 

“Daha sonra Joseph Goebbels, Hitler’in hayatta 
olduğunu radyodan açıkladı ve Hitler bizzat devlet 
radyosunda hayatta olduğuna dair konuşma yaptıktan 
sonra komplocular darbenin başarısız olduğunu fark 
etti. Komplocular, Bendlerstrasse’deki ofislerinde kısa 
süreli bir çarpışmadan sonra yakalandılar.

Darbeciler, Ordu Komutanlığında doğaçlama 
bir mahkeme yapılarak ölüme mahkûm edildiler. 
Komutanlığın iç avlusunda, derme çatma bir infaz 
mangası tarafından 21 Temmuz 1944 tarihinde  gece 
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saat 01.00’den önce tüfekle vurularak öldürüldüler.”

Albay ,sözlerini bitirdikten sonra onu 
koltuğunda arkasına yaslanmış ve kollarını kavuşturmuş 
bir şekilde dinlemekte olan Harris, yavaşça koltuğunda 
doğrularak “Benim hangi aşamada size yardımcı 
olmamı istiyorsunuz albay?” diye sordu.

“Burada dikkat ettiyseniz suikastın başarısız 
olmasının sebebi Albay Brandt’ın çantanın varlığını 
fark ederek yerini değiştirmesi. Eğer bu olay 
gerçekleşmemiş olsaydı, muhtemelen Hitler patlamadan 
sağ kurtulamayacaktı ve tarihin akışı değişecekti. 
İşte bizim planımız da burada devreye giriyor. Albay 
Brandt’in o çantanın varlığını fark etmesini,  fark etse 
bile yerini değiştirmesini engellemek. Suikastın can 
alıcı noktası burası.”

“Peki, bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz?”
Bu soru üzerine Yüzbaşı Johnson devreye 

girerek çavuş rütbeli personelin elinde taşıdığı 
çantaya işaret etti. “Şu gördüğünüz minyatür bir dijital 
santraldir profesör. Bunu Nazi iletişim hattına bağlanıp 
toplantı salonuna ulaşmak için kullanacağız. Zamanı 
geldiğinde Albay Brandt’i çok acil olarak telefona 
çağıracak ve bu sayede çantaya müdahale etmesini 
engelleyeceğiz.  Bunun için seçilen timde ben dâhil 
tüm personel son derece akıcı bir şekilde Almanca 
konuşabiliyoruz. Bununla birlikte o dönemin aksanı 
üzerinde bir ay boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. 
Albay, telefon görüşmesi için salonun dışına çıktığında 
albaya birtakım sahte acil bilgiler verip oyalanmasını 
ve toplantı salonuna patlama gerçekleşene kadar 
dönmemesini sağlayacağız.”

Harris “Peki, bu plan öngörüldüğü gibi 
işlemezse alternatif bir B planınız var mı?” diye 
sordu.Yüzbaşı gülümseyerek “Tanrı’ya bizi oradan 
sağ salim kurtarması için yalvarmak dışında, hayır.” 
diye yanıt verdi. Harris umutsuzca başını sallayarak 
“Tam tersine inansam da, size görevinizde başarılar 
dilerim. Umarım istenilen neticeye ulaşılır ve insanlık 
bu anlamsız savaşın daha erken sonuçlandığına şahit 
olur. ”Albay da ona katılarak “Hatta bu sayede iki atom 
bombasının atılmasına da gerek kalmayabilir.” diye 

ekledi. “Umarım albay , umarım.”
Albay “Neyse, şimdi işimizin detaylarını tekrar 

gözden geçirelim beyler.” dedi ve odadaki büyükçe 
bir masanın başına gitti. Tim elemanları da onunla 
beraber masanın etrafında toplandılar. Harris “Benim 
de katılmamda bir mahzur var mı?” diye sordu. Albay 
“Lütfen buyurun profesör. Böylece timin gönderileceği 
koordinatları da harita üzerinde görmüş olursunuz.” 
diye cevap verdi. 

Şimdi masanın üzerinde dijital bir harita vardı. 
Albay, haritada toplantının yapılacağı karargâha işaret 
parmağıyla dokunarak “Beyler, burası toplantının 
yapıldığı Hitler’in karargâhı Wolfsschanze.” dedi. O 
dokunur dokunmaz, karargâh üç boyutlu bir hologram 
şeklinde önlerinde yükseldi. Şimdi binanın her tarafını 
rahatlıkla görebiliyorlardı. Albay “Güvenlik, seçkin 
SS birlikleri , ağır silahlar ve tanklarla donatılmış özel 
birlikler tarafından sağlanıyor. Ayrıca bunkerin 75 km 
kadar uzağında da çeşitli ek birlikler mevcut.” diye 
devam etti. Albay, hologramın iç tarafında bulunan 
büyükçe bir odayı işaret ederek “Burası toplantının 
yapıldığı yer. Odada 23 subay bulunmakta. Hitler ise 
şurada bulunuyordu.”dedi. Parmağıyla bir noktayı 
işaret etti. Orada masanın bir köşesinde Hitler simüle 
edilmişti.

Albay “Bomba, Albay Brandt tarafından 
fark edilip masanın Hitler’den uzakta bulunan ayağı 
tarafına konunca etkisini yitirdi ve Hitler hayatta 
kaldı. Hesaplamalarımıza göre Albay’ın çantayı fark 
etmesinden hemen sonra sadece iki saniyemiz var. 
Bu süre içinde onu engelleyemezsek çanta Hitler’den 
uzağa yerleşecek.  O hâlde Albay Brandt’in çantayı 
fark etmesinden en fazla 10 saniye önce albayı 
telefona çağırtmalıyız.  Bu bilgi kendisine ulaşana 
kadar yaklaşık olarak bu kadar süre geçecek. Çantayı 
almadan hemen önce bu bilgi kendisine verilecek ve 
o da çanta ile ilgilenmeyip telefona cevap verecek. 
Burada zamanlama hayati bir öneme sahip. Eğer bunu 
başaramazsak bomba tarihteki gibi patlar ve biz de 
görevimizi başaramadan dönmek zorunda kalırız. 
Bunun için ise zamanımız son derece dar. Çünkü 
patlamadan sonra oluşacak karışıklık kısa bir süre 
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sonra suikastçı avına dönüşecektir. Tabi bu arada 
güvenlikten sorumlu Gestapo ve askerler tarafından 
fark edilmemek için çok dikkatli hareket etmemiz 
gerekiyor. Eğer Hitler kurtulmayı başarırsa, şu kapıdan 
Mareşal Keitel’le beraber dışarı çıkacak.” diye devam 
etti. Albay bunu söylerken karargâhın çıkış kapısını 
göstermişti. “Biz de şu noktada konuşlu bulunacağız.” 
Şimdi parmağı oldukça uzakta bir noktayı işaret 
ediyordu.  “Fark edilsek bile üniformalarımız ve 
kimliklerimiz sayesinde şüphe uyandıracağımızı 
sanmıyorum. Ancak , bomba patladıktan sonra bunun 
içerdeki hainler tarafından yapılmış olacağı hemen 
anlaşılacağından her hareketimiz dikkat çekebilir. 
Bu süre içinde güvenlik görevlileri ilk şoku atlatacak 
ve derhal araştırmaya başlayacaklardır.Ulaştığımız 
Nazi kayıtlarına göre timi göndereceğimiz nokta, 
devriyelerin en seyrek bulunduğu nokta. Profesör bizi 
tam bu noktaya, patlamadan takribi 10 dakika önce 
gönderecek. Santrali kurup Nazi hattına bağlanmak 
ve Albay Brandt’i telefona çağırmak için bu kadar 
süremiz var. Daha uzun bir süre mümkün değil çünkü 
devriyelerin o bölgeden geçme ihtimali yüksek. Eğer 
patlamadan önce böyle bir şey olursa rastladığımız 
devriyelere Führer’in emriyle çok gizli yeni tip bir 
haberleşme santralini test ettiğimizi söyleyeceğiz. 
Bunun için gerekli olan sahte evrak cebimde. Bu 
direk Führer’in imzasını taşıdığı için kimsenin itiraz 
edebileceğini sanmıyorum. Eğer patlamadan sonra bir 
güvenlik timine rastlarsak kuzey yönüne araçla hızla 
giden bir gruba rastladığımızı ancak onları durdurmayı 
başaramadığımız söyleyeceğiz.  Neyse, şimdi işimize 
başlayalım.”

Albay tim üyeleri ile beraber operasyonun 
yapılacağı camekânlı özel bölmeye yöneldi. Kapıdaki 
tuş takımına şifresini girdikten sonra içeri girdi. Tim 
mensupları da içeri girdiler ve albayın karşısında 
esas duruşta dikildiler. Harris ; her tim mensubuna ve 
santrale,  daha önceden hazırlanarak işlemin yapılacağı 
bölmedeki sehpanın üzerine konulmuş bulunan verici 
cihazları takarken bir yandan da açıklama yapıyordu:

“Bu cihazlar sizin dönüşünüz için gerekli. Sizi 
gönderdikten tam 15 dakika sonra geri almak için bu 

cihazların gönderdiği sinyalleri kullanacağız.”
Yüzbaşı bir ümitle “İşlemi yaptıktan sonra 

sistemi açık tutma imkânınız yok mu profesör?  Yani 
bizi online takip edip sıkıntılı bir durumda geri alamaz 
mısınız?” diye sordu.

“Çok isterdim yüzbaşı ancak maalesef sizi 
gönderme işlemi gerçekleştikten sonra uzay-zaman 
dokusunda oluşan yırtık birkaç saniye içinde kapanıyor. 
Onu 15 dakika açık tutmak için harcamamız gereken 
enerji hesaplarımıza göre nükleer bir santralin bir 
sene boyunca harcayacağı enerjiye eşdeğer-ki bunun 
da bir garantisi yok- çünkü atomların bu aşamada 
Heisenberg belirsizlik ilkesine göre kararsız bir hâl 
sergilemeleri sizi izlememizi neredeyse imkânsız hâle 
getiriyor. O yüzden yırtık kendiliğinden kapandıktan 
15 dakika sonra sizi gönderdiğimiz uzay-zaman dilimi 
koordinatlarına tekrar bir kapı açacağız. Üzerinizdeki 
cihazlar sayesinde yerinizi tespit edip anında sizi 
buraya geri alabileceğiz.”

Yüzbaşı acı acı gülümseyerek “Umarım haklı 
çıkarsınız profesör. Yoksa bu ilk ve son karşılaşmamız 
olabilir.” dedi.

“Umarım yüzbaşı.”
Profesör Harris ve Albay Hudson , tim 

elemanlarının ellerini teker teker sıkarak iyi şanslar 
diledikten sonra cam bölmeden çıktılar. Bölme kapısı 
kapandıktan sonra komuta konsoluna geçerek son 
kontrolleri yapmaya başladılar. Bu sırada askerler 
ellerinde teçhizat çantaları ile beraber stantta ayakta 
bekliyorlardı. Harris son kontrolleri de yapıp bitirdikten 
ve gerekli koordinatları bilgisayara girdikten sonra 
“Geri sayıma başlıyorum.” deyip 10’dan geriye doğru 
saymaya başladı. 

    Devam Edecek...
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Gürhan ÖZTÜRK

Son İnsan

Roman - Bölüm 3

KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 

İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp 
durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde 
olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey 
ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin 

edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine 
de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden 
almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için 
bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar 

yolculuğun sonu gelmeyecekti…

SON İNSAN’IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE:

Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları 
eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral 
Serhat Seçkin seçilir: 

“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna 
inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan 
askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu 
hazırlamam bekleniyor.” 

Tek başına gerçekleştireceği bu görevin ilk günü 
gelmiştir ve belirsizlikler onu korkutmaktadır:

“Birbirleriyle ne zaman tanıştıracaksın bu 
kişileri?” 

“Sanırım biraz sonra…”
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3. Bölüm “Bay Fend”
 (14.03.2015, Üç ay önce, İzmir)

 “Bu adamdan şikâyetçiyim. Bana iki gün önce 
altından olduğunu iddia ettiği bir kalem sattı. Aldığım 
zaman gerçekten de kalem altından gibiydi, ama eve 
gelip kutusundan çıkardığımda kalemin odundan 
yapılma olduğunu fark ettim. İçinde mürekkep 
bile yoktu,” diye bağırdı kel adam. Sesi karakolda 
yankılanıyordu. Saçının erkenden dökülmüş olduğuna 
bakılırsa oldukça agresif bir karaktere sahip olduğunu 
tahmin etmek kolaydı. Yanında sessizce bekleyen kara 
sakallı, dolandırıcılık suçuyla getirilmiş adam sözü 
polislere bırakmıştı. 
 “Bakınız, elinizde herhangi bir fatura da 
yok. Kısacası kanıtınız yok, bu adamdan altından bir 
kalem aldığınıza dair. Hem adamın bir haline bakın, 
bu adamın altından bir kaleme sahip olma ihtimali 
olduğuna nasıl inanabildiniz ki?” diye sordu komiser. 
Bu ay aynı şikâyetten gelen üçüncü kişiydi. Şikâyetçi 
olunan adam ise sakinliğini bozmadan oturmaktaydı. 
Sakalları kapkaraydı, yaşını olduğundan daha yaşlı 
gösterircesine tüm yüzünü kaplamıştı. Adamın 
gözlerine bakan onda hiç güven göremezdi, ama nasıl 
bir dolandırıcılık numarası yapıyorsa ortada hiç kanıt 
bırakmıyordu. 
 Kıyafeti belki de üç aydır değişmemişti, kış 
boyu üzerinden hiç çıkmamış olmalıydı. Adamın belli 
ki bir kışlık, bir de yazlık giysisi vardı sadece. Kışlık 
olarak da gri tonlarda yırtık bir kazak ve renginin ne 
olduğu anlaşılmayan eski bir kot pantolon giymekteydi. 
Yazlık olarak ne giyeceği ise bir muammaydı, çöplerde 
düzgün bir giysi bulabilmesine bağlı olarak değişecekti. 
Kokuya hiç girmemek en doğrusu olacaktı. 
 Kel adam, pek kokudan rahatsız olmamış 
olacaktı ki şikâyetçi olduğu kişinin boğazını sarılarak:  
 “Gerçeği söyle, konuşsana…” diye bağırdı. 
Diğer adam öfkelenmemeye çalışarak, polislerin kel 
adamı uzaklaştırmasını izledi. Ardından: “Dua et ki, 
beni buralara kadar getirip işime mâni olduğun ve bana 
zarar vermeye çalıştığın için seni şikâyet etmiyorum,” 
diye ekledi. Oyunculuğu takdir edilesiydi gerçekten de. 
“Adam haklı,” dedi Komiser. Aslında adamın yanında 
duruyormuş gibi görünse de adamı tutuklamak için 

eline bir koz geçmesini bekliyordu sadece. Bugünlük 
o koza ulaşamadıklarından dolayı adamı serbest 
bırakmak zorundaydı. 
 Birkaç dakika sonra kara sakallı adam 
karakoldan çıkmıştı. Başını gökyüzüne çevirip uzunca 
bir süre derin nefes aldı. Bir türlü İzmir’e bahar 
gelememişti. Havanın güneşli olduğuna aldanmamak 
gerekiyordu. Birkaç saate gök gürültülü sağanak yağışlı 
bir havaya bile dönebilecek sinsi bir bulut kümesi 
dolaşıyordu gökyüzünün dört bir yanında.  
 Karakoldan hemen uzaklaşmak istiyordu. 
Karakolun yanında hemen bir pastane vardı, İzmir’in 
kendine has deyişiyle anılan güzel gevrekleri vardı. 
Orada biraz soluklanmak için pastanenin girişindeki 
masalardan birine yerleşti. Buranın çalışanları iyi 
insanlardı. Arada bir buraya uğrardı ve karnını 
doyuracak kadar poğaça yiyebileceği nadir mekânlardan 
bir tanesiydi. Ama o sırada pek aç değildi. Sadece 
sessizce oturmak istiyordu. Düşüncelere daldığı için 
yanına yaklaşan birini fark ettiğinde de içi ürpermişti 
birden. 
 “İzmir güzel bir yer, değil mi?” diye sordu 
yanına yaklaşan kişi. 
 “Olabilir, hiç öyle şehirleri güzellik yarışına 
sokma âdetim yoktur,” diye karşılık verdi kara sakallı 
adam. 
 İzmir’in Bornova ilçesinde ikamet ediyordu 
yıllardır. Bir hanesi yoktu, banklarda yatardı. Onun 
gibi evi, yurdu olmayan insanlarla arasında bir bağ 
vardı. Buradaki düşkünlerin Kara Altın’ıydı o artık. 
Çünkü kapkara sakallarının ardında altından bir kişilik 
saklıydı. Bu lakaba o kadar çok alışmıştı ki gerçek 
ismini çok nadir kullanır olmuştu. Ne zaman eline bir 
yiyecek geçse, onu hemen tüketmezdi ve çevresinde en 
yakınında yaşayan aç olduğunu bildiği evsiz dostlarını 
bir şekilde bulur, onlarla paylaşırdı. Çoğu zaman az bir 
parça kuru ekmek kırıntısıyla idare etmesi gerekirdi. 
Yine de yaşamayı severdi. 
 Ahbapları ve polisler dışında yiyecek verirler 
umuduyla esnaflarla, bir de kendisinin planlı bir şekilde 
yanına yaklaştığı kurbanlarıyla diyaloga girerdi. Bu 
yüzden birisinin onunla muhabbet etmesi şaşırtıcı bir 
durumdu. Kendisinin aksine güven veren bir yüzü 
vardı. Elinde bastonu vardı ve yürürken sol ayağı 
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topallamaktaydı. Yine de her topallayanın gerçekten de 
sakat olmadığını bilecek kadar sokaklarda yaşamışlığı 
vardı, ondan adama empati beslemesi için yeterli bir 
neden değildi elindeki baston. 
 “Sanırım bir yanlışlık sonucu karakola 
düştünüz?” diye sordu adam, hiç alınmamıştı anlaşılan. 
Bastonuna ve topal yürüyüşüne dikkatle bakılmasından 
rahatsız olmamış gibiydi, alışkın olmalıydı bu bakışlara. 
Kara Altın, adamın gözlerine baktıkça garip bir his 
demetinin kendisini sardığını hissediyordu. Bu öyle 
bir duyguydu ki adama her türlü sırrını korkusuzca 
anlatabileceğine inanıyordu. Oysaki gözlerde bir 
gariplik yoktu, sıradan, ela gözlerdi. Ama adamın 
ses tonunda insanı etkileyen bir şey vardı, anlam 
verilemeyen. O konuştukça ona karşı güven adını 
verebileceği bir bağın oluştuğunu hissedebiliyordu. 
 “Hayır, adamı dolandırdım bir güzel ama şimdi 
de kanıtı olmadığı için polisler benim yanımda yer 
alıyorlar. Bir güzel komiser adamı azarladı. Görmen 
lazımdı,” diye anlatmaya başladı Kara Altın. Anlattıkça 
rahatladığını hissediyordu. Rüzgârın ensesine doğru 
esmesinin getirdiği rahatlık gibiydi, adama yüreğinde 
sakladığı ne varsa anlatabilirdi. Yeter ki adam ona 
sorsun, o yanıtını versin. 
 Bastonlu adam anlatılanlara tepkisiz yaklaşıyor 
gibiydi. Bakışlarından bir mana yakalamak zordu o an 
için. 
 “Demek dolandırdın… Bu polislerin pek 
hoşuna gitmeyecektir ama,” diye karşılık verdi, aslında 
Kara Altın’ı sinirlendirebilecek sözlerdi ama onun 
ağzından argo bir laf çıksa bile insanın ona kızası 
gelmezdi. 
 “Efendim?” diye tepki verdi Kara Altın. Birden 
adama neleri anlattığını idrak etmeye başlamıştı. Adam 
ondan uzaklaşmış, karakolun içine girmişti bile. 
 Kara sakallı adamı şaşkınlığıyla baş başa 
bıraktıktan sonra bastonlu adam karakolun içinde onu 
bekleyen kel adamın yanına gitti. 
 “Ne çabuk döndünüz,” dedi kel adam 
hayal kırıklığı içinde. Karakolun kapısında ikisinin 
konuşmasını gözlemlemişti. Bu kadar çabuk süreceğini 
beklememişti.  
 “Evet, beklediğimden çabuk bitti de ondan. 
Polisler artık onun yanında değil, sizin yanınızda yer 

alacaklar,” diye yanıt verdi bastonlu adam. Kel adam 
hala inanamıyordu. Polislerin alamadığı itirafı iki 
dakikada alabilmesine imkân yoktu. Adam o esnada 
bastonunun tutma yerini döndürerek açmaktaydı, 
içinde ses kayıt cihazı çıkmıştı. 
 Karakola adamın girdiğini fark eden Kara 
Altın sıvışması gerektiğini anlayacak kadar kendine 
gelmişti. O adama neden her şeyi itiraf etmişti, hala 
anlam veremiyordu. Ama olan olmuştu, fazla zamanı 
yoktu. Tahmin ettiği gibi de olmuş ve polisler tarafından 
karakola götürülürken bulmuştu kendini.  
 “Bırakın beni, benim kim olduğumu biliyor 
musunuz? Ben Kara Altın’ım. Kimse beni aynı 
gün içinde iki defa aynı karakola götüremez,” diye 
bağırırken bir an için bastonlu adamı fark etti. 
Komiserin masasında ona ikram edilen çayını içiyordu. 
Adama öfke dolu birkaç bakış attıktan sonra: “Nasıl bir 
hile yaptın, bilmiyorum ama bir şekilde yine karşıma 
çıkacaksın, Bay... Bay...” diye konuştu. Adamın ismini 
de bilmiyordu. Kendi karakterine has olarak gördüğü 
bir beceriyle alt edilmişti. Bu yüzden ona kendisi uygun 
bir isim bulmuştu: “Bay Fend!” 
 Adam ise sadece gülümsemişti, başka da bir 
tepki vermemişti. Ne demek istediğini anlamış bir 
hali vardı. Bu durum daha sinir bozucuydu, durumun 
gitgide kötüleştiğini fark eden Kara Altın polislere 
dönüp: “İzmir ne de güzel bir şehir değil mi?” diye 
sordu. Polislerle arasını iyi tutmalıydı ne de olsa. 

(28.06.2015, Günümüz) 

General Serhat toplantı odasına giden yolda aldığı her 
nefeste neden burada olduğunu sorguluyordu. Beyaz 
koridorların biteceği yoktu. Sonu gelmez bir yolda 
boş yere ilerlediğini hissediyordu. Yol bir sürü dala 
ayrılıyordu, ama hepsinin çıkmaz bir sokağa çıkacağı 
korkusunu üzerinden atamıyordu bir türlü. 
 Devasa toplantı salonuna giriş yaptığında daha 
kimseler gelmemişti, ışıklar o içeri adım attığı gibi 
kendiliğinden yanmıştı. Ortası boşluk bırakılmış, sanki 
bir kaç masanın birleştirmesiyle oluşturulmuş gibi duran 
dikdörtgen biçimli bir masa vardı. Odanın büyük bir 
çoğunluğunu bu masa kaplıyordu. Duvara odanın hak 
ettiği devasalıkta bir ekran da yerleştirilmişti. Gözlerini 
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kapayıp masaya yerleşmiş on iki kişiyi zihninde 
canlandırmaya ve onlara içinden yapacağı konuşmanın 
provasını yapmaya çalıştı. Ama olmuyordu, kelimeler 
bir türlü bir bütün oluşturmuyordu. 
 Dosyaları masanın üzerine yaydı ve hızlıca her 
birine son defa göz attı. Birazdan gelecek olan kişilerin 
çoğu ilk defa birbirlerini göreceklerdi. Tek başlarına 
uğraşması çok zor olmamıştı, ama on iki kişiyi birden 
idare etmenin sandığından daha zorlu bir süreci 
içereceğini anlamıştı. 
 Ayak sesleri birilerinin gelmekte olduğunu 
gösteriyordu. İlk gelen kişiyi karşılamak için ayağa 
kalktı. Gelen kişi uzun boyu, samimi gülümseyişi 
ve ela gözlerinde taşıdığı güvenle tasvir edilebilirdi. 
Düzgünce giyinmişti, kıyafetiyle de buraya göstermiş 
olduğu saygıyı gösteriyordu adeta. Belki de gelenler 
arasında takım elbise giymiş tek kişi oydu. Onu tarif 
edecek çok fazla kelime yoktu ve her birisi de güven 
ile yakından alakalı olacaktı. Bakışlarından insan 
kaçamazdı. Ama bakışlar değildi sanılanın aksine, asıl 
sihrin sesinden kaynaklı olduğunu General biliyordu. 
 “Hoş geldiniz, Bay Fend. Diğer arkadaşlar da 
birazdan gelecektir.” 
 Bay Fend, General’in kendisine göstermiş 
olduğu tutumdan hoşlanmışa benziyordu. Samimi bir 
ses tonuyla: “Hoş bulduk, General,” diyerek karşılık 
verdi. General gayri ihtiyari sol elini uzatmıştı. Bay 
Fend de aynı taraftaki elini tokalaşmak amacıyla 
uzatana kadar General, gelen kişinin özel durumunu 
fark edememişti. Bu önemli detay aklından çıkıvermişti. 
O da hemen uzattığı sol elini utanarak geri çekerek, sağ 
eliyle tokalaşmaya karşılık verdi. Bay Fend, sağ elinde 
bir baston taşımaktaydı. General, Fend’in hikâyesini 
önceden de biliyordu aslında, dosyasında okumadan 
da önce durumdan haberi vardı. Baston, artık adamın 
belki de en yakın yoldaşı olmuştu. Bu konu konuşmak 
istemediği belki de tek şeydi. Bu yüzden elinden 
geldiğince sakatlığının sohbet konusu olmamasına 
özen gösterecekti. 
 Bay Fend, geniş oda içerisinde dolaşırken bir 
yandan da etrafı inceliyordu: “Gerçekten de hem odalar 
çok güzel hazırlanmış, hem de manzarası şahane. Kim 
binayı tasarladıysa belli ki çok itinayla uğraşmış.”
 “Projenin mimarına bizzat bu güzel sözlerinizi 

ulaştıracağım,” diyerek karşılık verdi General. Adamın 
topal yürüyüşüne odaklanırken buluyordu sürekli 
kendini, ama bu görgü kurallarına uygun bir davranış 
değildi. Kendisine sürekli adamın yüzüne bakarak 
konuşması gerektiğini hatırlatıyordu.
 “Benden çekinmenize gerek yok, General” 
dedi birden Bay Fend, sanki düşüncelerini anlamış gibi. 
Gerçi zihnini okumaya gerek yoktu, onun gibi sakatlığı 
olan herkesin çevrelerinde görmüş olduğu alışılmış bir 
muameleden bir farkı yoktu yaşanılan şeyin. 
 Bay Fend ile sohbet etmenin iyi geldiğini 
kabul etmek zorundaydı General. Gerçekten de 
rahatlatıcı bir ses tonu vardı. İnsan onunla her türlü 
derdini paylaşabileceğini hissediyordu, yüreğinin en 
derininde kalmış sırlar da buna dâhildi. İnsanların 
ses telleri belli dalga boylarında ses çıkartırlardı. Bay 
Fend’in ses telleri diğer insanlardan daha gelişmişti 
ama bu beklenenin aksine normalden daha yüksek ya 
da alçak frekansta sesler çıkarabilme şeklinde etkisini 
göstermemişti. Konuşurken karşı tarafın zihninde bir 
güven bağı oluşturuyordu ve bu bağın etkisiyle sorulan 
her soruya yalan konuşamadan yanıt vermek zorunda 
hissediyordu insan kendisini. Ama bu zorunluluk hali 
farkında olmadan olmaktaydı, Bay Fend uzaklaşana 
kadar kişi kendi iradesiyle yalan söylemediğine 
inanmaktaydı. 
“Kullandığınız isim oldukça ilgi çekici,” diye yorumda 
bulundu General. Bir yandan da Bay Fend’in dosyasına 
göz atmaktaydı. 
 “Burada gerçek isimlerimizle yer 
almayacağımız söylenmişti,” diye karşılık verdi Bay 
Fend. Aslında bir açıklama beklentisi içerisinde değildi 
General, ama dosyada sadece isim yazılıydı. Ne 
anlamda olduğunu bilmiyordu. 
 “Kelimenin anlamını öğrenmemde bir sakınca 
yoktur umarım” dedi merak içerisinde General. Bay 
Fend’in yüzünde alaycı bir gülümseme oluşmuştu. Bu 
General için beklenmedikti.
“Kendisi Farsça bir sözcüktür. Aslında oldukça bilindik 
bir atasözümüzde de geçer. Anlamı içinde bulunduğum 
durumu biraz olsun yansıtıyor olmalı.”
 Sözlerine devam edememişti. Sohbetin 
rahatlatıcı etkisi General’in üzerinden silinivermişti 
ve nerede olduğunu hatırlamıştı. Toplantı odasına 



74 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14

ikinci kişi de giriş yapmıştı ve gözleri ilk gelen kişiye 
kilitlenmişti. Odaya adım attığı ilk anda adamı önce bir 
şaşkınlık sonra da bir öfke bulutunu sardığını General 
görebiliyordu.  
 “Sen!” diye bağırdı birden, şaşkınlığını 
atlatmasının üzerine. Artık geriye sadece öfkesi kalmış 
olmalıydı. 
 Kara sakalı ve kömür gibi gözlere sahip olan 
adam Bay Fend’e doğru ilerlemeye başladı:   
“Bakalım bu sefer elimden seni kim kurtaracak, seni 
yalan makinesi?” 
 Bir yandan ütülü pantolonu ve ceketiyle efendi 
kişiliğini yansıtılmışçasına giyinmiş Bay Fend’e bakan 
General, bir yandan da buraya getirilmeden önce zorla 
banyo yaptırıldığı belli olan ve pek fazla onun tarzı 
olamayacak bir penyeyi üzerine geçirip de gelmiş diğer 
gelene bakıyordu. 
 Gerilimli bir ortamın oluşmasından endişe 
duyan General: “Dur bakalım, Kara Altın!” diye uyardı. 
İkisinin arasındaki husumeti biliyordu. Konunun 
tekrardan gündeme gelmemesini ummuştu. Kara 
Altın sonuçta nezarethanelerde çok geceler geçirmiş 
birisiydi, bu yüzden Bay Fend’e kin tutmayacağını 
ummuştu. Ama Kara Altın kendisini polislere yakalatan 
kişiyi unutmamış görünüyordu. 
 Kara Altın, General’i fark edince dolandırıcılık 
kimliğine bürünmeye karar vermişti ve General’in 
üniformasındaki düğmeler ilgisini çekmişti: “Bu basit 
plastikten yapılma düğmeler sizin gibi yüksek rütbeli 
generallere pek yakışmıyor değil mi? Durun size bir 
hediyem olsun.” 
Düğmelerin her biri altına dönüşmeye başlamıştı. 
General ilgiyle bunu izliyordu. Kara Altın keyifle 
General Serhat’ı kafalayabileceğini düşünürken: 
“İsterseniz gıcık olduğunuz general dostunuz varsa, 
onun altından değerli eşyalarını da basit birer odun 
parçasına çevirebilirim.” 
 “Gerçekten de muazzam bir yetenek,” 
diyebilmişti General. Kimya bilgisi pekiyi değildi. 
Ama dosyasından incelediği kadarıyla kişi dokunduğu 
zaman bir nesnenin element düzeyinde yapısını 
değiştirebiliyordu. Sadece zihninde canlandırması 
yeterdi. Bir grafit ile elmas örneğinde olduğu gibi 
yalnızca bir elementi izomerlerine dönüştürebilmek 

bile sıra dışı bir yetenek olabilecekken elementleri 
de birbirlerine dönüştürebiliyordu. Bu bir elemente 
fazladan atom altı parçacık eklemek ya da bunları 
çıkartmak demekti. 
 “Elementlerin dünyasında sadece tek bir ilgi 
alanı vardır, tepkimeye girmektir o da. Ben de bu işin 
katalizör görevi gören insanıyım sadece,” diye açıkladı 
Kara Altın. Ama açıklaması yeteneğini yeterince 
anlatmıyordu, kendisi bile farkında değildi gücünün ne 
olduğunun. Gerçi ona sorsalar katalizör ne demek onu 
bile açıklayamazdı, General sadece kelimenin kendisi 
havalı geldiği için adamın bu terimi kullandığına 
emindi. 
 Bir kimya uzmanı olmasını çok arzu ederdi 
şu anda, düğmeleri inceletebilirdi. Bu durumun 
kalıcı olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Ama 
projeye katılmış olan özel insanları eğitmek buradaki 
amaçtı, onları denek olarak kullanmayacaklarına söz 
vermişlerdi. İsteseler bu sözlerinden çıkabilirlerdi, ama 
özel insanların güvenini kazanmak daha önemliydi. 
Düşman olmaları halinde ülkenin şu anki durumdan da 
büyük bir sıkıntı yaşaması muhtemeldi.
 Daha diğerleri gelmemişti. İki kişiyle bile 
uğraşmakta sıkıntı yaşamıştı. O anda bu geniş odada bile 
oksijen yetersizliğinden ölebileceği endişesi yaşamaya 
başlamıştı. Kendisini bilmese panik atak geçirdiğini 
düşünecekti, ama o öyle kolay sinirleri yıpranan birisi 
değildi. En azından General öyle düşünüyordu. Yine de 
biraz hava alsa fena olmayacaktı. 
 Bay Fend’e dönüp baktı. Onun sakinleştirici 
ses tonunu duymaya ihtiyacı vardı. Ama o sessizce 
beklemeyi tercih etmişti. Kara Altın ile karşılaştığı için 
de pek etkilenmemiş gibi duruyordu. 
 “Diğerleri geldiğinde başlarız. Benim bir 
ofisime uğramam gerekiyor” diye kısa bir açıklamada 
bulunduktan sonra General, toplantı odasından hızla 
çıktı. Birbirine benzeyen koridorların arasından 
ofisini bulmakta zorlanmıştı. Bir yandan yürürken 
bir yandan da düğmeleri kopartıyordu tek tek. Özel 
güçleri yakından görmek iyi gelmiyordu insana, zihni 
yaşamış olduğu bu fenomenlere bir açıklama getirmek 
için uğraşıyordu. Ama bu durumu aşması gerekiyordu. 
Görev ne olursa olsun onu beklemekteydi. Bu görev 
ilk ona verildiğinde, inşa edilmekte olan üssü ilk kez 
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görmeye geldiğinde her şeyin daha kolay olacağını 
düşünmüştü. 
 “Bunu yapabilirim” diye kendisine cesaret 
verdi. Yere attığı düğmeleri sakince yerden topladı, 
onları elinde incelerken daldığını fark edince kendisine 
kızdı ve o sinirle altından düğmeleri ofis masasının 
altındaki çöp tenekesine attı.

GELECEK BÖLÜMDE:

General ile beraber, projenin başlangıcını görüyoruz…
“Bu proje çok değerli, bu yüzden işi başarıya 
ulaştırmam gerekiyor. Bu insanlar dibimizdeyken 
bizlerin kör gözlerle onlara yaklaşması yapılacak en 
kötü hata olur.”

…ve herkesi bir araya getiren bir yoldaş ile tanışıyoruz…
“Ben onları hissedebiliyorum, nerede olduklarını ve ne 
yapabildiklerini.”
“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda yaşadığını 
söyleyebilir misin?”

Leydi Kuzgun ve Kedi Oğlan 20 yılın ardından 
tekrardan karşı karşıya geliyorlar…
“O kolyeye neden dokunmak istemiştin?” 
“Bunu asla anlayamazsın.” 
“Sen göründüğünden daha yaşlısın, yeteneğini 
kullanarak kendini hep genç olduğun yaşına 
döndürüyorsun.”

Ve bir de aralarında sorun çıkartacak bir asker var…
“Hey, biraz sakinleşmeye ne dersin? Önce bir adından 
başlasan, sana ne diye hitap etmemiz gerekiyor?” 
“Güneş enerjisi oluşturmaya yetecek kadar gücüm var. 
Onun için ayağını denk al benimle konuşurken.”  
“Senden korkmuyorum, öfkenin geçmesinin tek yolu 
buysa gücünü sergilemekten sen de korkmamalısın. Bu 
sensin çünkü seni sen yapan şey bu öfken olmuş.”
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Mücahit DOĞAN
Kısa Öykü 

Zülkarneyn’in Gözcüleri

Yıl 2241

Büyük savaş sona ermek üzereydi. Uzaydan dünyaya 
büyük bir koordinasyon ve ahenkle hücum eden 
uzaylı istilacılar ve bozguncular insanların ilk baştaki 
bocalamalarına rağmen büyük bedeller ödenerek 12. 
yılın sonunda ancak durdurulabildi. İlk saldırıları, 
büyük şehirlerin en işlek caddelerine düşen bombalarla 
oldu. Amaçları halkta panik ve korku yaratmaktı. 
Bombalar farklı ülkelere farklı zamanlarda düştü. 
Uzaylılar insanların birleşmesini istemiyordu.

İnsanların içinde uzaylıların geleceğini ve insanların 
onlara karşı birleşmesi gerektiğini anlatanlar vardı. 

İşte onlar Gözcüler’di...

   ***

Coğrafya, ülke, çevre, dini inanç, siyasi görüş fark 
etmeksizin her ülkede kendine Gözcüler diyen bu insan 

grubu faaliyet gösteriyordu. Bu grubun ilk nasıl ortaya 
çıktığını kimse bilmiyordu. Dünyayı 19 ana bölgeye 
ayıran grupta tek bir lider yoktu. 19 bölgenin bir lideri 
vardı. Bu liderler kendileriyle röportaj yapıldığında 
başlarına neler geldiğini tam olarak anlatmıyorlardı. 
Sadece bazı paranormal olaylar yaşadıklarını ve her 
şeyi tam olarak söylemeyeceklerine dair görünmeyen 
canlılara söz verdiklerini söylemişlerdi. Bütün dünya 
onlarla alay ediyordu. Maceracılar ve sokakta yatan 
insanlar haricinde kimse onlara itibar etmiyordu. 
Birkaç senedir devam eden uyarı faaliyetlerine rağmen 
hâlâ ciddi bir ilgi yoktu. Yine de yılmadan çalışmalarına 
devam ettiler. Gruba sonradan dâhil olanlardan bazıları 
işi bırakmaya başlamıştı. Gruba katılanlar diğer insanlar 
tarafından dışlanıyordu. Paranormal olay yaşadıklarını 
söyleyen liderler haricinde herkesin aklında şüphe 
vardı. Zaten gruba girmek isteyenlerin çoğu dışlanan 
insanlardı. Onlar yeni bir umut kapısına girdiklerini 
düşünürken hayatla bağları gittikçe kopmaya başlamıştı 
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çünkü delirdiklerini düşünüyorlardı.

Gözcüler ve onlara katılanlar gittikçe umutsuzluk 
girdabına boğulurken bir anda Gözcüler’den ilk ciddi 
hamle geldi. 19 lider de diğer insanların alay edişlerini 
umursamayarak yakın zamanda gerçekleşecek olan sel 
felaketlerini, tufanları ve depremleri haber verdiler. 
Dedikleri bütün tarihler doğru çıktı. Bütün o teknolojik 
ilerlemeler felaketleri engelleyemedi ve ciddi can 
kayıpları meydana geldi. İnsanlar artık Gözcüler’i daha 
fazla ciddiye almaya başladı. Gözcüler doğa olaylarını 
haber verdikçe onlara inananlar çoğaldı. Çünkü 
insanlar Gözcüler sayesinde hayatlarını kurtarıyordu. 

Gözcüler felaket haberlerini aynı diğer bilgileri 
gibi görünmeyen canlılardan alıyorlardı. Uzaylı 
bozguncuların geliş vakti yaklaşmıştı. Gözcüler’e 
katılan insan sayısı arttıkça sistemli yapı gerekli olmaya 
başladı. Devlet yetkilileri Gözcüler’e temkinli yaklaşsa 
da dalgalarına fazla müdahil olmuyordu. Gözcüler’e 
katılanlar arttıkça devlet yetkilileri de onlara destek 
vermeye başladı. Zaten ilk çıktıklarından bu yana 
sürekli izleniyorlardı. Herhangi bir art niyete veya 
kötücül amaca rastlamamışlardı. 19 merkezin altında 
da birimler oluşturuldu. Gözcüler bilimsel ve düşünsel 
faaliyetlerin devam etmesini istediği için bu alanlarda 
çalışanlar için özel yerler oluşturdu. Erkeklerin 
çoğu kadınlardan bazıları savaş eğitimi, diğerleri de 
yardımcı görevler üstleniyordu. Yaşlılar ve çocuklar 
için güvenli yer altı sığınakları hazırlandı. Mevcut 
teknolojik gelişmeden nasibini almamış dünyaya kapalı 
bölgelerde insanlar kendi yaşamlarında mutluydular. 
Gözcüleri ve gelişmeleri umursamıyorlardı. İçlerinden 
bazısı da film izler gibi sadece izliyorlardı. Rahatlarını 
bozmak istemiyor gibi bir hâlleri vardı. 

Uzaylı bozguncuların vakti yaklaştıkça Gözcüler 
insanlara yeni bilgiler veriyordu. Uzaylıların hangi 
bölgelerden geleceklerini anlatıyorlardı. Üst düzey 
toplantılarda Gözcüler, siyasi, dini, bilimsel otoriteler 
fikir alış verişi yapıyorlardı. İnsanların Gözcüler’den en 
büyük beklentisi konuştukları görünmeyen canlıların 
bütün insanlara görünmesiydi. Gözcüler, bunu 

görünmeyen canlılardan istemişti. Deli gibi görünmek 
onların da hoşuna gitmiyordu. Fakat görünmeyen 
canlılar bunun hiçbir zaman mümkün olmayacağını 
söyledi.

Ve ilk saldırılar başlamıştı. Gözcüler haklı çıkmıştı 
fakat onlara inanmayan insanlar olduğundan dolayı 
kalabalık şehirler büyük kayıplar vermişti. Devletlerin 
de desteğini almaya başlayan Gözcüler daha da 
güçlendi ve ilk baştaki bocalayış yerini güçlü bir 
direnişe bıraktı. İnsanlar savaşçı robotların yanında 
savaşıyorlardı. Böylesine büyük bir çarpışma olmayalı 
50 yıl olmuştu. Tekrar parçalanmış cesetler sakat 
kalmış insanlar babasını, kardeşini eşini kaybeden 
insanlar görmek insanları derinden etkilemişti. Siyasi 
ve bireysel olarak her şeyin bu kadar güzel bir ortamda 
bir anda böylesi bir savaşa maruz kalmak umutsuzluk 
tohumlarının her yere serpilmesine neden olmuştu. 
Savaştan korkan insanlar sığınaklara akın ediyordu. 

Uzaylılar ve onların mat siyaha benzeyen araçları 
ancak dünya atmosferine girdiklerinde görülüyordu. 
Uzaylılar solucanımsı ve katmanlı vücut yapısına sahip 
bir ahtapotu andırıyorlardı. Diğerlerinden daha büyük 
olanlar liderleriydi. Büyük olanlar 4 metreydi, kalın 
ve gri renkliydi. Küçükler ise 2 metreydi ve beyazdı. 
Araçları tamamen yuvarlaktı. İnsanlara araçlardan 
çıkan ve bomba etkisi yaratan ses dalgalarıyla 
saldırıyorlardı. Bu dalga büyük bir gürültüyle etrafa 
yayılıyor ve binaları, insanları, hayvanları ağır şekilde 
etkiliyordu. İlk çarpışan insanların yarattığı etkiyle 
beyinleri patlamıştı. Gözcüler uzaylılardan gelmeden 
önce onların yöntemini insanlara açıklamışlar ve 
herkese yetecek kadar kulaklık yaptırmışlardı. 
Etraflarında uzaylı olanlar bu kulaklıkları takmak 
zorundaydı. Kulaklıklar saldırıları belli bir ölçüde 
engelleyebiliyordu. İnsanları eğer ilk saldırıda 
ölmezlerse onların tekrar tamamen olmasa da iyileşme 
şansları yüksekti. Tıp bu konuda çok ilerlemişti. Eğer 
teknolojik ilerleme olmasaydı insanların hiçbir direniş 
gücü kalmazdı.

Gözcüler’in insanlara verdikleri bütün bilgiler doğru 
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çıkmıştı fakat savaş ilerledikçe ve insanların kazanmaya 
başlamasıyla görünmeyen canlılar daha az bilgi vermeye 
başladı. Bu durum Gözcüler’i endişelendiriyordu. Yine 
de tecrübeleri en büyük avantajlarıydı. Daha fazla 
inisiyatif kullanmak zorunda olmaları kendilerini diğer 
insanlarla ortak karar almak zorunda bırakıyordu. Çünkü 
kendi sözleri, her söyledikleri doğru çıkan canlıların 
sözü değildi. İnsanoğlunun acizliklerinin farkındaydılar. 
Toplantılarda canlıların daha az bilgi verdiklerini 
açıklamaları büyük bir infiale yol açtı. Çeşitli konularda 
fikir ayrılıkları baş göstermeye başladı. Bu yüzden kesin 
zafer gecikti.

Uzaylıların son filosu büyük bir kalabalık eşliğinde 
dünyanın 19 bölgesinden eş zamanlı olarak geldi. Son 
çarpışma çok ağır bedellere neden olsa da püskürtüldü. 
En ağır kayıplar bu çarpışmada verildi. Son saldırılarında 
özellikle Gözcüler’i hedef alsalar da kaldıkları sığınağın 
etrafında güçlü bir savunma hattı oluşturulmuştu.

Görünmeyen canlılar kesin zaferi açıkladı. Uzaylılar 
artık gelmeyecekti. 19 lider bunu halka duyurdu. 
Artık kutlama ve eğlence vaktiydi. Dünya çapında 
kutlamalar yapılıyordu. Kimisi sevinçten ağlıyor, kimisi 
delicesine etrafına koşuyor, kimisi de birbirine sımsıkıca 
sarılıyordu. Çarpışmalar sonucunda insanların %60’ı 
hayatını kaybetti. Şehirler harabeye döndü. İnsanların 
hayatını kolaylaştıran aletler kullanılmadığından dolayı 
gereksiz yüklere döndü. İnsanların hizmetinde çalışan 
robotların %90’ı çarpışmalarda yok edildi. Ailelerini 
kaybedenler için buruk bir sevinç olsa da mutluluk 
herkesin ortak noktasıydı. 

Bütün bu sevinçlere rağmen insanların zafere ulaşarak 
kutlama yapma hakkına sahip olması, hayatın olağan 
akışını engellemiyordu.

İnsanların sevinci kısa sürecekti.

Her şeyi yok edecek olan kıyamet vakti artık gelmişti.
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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 7

Kıskançlık

Doğrusu bu ya, Salih’in siborg olarak 
hayat bulması, hele de 1GGF’de işe girmesi beni 
sevindirmişti. İşsiz kalsaydı da tekrar kapıma gelseydi, 
onu nasıl işe alabilirdim? Gerçi lafımı dinlemeyip 
Hasan ile röportaja gitmesi ve başına o abuk sabuk 
olayın gelmesi, içimde kavga çıkmasına da neden 
olmuştu. Sanki bir yanım:

-“Oh oldu, seni bırakanın sonuna ne 
üzülüyorsun”; diyordu.

Öbür yanım:
-“Canım, serbest çalışan kameraman değil mi? 

İstediğiyle iş yapar,” diyordu.
Başka bir yanım:
-“Yazıklar olsun, onca birlikte çalıştığın 

arkadaşına ‘Oh olsun!’ mu diyorsun?”, diye beni 
kınıyordu.

Bir başkası da:
-“Madem Hasan ile çalışırken saldırıya uğradı, 

neden senin sigortandan da tedavi masrafları kesintisi 

1 GGF: Güvenli Gönderi Firması

yapıldı?” diye soruyordu. 
-“O zaman kaçak çalışıyordu… Oh olsun, kaçak 

çalışanın sonu budur!” diyordu, yine bir başkası.
Amanın… kafamın içinde ne kadar çok BEN 

vardı, böyle? Üstelik kavgaya tutuşmuş, onları 
ayıplayan yanımı da acımasızca susturuyorlardı. 

Cep bilgisayarımın zaman sinyali cıngıldadı. Bir 
yapay ses: 

«Annenizin yolculuk ettiği Satürn Uzay Gemisi, 
Dünya’ya inmiştir», haberini verdi.

-Ne zaman yanımda olur? diye sordum.
«Giriş işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, 

semt ışınlama cihazı ile merkeze ulaşır. Servisimiz, 
annenizi hemen evinize getirecektir.»

-İyi… bekliyorum.

Arkama yaslandım. Masama çöreklenmiş minik 
örümcek 2MİHA’m, kamerasını merakla yüzüme 
çevirdi.

2MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı
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-Annem… Selcan Sultan geliyor, dedim. 
Satürn’ün küçük bir uydusunda çiftliğimiz var. Öyle 
ufak tefek bir yer sanma, bayağı büyük bir malikânede 
oturuyorlar. Babam, çiftliği bırakamıyor; ama annem 
her Satürn kışında Dünya’ya kaçar.  –Parmaklarımı 
kilitleyip gerindim- Aslında kış bahane, doğduğu 
Dünya’yı özlüyor… belki beni de özlüyordur da… 
Şimdi her tarafı karma karışık edecek… Onda “derli-
toplu olma hastalığı” var: Hele de atölyemi topluyor 
ya, hiçbir şeyi bulamıyorum. Bunun için senden ricam, 
ona göz kulak olman… ve neyi nereye kaldırdığını 
izlemen. Tamam mı?

Minik örümceğimden “pink pink” diye bir ses 
çıktı. Bunu “Gönderi” olayından sonra, ona armağan 
olarak Âfet’im yükletmişti. İlerde bu minicik şeye 
konuşma da yükletirse hiç şaşmayacaktım. 

Ve de kapı çaldı… Annem?.. 
MİHA’m uzaktan kumandanın düğmesine sağ 

ön ayağıyla bastı. Hayır… gelen Salih’ti.
-Bana gönderi mi var? dedim şaşırmış bir 

ifadeyle.
-Hayır… seninle konuşmaya geldim! diye 

homurdandı.
Kendinden emin, biraz da tehditkâr bir tavırla 

çizim masama yaklaştı. Sırtımdaki tüyler neden 
kamaşmıştı acaba?

Durdu ve tepemden aşağı baktı:
-SOM3 firmasından bir tanıtımcı gelip satış 

yapıyormuş, sana.
-Evet… MİHA’mı da onun tavsiyesine uyarak 

aldım.
-O-B.E.N. 22…
Âfet’imin kod adı bu muydu? Öyle ya, hiç 

sormamıştım ki!.. O, benim için Âfet’ti sadece… 
Benim Âfet’imdi…

Sıkıntılı bir ifadeyle ayağa kalktım.
-Bir sorun mu çıktı, Salih?
-Sorun sensin! diye işaret parmağıyla beni 

göğsümden itti. Onunla konuştum… senin ondan 
hoşlandığını, hatta… çizimlerini yaptığını da söyledi.

-Ne var bunda? 
-Olamaz… çünkü gördüğümden beri ben 

ona tutkunum. Kimseyle de paylaşmam! Yetti bir 
zamanlar sana çalıştığım. Şimdi sevdiğimi de sana mı 

3SOM: Sibernetik Organizma Merkezi

kaptıracağım? 
-Salih… saçmalıyorsun. Olmayan bir şey için 

beni tehdit edemezsin… Lütfen atölyemden çıkar 
mısın?

-Bana onun çizimlerini yapmayacağına söz 
vereceksin!

-Bundan o da hoşlanıyor… Ne yazık ki, iş 
görüşmesinden öteye, aramızda bir şey geçmedi..

-Ama geçebilirdi. “Ne yazık ki” dediğine göre… 
geçmesini istiyorsun değil mi? Öldürürüm seni!

MİHA’m sıçradı ve Salih’in gözüne kondu. 
Ben, masamın çevresinde dolanıp canımı kurtarmaya 
çabalarken ortalık birbirine girdi. Bir şeyler devrildi. 
Salih havayı yumruklarken, acı kuvveti ile her şeyi 
kırıp dökmeye başladı. 

-Ben bir siborgum… o da öyle! diye bağırıyordu. 
Biz birbirimiz için yaratılmışız. Aramızda senin 
gibi güçsüz, dandik bir protein yığınına yer yok! 
Anlamıyor musun?

Kapıya hamle edip açılma düğmesine 
bastım. Karşımda, “Satürn Giysileri” içinde annem 
duruyordu… Ya da ben hayal görmüştüm. O şaşkınlıkla 
enseme bir darbe yediğimi hatırlıyorum.

Gözlerimi açtığımda, son gördüğüm kişinin 
gerçekten de annem Selcan Hatun olduğunu anladım. 
Yere oturmuş, başımı kucağına dayamış, şakaklarımı 
ovuyordu. 

-Aferin… bir anda ortaya çıkan arkadaşın, cesur 
kızmış! dedi. İki vuruşta Salih’i darmaduman etti… 

-Ha-han-gi-gi… kız…zzz..? 
-Bir firma adı söyledi ama aklımda kalmadı. 

Satıcı mıymış, tanıtıcı mıymış, neymiş. Acelesi 
vardı, Salih’in işini bitirdi, seni yoklayıp gitti. Sonra 
uğrayacakmış… 

-Ya Sa-Sa-lih-lih-lih…?
-Birileri geldi… Galiba onlar da o firmadandı… 

Parçalarını toplayıp gittiler.

Başımı çevirip atölyeme bakmaya korkuyordum. 
Anneme çok iş düşecekti ve ben uzun süre hiçbir şeyi 
yerinde bulamayacaktım. İyi ki MİHA’m vardı…

-Ya… mini… örümcek… kameram…?.. O… 
nerede… ?..

Annem, sorgulayan bakışlarla yüzüme baktı, 
ama yanıt vermedi…
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İsmail TURHAN

Zaman Ayracı

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü

“Bir gün sana neden geldin diye soracağım aklımın 
ucundan bile geçmezdi. Senin için ailemi karşıma 
aldım, kariyerimden vazgeçtim. Neden? Yeter ki her 
akşam bana gel diye. Ama Nazım bu akşam neden 
geldin neden?”

Kadının yüzünü keder kaplamıştı. Bir yandan 
uykuya yeni dalmış olan çocukların uyanmaması için 
olabildiğince kısık bir yandan da tüm öfkesini kusmak 
istercesine hızlı ve tiz bir sesle konuşuyordu. Nazım’ın 
gözleri kadının titreyen ellerine takıldı. Onları 
avuçlarının arasına almak ve sevdiği kadının acısını 
dindirmek isteğiyle doldu içi.

Bu arada Ceyda artık sağduyusunu tamamen kaybetmiş 
ve bağırarak konuşmaya başlamıştı.

“Anlıyorum kızına âşık her baba gibi hayal kırıklığına 
uğradın ancak bizim suçumuz neydi? Hadi kendimi 
geçtim senin gözlerinin içine bakan bir de oğlun var.  
Onu da bırakıp gittin. 

Nazım, gözyaşlarına boğulan Ceyda’yı sakinleştirmek 
için biraz önce yapamadığı şeyi yaparak ellerini tutup 
avuçlarının arasına aldı.

“Tamam, sakin ol. Her şeyi açıklayacağım yeter ki 

bana bir fırsat ver. Şimdi gidiyorum ama yarın mutlaka 
konuşmalıyız. Sana anlatmam gereken çok önemli 
şeyler var.”

Nazım kanepenin kolçağında duran ceketini alıp 
kapıya doğru yöneldiği sırada zil çaldı. Yılların verdiği 
alışkanlıkla kapıyı açınca elinde bir buket çiçek tutan 
uzun boylu, ince yapılı bir adamla burun buruna geldi. 

Ceyda, Nazım’ın önüne geçerek adamı içeri davet etti. 
Bu arada Nazım’a dönerek açıklama yaptı: “Toprak’ın 
öğretmeni, Selim Bey.”

Nazım, Selim Bey’in “iyi akşamlar” diyerek uzattığı eli 
sıkmadan evden çıktı. Asansöre yöneldi ve düğmeye 
basarak kata gelmesini bekledi. Hayatının bu en uzun 
birkaç saniyesinde arkasından gelen Ceyda’yı fark 
etmemişti bile.

“Beni suçlamaya hakkın yok Nazım. Yağmurun 
hastalığı ilerledikçe evden ayağını kesen sendin. 
Önceleri birkaç gün gelmeyişlerini önemsemedim 
ama sonraları her gittiğinde haftalarca gelmez oldun. 
Bizden öyle koptun ki boşanma kararıma bile tepki 
göstermedin. Şimdi boşanmamızın üzerinden altı ay 
geçmişken birden ortaya çıkıp beni yargılayamazsın.”
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Nazım bir anda irkildi. Hiç beklemediği bu ses ve 
konuşma garip bir şekilde içini rahatlatmıştı. Bu arada 
kata gelen asansörün otomatik kapısı açıldı. Kapının 
kapanmasını engellemek için ayağını araya koydu.

“Yağmur’un sen hayatta olduğun sürece yaşayacağını 
bilmek ister misin?”

“Ne!”

“Hiçbir ebeveyn çocuklarının öldüğünü görmemeli. 
Eğer sen de istersen ömrün boyunca kızımızın 
yaşadığına şahit olacaksın. Ancak her güzel şey gibi bu 
da bedelsiz değil.”

Asansörden içeri girerek sıfıra basan Nazım, Ceyda’nın 
şaşkın bakışlarına aldırmadan devam etti: “Sen de bu 
bedeli ödemeye hazırsan yarın saat üçte üniversiteye 
gel.”

   ***

Konferanstan çıkan Nazım tebrikleri kabul edip 
arkadaşlarının ısrarlı yemek tekliflerini ustaca 
savuşturduktan sonra hızlıca odasına yöneldi. Şimdiden 
yirmi dakika geç kalmıştı bile. Bir zamanlar dakiklik 
konusunda ne kadar saplantılı olduğunu hatırlayınca 
yüzünde istemsiz bir tebessüm oluştu. Öyle ki artık 
bırakın saniyeleri, dakikaları; ayların hatta belki de 
yılların bile hükmü kalmamıştı. Ceyda’nın içeride 
olduğunu umarak kapıyı açtığında derin bir oh çekti 
içinden.

“Geç kaldığım için özür dilerim.”

“Sadece yarım saat, sen buna geç kalmak mı diyorsun?”

“Mizah yeteneğinin yerinde olduğunu görmek güzel 
ama şimdi ciddi şeyler konuşmamız gerekiyor.”

Nazım eliyle masanın önündeki sandalyelerden birini 
gösterdi. Ceyda oturunca kendisi de karşısına oturdu.

“Olabildiğince açık ve hızlı anlatmaya çalışacağım. 
Kızımızın durumu malum: Bütün yöntemleri 
denememize rağmen hastalığın olağan seyri devam 
ediyor. Dördüncü evreye geçtiğinde işimiz Allaha 
kalır.”

“Senin olmadığın aylar boyunca bu işlere ben baktım. 
Bana bilmediğim bir şey söyle.”

“Tamam, laf sokmak için fırsat kollama hemen. 
Bilmediğin bir şey mi istiyorsun dinle o zaman. İlik 
naklinden sonra Yağmur’un hastalığının nüksettiği 
günlerdi. Şu bilgisayarın başında oturup internette 
dolaşıyor hastalık hakkında araştırma yapıyordum. Posta 

kutuma düşen bir iletiyi o sırada fark ettim. Normalde 
yabancı kaynaklardan gelen e-postaları açmam. Ancak  
“Yapay Kütleçekim Alanları” başlığı hemen dikkatimi 
çekti. Laboratuar şartlarında yaratılabilecek bir nevi 
kara delikten bahsediyordu. Üstelik bu mini kara delik 
uzun süre kararlı kalabiliyordu.”

Nazım hayatın sırrını açıkladığını düşünerek heyecanla 
ve ellerini açarak Ceyda’ya baktı. Ancak boş boş bakan 
bir çift göz karşısında hayal kırıklığına uğradı. 

“Yani?”

“Yanisi e-postadaki bilgilerden yararlanarak bu kara 
deliği yapmayı başardım.”

“Çok güzel, tebrik ederim de bunun Yağmur’la ne 
alakası var hâlâ anlamadım.”

“Bitirmeme izin ver lütfen. Bu düzeneği Akyurt’taki 
bağ evinde kurdum. Bildiğin gibi kara delikler yoğun 
kütle çekimleri nedeniyle çevrelerindeki uzay-zamanı 
bükerler. Bu nedenle kara delikler çevresinde zaman 
daha yavaş akar. Hesaplamalarıma göre bizim bağ 
evinde yaşayacak bir insan için, günün yüzde yetmişini 
kara delikle aynı odada yüzde otuzunu da en fazla 
bahçe sınırlarına kadar olan bir alanda geçirmek 
şartıyla zaman ortalama olarak yirmi sekiz kat daha 
yavaş akacak.

Nazım, Ceyda’nın anlamsız bakışlarına aldırmadan 
devam etti:

“Kısaca, Yağmur burada benimle yaşasın diyorum. 
Üniversitedeki kürsümü bırakıp onun tedavisiyle 
ilgilenirim. Bankadaki birikmiş param bize yeter. Ne 
de olsa yirmi sekiz kat daha az paraya ihtiyacımız 
olacak. Üstelik kemoterapi ve kontroller için hastanede 
olacağımız süreler boyunca onu sen de görebilirsin. 
Bu süre zarfında hastalığın tedavisinde yeni ve etkili 
yöntemler mutlaka bulunacaktır. Bir nevi zaman 
ayracı olacak bu kütle çekim alanı. Şimdilik parantezi 
sadece açacağız. Belki bir gün kapatırız belki de hiç 
birleşmeyecek bir yol ayrımına girmiş oluruz. ”

Ceyda,  Nazım’ın konuşması boyunca elinde olmadan 
kafasında işlem yaptığını fark etti. Yağmur için bir 
yıl geçtiğinde kendisinin ve Toprak’ın kaç yaşında 
olacağını hesaplamaya çalışıyordu. Sonra yaptığı şeyin 
ne kadar aptalca olduğunu anlayıp kendine kızdı.

“Dur bir saniye! Şimdi tüm bu anlattıklarına inanmamı 
mı bekliyorsun?”

“Yani inansan kabul edeceksin öyle mi? O zaman sorun 
yok çünkü inandırmak işin kolay kısmı. Bu akşam 
çocukları alıp bağ evinde kalır yarın döneriz. Tek 
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sıkıntın Toprak’ın okula bir ay neden gelmediğini 
açıklamak olur.”

“Hadi ama altı ay sonra karşıma bu hikâyeyle mi 
çıkıyorsun?”

“Altı ay değil beş gün iki saat. Telefonumda kayıtlı, al 
bak istersen. Bu e-posta gayet geçerli bir kanıt değil 
mi?

Ceyda, eski kocasının uzattığı telefonu alıp e-postaya 
gönülsüzce göz attı.

“ Bir sürü fizik terimi ve sayfalar dolusu matematiksel 
formüller. Böyle bir şeyden ne anlamamı bekli…”

Ceyda bir anda sustu. Kısa bir aradan sonra yüzündeki 
şok ifadesiyle ve kekeleyerek devam etti:

“Bu posta ‘ncty2008@gmail.com’ hesabından 
gelmiş. Toprak’ın öğretmeni geçen yıl ödev olarak 
her öğrencinin kişisel bir e-posta hesabı açmasını 
istemişti. Ödevi beraber yapmıştık. Kullanıcı 
ismi olarak da büyükten küçüğe doğru hepimizin 
isimlerinin baş harfleri ve onun doğum yılını 
belirledik. Yani ‘ncty2008’.”

Nazım konuşmak için dudaklarını belli belirsiz açtı 
ancak söyleyecek bir şey bulamadı. Odayı derin 
bir sessizlik kaplamıştı. Aralarındaki zamansal 
bağın kopmasından önce belki de son kez aynı anın 
yoğunluğunu hissettiler.  
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Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 

  Değerli  okuyucularımız,

geçmişi geleceğe taşırken bir nefeslik 
durakladığımız bu anlarda okuyabilmeniz 

için yazı dizimiz devam ediyor. Bu 
sayımızda sizlere Rainbow Arts firmasının 

Turrican isimli oyununu tanıtmak 
istiyorum.
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Rainbow Arts, 1984 
yılında Gütersloh, 
Almanya’da kurulmuş 
bir oyun yayıncısı ve 
geliştiricisi firmaydı. 

1980’lerin başında, Armin Gessert (Spellbound 
şirketinin kurucusu), Thomas Hertzler (Blue Byte), 
Chris Huelsbeck, Manfred Trenz ve Almanya’nın her 
yerinden diğer oyun geliştiricisini bir araya getirdiler. 
Oyunları esas olarak Commodore64 ve Amiga için 
yaptılar. 1990’ların başında, firmadakilerin çoğunluğu, 
başka bir yerde çalışmaya ya da kendi bağımsız 
şirketlerini kurmaya başladılar (Blue Byte, Factor 5). 
Daha sonra firma, Softgold/Funsoft’un bir parçası oldu 
ve daha sonra da 1999 yılında THQ’nun bir parçası 
oldu(1).

TURRICAN (1990)
Turrican 90’ların en popüler oyunlarından biridir. 
Manfred Trenz tarafından ilk olarak Commodore 64 
için tasarlanmış ve programlanmıştır. Mutant savaşçı 
Turrican’ın toplam 13 seviyeden oluşan 5 dünya 
boyunca zıplayarak ve ateş ederek mücadele etmek 
zorunda olduğu bir bilim kurgu platform oyunudur. 
Oyun 1990 yılında piyasaya sürüldüğünde, Commodore 
64’te inanılmaz bir grafik kalitesi göstermekteydi. 
Factor 5 tarafından geliştirilen Amiga versiyonu ise 
daha da iyiydi, Chris Huelsbeck tarafından bestelenmiş 
ve müzisyenler ve orkestralar tarafından takdir edilen 
ve seslendirilen bir film müziğine sahipti(2). Oyun 
Commodore 64, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, 
ZX Spectrum, Mega Drive/Genesis, PC-Engine/
TurboGrafx-16, Game Boy cihazları için piyasaya 
sürülmüştür(3).
Alterra’nın kayıp kolonisi, yakın bir galakside uzun 
zaman önce terk edilmiş tamamen insan yapımı bir 
dünyadır. Alterra aslında beş koloninin birleşiminden 

oluşur. Her bir bağımsız yaşam alanıdır ve MORGUL 
(Çoklu Organizma Birimi ağı -Multiple Organism 
Unit Link) olarak bilinen güçlü bir ekosistem üretim 
ağı tarafından biyolojik olarak farklı üretilmiştir. İlk 
yerleşimciler, Alterra’yı yaşanabilir hale getirmek 
için MORGUL’u kullandılar. Ancak kıyamet gibi bir 
deprem tüm sistem arayüzü fonksiyonlarını kopardı 
ve MORGUL öldürücü bir isyan başlattı. Sonrasında 
Alterra’dan kaçacak kadar şanslı olan çok az sayıda 
yerleşimci çök üstün bir zekânın korkunç hikâyesini 
anlattılar. Nesiller boyunca, insanlık Alterra’ya bir dönüş 
yolu aradı. Sonunda, genetik bilimi bir kurtarıcı yarattı: 
“Turrican”, bu mutant savaşçı kıyafeti, gezegensel ıslah 
görevi için bir biyo-mühendislik ürünüydü. Bu arada 
MORGUL, Alterran yaşam formlarını acımasız, yıkıcı 
amaçları için titizlikle dönüştürmüştü(3). İnsanlığın 
tek umudu, güçlü fütüristik silahlarla donatılmış cesur 
bir karakter olan Turrican’dır(4).

Oyun bir lazer ışınının ekranı Rainbow Arts logosunu 
ortaya çıkaracak şekilde kestiği benzersiz bir şekilde 
açılıyor. “Turrican’a Hoşgeldiniz, Ha-Ha-Ha-Ha!” 
seslendirmesini duyuyoruz. Oyunun ana ekran beliriyor 
ve başlık müziği çalmaya başlıyor. Dikkatli müzik 
meraklıları, Turrican’ın başlık ekranının, Manowar’ın 
Kings of Metal albüm kapağı olan benzerliğini fark 
edebilir. Oyunda dikkate değer şeylerin başında 
efsanevi sanatçı Chris Hülsbeck’in yaptığı başlık 
müziği geliyor. Chris’in çeşitli müzik parçaları, oyuna 
gerçekten çok şey katıyor. Ateş tuşuna basıp oyunu 
başlatıyoruz(5).
Turrican büyük dozda aksiyonu olan iki boyutlu bir 
platform oyunu. Oynanışı kahramanın zıplamalar 
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yapması ve on farklı silahını kullanmasına 
dayanmaktadır. Bazı silahların sınırsız mühimmatı 

var, bazılarının ise farklı seviyelerde toplanması 
gerekiyor(4). O dönemdeki ev bilgisayarları için 
kullanılan joysticklerin sadece tek bir ateş butona sahip 
olması nedeniyle, birçok silah sisteminin klavyeye ile 
kontrol edilmesi gerekiyor(6).
İşte, bir efsanenin başlangıcıyız! Turrican saldırı 
kıyafetindeki isimsiz kahraman olarak, her biri iki 
ila üç aşamalı olan beş dünyadan geçerek yolumuzu 
bulmalıyız. Kıyafetimiz belli bir miktar hasarı 
kaldırabiliyor. Vurulduğumuzda veya doğrudan 
düşman teması olduğunda enerjimiz sürekli 
olarak emiliyor. Bu nedenle cephaneyi sibernetik 
organizmaları ve yaratıkları yeterli derecede uzak 
tutmak için kullanmalıyız. Turrican’ın ana silahı, 
hem yaylım ateşi yapabileceğimiz hem de basit bir 
lazer ışını atabileceğimiz bir tüfek. Tüfeği oyun 
boyunca dağınık olarak bulunan güç-yükselticilerini 
toplayarak güçlendirebiliyoruz. Sağlık paketleri ve 
geçici kuvvet kalkanı gibi bir aksiyon oyununa özgü 
malzemelerde var. Birçok ikincil silah da mevcut: Güç 
şeridi, sola ve sağa giden dikey bir flaş ışını, duvarlara 
ya da düşmanlara çarptığında ekranda bulunan her 
şeye büyük hasar veren el bombası, yere eğilerek 
bırakılabileceğimiz mayınlar. Ayrıca ateş butonuna 
basılı tutarak ortaya çıkarabildiğimiz ve 360 derece 
döndürülebilen, çok güçlü bir ışın kırbacımız da  var(6).

TURRICAN II: THE FINAL FIGHT (1991)
Turrican’ın büyük başarısından sonra, bir devam 
oyunu gelmesi bir an meselesiydi ve yapıldığında 
orijinal oyuna göre büyük ölçüde gelişmişti. İlk oyunda 
hikâyeyle ilgili sahneleri belirgin bir şekilde eksikti, 
ancak ikinci oyunda oyunculara anime esintileri olan 

bir hikâye arka planı verilmiştir(7). Yıl 3025’tür. 
Yıllardır Cobra02 galaksisinde barış, özgürlük ve 
hukukun üstünlüğü Birleşik Gezegenler Özgürlük 
Kuvvetleri (UPFF) tarafından sağlanmıştır. Bilinen 
evrenin dış kısımlarına doğru ilerleyen United Plantes 
gemisi Avalon 1’de Albay Ardon C. Striker ve ekibi, 
galaksinin sınırlarından çıkmak için son hazırlıkları 
yapmaktadırlar (8). UPFF kuvvetleri gemisi Avalon-1, 
güçlü bir sibernetik savaş lordu olan “The Machine” 
in mutant ordusu tarafından saldırıya uğrar ve oyunun 
kahramanı Bren McGuire hariç tüm mürettebat 
öldürülür. Turrican Assault Suit’i giymek için kalan tek 
kişi olan Brent, yoldaşlarının intikamını almak ve evreni 
The Machine’in tehdidinden kurtarmaya gidecektir(7). 
Brent, Turrican saldırı kıyafetini giyerken bir savaş 
çığlığı atar, “İNTİKAM!” (8).

Oyun, her biri Chris Huelsbeck tarafından yapılmış 
kendi tema müziklerine sahip olan beş ayrı dünyaya 
bölünmüştür. AMIGA sürümünde tüm oyun içi müziğin 
dinlenebileceği bir müzik menüsü vardır. Turrican 
II’nin müziği, Huelsbeck’in en iyi bestelerinden biri 
olarak kabul edilir ve 2004 yılında İkinci Senfonik 
Oyun Müziği Konseri’nde bir orkestra tarafından canlı 

olarak seslendirilmiştir(9). 
Oyun Commodore 64, 
Amiga, CDTV, Atari 
ST, Amstrad CPC, ZX 
Spectrum, PC cihazları için 
piyasaya sürülmüştür(3).

UNIVERSAL SOLDIER (1992)
Turrican II oyununun Mega Drive, SNES ve Game 
Boy konsolları için yayın haklarını alan Accolade, 
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orijinal C64 kaynak 
kodu ve Amiga 
grafikleri baz alınarak 
yapılan geliştirmenin 
son aşamasında Jean-
Claude Van Damme’ın 
Universal Soldier 
filmininin oyun yapma 
haklarını elde etti 
ve oyunu Universal 
Soldier olarak yeniden 
adlandırmaya karar 

verdiler. Turrican’ın görüntüleri bir deniz piyadesine 
dönüştürüldü ve diğer bazı değişiklikler de yapılarak 
oyun piyasaya sürüldü(3).

MEGA TURRICAN (1993)
1993 yılında Factor 5 
tarafından geliştirilen 
bir oyundur. Turrican 
serisinin bu oyunu ilk 
olarak Mega Drive / 
Genesis konsolu için 
tasarlandı ve daha 
sonra da Turrican 
3: Payment Day 
ismiyle de Amiga 
bilgisayarları için 
piyasaya sürüldü(3).

Makine (The Machine), galaksiyi kendi tiranlık 
kurallarına göre köleleştirmiştir. Birleşik Özgürlük 
Kuvvetleri (UPFF)’nin son kurtulan üyesi Bren 
McGuire’nin görevi Makine’nin galaksiyi tahrip eden 
şeytani güçlerini yok etmektir. Bren’in elindeki Turrican 
Saldırı Kıyafetinin silahlarını ve güçlerini kullanarak 
yaklaşan sayısız düşman dalgalarıyla savaşması ve 
hayatta kalmak için sağlık ve güç artışlarını bulması 
gerekmektedir(10).

SUPER TURRICAN – NES (1993)
Nintendo Entertaintmen System (NES) için sadece 
Avrupa’da piyasaya sürümüştür. İlk iki oyun olan 

Tuurican ve Turrican II’nin seviyeleri bir araya 
getirilerek NES için yeniden yapılmıştır. Müziği 
orijinal ilk iki oyun kadar iyi değildir(11).

SUPER TURRICAN – SNES (1993)
İlk Turrican oyununun Amiga sürümünün Super 
Nintendo Eğlence Sistemi için güncellenmiş halidir. 
İlk Turrican oyunundaki seviyeler ve patronlar yer 
almaktadır. SNES için grafikler daha da gelişmiş hale 
getirilmiştir(12). Dolby Surround ses desteği olan 
birkaç SNES oyunundan biridir(13).

SUPER TURRICAN 2 – SNES (1995)
Super Nintendo Eğlence Sistemi için geliştirilmiştir. 
Super Turrican oyununun devamıdır. Hikâyemiz bir 
kara deliğin sonsuz spiral kollarında yüzen küçük 
bir yıldız sisteminde devam ediyor. Sistemdeki 
gezegenlerin sakinleri Makine’nin tehditkâr orduları 
hakkında çok az şey bilmektedirler. Son yenilgisinden 
sonra bilinen galaksilerin dış bölgelerine kaçan 
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Makine yeni kurbanlarını bulmuştur Makine artık geri 
dönmüştür.  Yıldız sisteminin savunması, Makinenin 
derin uzaydan ateşlediği fazörlerden korunmak için 
yeterli değildir. Medeniyetleri bir anda yok edilir. Bu 
sırada A.B.D. Birleşik Kurtuluş Kuvvetleri’nin amiral 
gemisi U.S.S. Avalon ve yanındaki iki gemi kadim 
düşmanlarıyla son karşılaşma yapmak için huzursuzca 
bekliyor. Saldırıya uğramış sisteme ulaşmak için kara 

deliğe girmeye hazırlanıyorlarken sirenler çalmaya 
başlar ve üç gemi bilinmeyene doğru çekilir. Birkaç 
saniye sonra, gemilerden sadece biri karadeliğin 
tehlikeli etkisinden kaçmayı başarmıştır. Kötü bir 
şekilde hasar gören ve yanan gemi, harap olmuş bir 
kum gezegenine çarpar ve saldırı takımından sadece 
bir kişi sağ kalır. Kahramanımız Turrican saldırı 
elbisesini giyerek Makine’nin yeni planını durdurmak 
zorundadır(3). 

Böylece bir yazımız daha sona erdi.  Chris Huelsbeck’in 
Turrican 2 orijinal oyun müzikleri ile “Turrican II 
- The Orchestral Album” çalışmasını dinlemenizi 
öneriyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere mutlu 
ve bilim-kurgulu günler diliyorum. 

Kaynaklar

1- mobygames.com 

2- gamesnostalgia.com

3- wiki-zero.net

4- insertcoinclasicos.com

5- lemonamiga.com

6- hg101.kontek.net

7- hardcoregaming101.net

8- remix64.com

9- classicreload.com 

10- wiki.dolphin-emu.org

11- neogaf.com

12- giantbomb.com

13- emuparadise.me
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Yerli Bilimkurgu Oyunu
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Mehlika FIRAT
Kısa Öykü 

Geleceğin Girdabı

Hayallerine itimadını kaybettiğinde aklın itaatine 
girersin. Bu sende bir ikilem yaratır. Aklını dinlediğin 
için iradeni düşünerek kibrin artarken diğer yanda 
özgür hissedemediğin için itibarını kaybedersin 
hayallerinde. Bir kısır döngüde tekerrürle yetinirsin. Bu 
tekerrür sende bir huzursuzluk yaratır. Çünkü geleceğe 
karşı yalnızlık hissedersin ve  aklını sorgularsın. Aklın 
senin iradeni izlemeye devam eder. Çünkü sınavını 
yapmıştır. Kibrin durması gereken yeri biliyor mu diye. 
Kibrini ölçmüştür bir nevi. İrade ise aklını yargılar. 
Ve böylece kısır döngüden çıkıp celseler döngüsüne 
girersin. Bazen hakim olup altından tahtlarda oturur, 
bazen sanık olup başını öne eğersin. Bazen savcı olup 
devasa hayallerinin  katılımını talep edersin. Bazen de 
itirafcı bir sanık gibi ağlarsın.
 Mesele bu divanda olmak ya da olmamak değil 
iftiracı sokmamaktır.
 Bu yüzden kalkanlarını katman katman 
döşersin örersin düzenlersin. Sen içinde bu savaşı 

verirken dışarıdaki gözlerde şekilden şekle girersin.
İçinde ilahi bir anayasa varmışçasına istişare ederken 
duyularına iletilen her şey delil oluverir bir anda. Seni 
deliliğe sürükleyen. Çünkü duyular doyum bilmez ve 
olduğun yerde deliliğe yer yoktur. Yürüdüğün yollarda 
ise gerçeğin çukurları yalanların gölgesi vardır. Bu 
yüzden zikzag adımlarla ilerlerken karmaşa ve düzen 
arasında bir seçime zorlanırsın. Çünkü kendini artık 
göstermişsindir. 

Bölüm II 

Ben kendimi bir ucabus sırasında göstermiştim. Karşıda 
duran 20 adımlık ucabuse çip bastıktan sonra 20 dakika 
süren yoldan neden geçmem gerektiğini düşünürken. 
Sıranın 20. bekleyeniydim  ve ucabus sadece 19 yolcu 
alabiliyordu...
 Pil för un yanında uçmayı seviyordum ama 
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sıraya uyarsam değil yanında uçmak gideceğim yere 
bile vaktinde varamayacaktım. Bu yüzden çipe basar 
basmaz direkt ucabus alanına gittim kendimden emin 
görünerek ve bekleyenlerin aptal olduğunu düşünerek... 
O an kurallara uyumun izlendiğini unutarak esas 
aptallık yapanın ben olduğumu unutarak...
 Aptallık yapmış olduğumu düşünmek aslında 
bir nevi benim kurtarıcım olmuştu. Çünkü burada 
aptallara ve uyanlara yer vardı sadece...
 Yakalandığımda   beni bir odaya aldılar. 
Savunmam çok önemliydi. Hafizamı dizginlemem 
kadar önemli.   Bu gezegenin hikayesinin ne 
kadarını biliyordum... Gözlem tepesi hafizamızı hep 
denetliyordu. Bu yüzden hafizamı ucabus sırasını 
bozduğum anın öncesine denk getirmeliydim.
 Benim önümde boyu 1.80 civarında tek kusuru 
çiğnediği sakızı belli etmemeye çalışarak dudaklarının 
hareket ettirmemeye çalışırken ciğnediği sakızı 
yuttuğunu  farketmeden ağzında hala sakız olduğunu 
zannederek ciğnemeye devam etmesiydi...
 O kadını düşünmem o kadını izlemeye 
almalarına sebep olmuştu...
 Bu bende suçluluk psikolojisi yarattığında 
beklediğim  odaya ciddi giyimli üç kişi geldi... İçlerinde 
biri avukat biri  doktor biri ucabus denetmeni gibiydi.
Bunu düşünmem hiç hoşlarına gitmemişti. Özellikle 
içinin  denetmen olduğunu düşündüğümün.
 Sakince ilk sorusunu sordu ...
 “İsminizi söyler misiniz”
 İsmimi bildiklerini bildiğimin ötesinde 
esas bilmek istediklerinin ses tonum olduğunu da 
biliyordum. Bu yüzden ses tonuna nasıl bir ton vermem 
gerektiğini gizlice düşünmeliydim.
 “İsmim Petula Alter” dedim korkuyla karışık 
naif bir ses tonuyla gözlerimde paranoyak bir dozla.
 İçinin doktor olarak içinde kodladığım kişiyle 
o an göz göze geldik.
 “Paranoyak ne demek” dedi tüm 
soğukkanlılığıyla...
 Aramızda odadaki herkesten gizli bir düello 
başlamıştı adeta...
 Vereceğim cevap bu gezegenin hikâyesinin ne 

kadarını bildiğim ile ilgiliydi ...
 Ve benim yasak kelimeleri bildiğim belli 
olmuştu. 
 “Bilmiyorum aklıma öyle geldi” dedim  aniden 
boş gözlerle bakarak.
 Boş gözlerimin boş bakıp bakmadığını 
kameraların izlediğini biliyordum. En iyi rolümdü.
 Bu rol  benim diğer bir gezegenden bilgi alıp 
almadığımı düşünmelerine neden olmuştu. Halbuki 
sadece hafizamın savunma direnişiydi bu.
 İnanmam gereken bu gezegenin yavrusunu 
boğmak isteyen kötü kalpli bir annenin çocuğu olduğu 
ve tüm çocukları koruyan başka sistemden bir annenin 
bu gezegeni kaçırıp kendi sistemine evlatlık aldığıydı.
Artık ne düşündüğüme daha dikkat etmeliydim 
çünkü bir adım ötesi gezegenlerarası bir savaşı tekrar 
başlatabilirdi.
 Bu yüzden en iyi rolümu yapmalıydım.
 “Gücüme geç kaldım acele etmem gerekiyordu 
bu yüzden sırada bekleyemedim” dedim 
 Ve sessizlik içinde odaya  huzurlu bir hüzün 
sinmişti ...
 Bense odadan çıkıp sonraki ucanbusu 
beklemeyi seçmiştim.
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Arda Tipi
Kısa Öykü - Bölüm 2

Yıldız Avcısı

“Tuğrul...’’ 

Başımızı cevabın geldiği bu beklenmedik sese 
çevirirken, tutulmanın kasveti de dağılmaya başlamıştı. 
Otuzlu yaşlarda, açık kumral saçlı bir kadın güneş 
gözlüklerinin ardından bizi izliyordu. Yanımıza 
yaklaştı. “Tuğrul amca, benim Anna...”diye cümleye 
başlayıp Rusça olduğunu düşündüğüm bir dilde 
devam etti ve sonra aksanlı Türkçesiyle bakışlarımıza 
karşılık vererek merakımızı giderdi kısaca, “Benim 
amcam o...’’ “Ah, evet Anna...’’ dedi yaşlı adam 
tebessümündeki kısılmayla, “Farkında değilim kızım, 
bazen yürüyor olduğumu bile unutuyorum...’’ “Benim 
hatam. Kolunu hiç bırakmamalıydım... Size teşekkür 

ederim. Amcamın gözleri görmüyor ve bazen... 
Neyse...’’ “Amcanız iyi ama trafik ağır ilerliyor olmasa 
ciddi bir kaza olabilirdi az önce. Kendi başına karşıdan 
karşıya geçmek istedi sanırım. Fren sesini duyduğumda 
yerdeydi kendisi. Yolu geçerken tökezlediğini görmüş 
hanımefendi. Herhangi bir yaralanma belirtisi de 
yok gibi.’’ diyerek olan biteni özetledim. “Evet’’ 
diyerek onayladı yanımızdaki hanım, “Tanık olduğum 
kadarıyla ciddi bir sorun yaşanmadı ama yine de 
gözden kaçan bir durum olduğunu düşünürseniz bana 
buradan ulaşabilirsiniz.’’ diyerek çantasından çıkarttığı 
kartvizitini uzattı. ‘Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Ece 
Gültekin’; böyle yazıyordu üzerinde. Karta nedense 

Resim: shutterstock.com
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ben uzanmıştım. “Şimdi izninizle, hastaya yetişmem 
gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun, iyi günler.’’ diyerek 
aceleyle yürümeye koyuldu. “Teşekkürler Ece hanım, 
iyi günler!’’, bunu da nedense yine ben cevapladım, 
daha doğrusu zorunda kaldım. Beraberimizdeki 
beyefendi ‘’Ben de amcayı yerde görünce dükkanı 
bırakıp geldim. Geçmiş olsun Tuğrul bey amca, bir 
ihtiyacınız olursa hemen köşede benim eczane.’’ diyerek 
veda etti bize. “İyi olacak hastanın doktor ayağına 
gelirmiş’’ sözünü geçirdim içimden ister istemez. 
Doktor da eczacı da yanımızdaymış meğer... Bu arada 
Türkçe’yi gayet iyi konuşuyor olmasına rağmen Anna, 
belki mizacından, belki de o anki ruh halinden dolayı, 
donukça bir sessizlik sergiliyordu. Arkamdaki boş 
masadan bir sandalye çekerek bulunduğu yere doğru 
sürükledim, “Buyrun, biraz soluklanın isterseniz, 
heyecanlanmışsınızdır siz de.’’ Teşekkür ederek oturdu. 
“Birşeyler içer miydiniz?’’ diye sordum beklenmedik 
misafirlerime. “Fazla kalamayacağız, yine de 
teşekkür ederiz...’’ diyerek cevapladı Anna. Neden 
bilmiyorum, davranışlarında tekinsiz birşeyler vardı 
sanki. Çevreyi kolaçan eden belli belirsiz kaçamak 
bakışları tedirginliğinin başka sebepleri olabileceğini 
düşündürdü bir an. Kimbilir, belki de sadece bana öyle 
gelmişti, tanımadığı bir insanın masasında oturuyor 
olmak da yeterli bir sebepti rahat olmaması için hem. 
Özellikle de yabancı olduğu düşünülürse. Yine de 
merakıma yenik düşüp sordum, “Amcanız olduğunu 
söylediniz Tuğrul beyin. Öz Amcanız mı, yoksa...?’’ 
Cümlemi tamamlayamadan cevap verdi, “Evet, annem 
Rus. Babam Kırımlıydı. Soğuk savaş sona erdikten 
sonra geldik buraya.” Muhtemelen anlatabileceği 
uzun bir hikayesi vardı ama devam etmeyeceğini 
anlayabiliyordum. “Burada ne yapıyorsunuz? Yani 
meslek olarak?”, sohbeti devam ettirmek için zoraki 
bir çabayla sordum. “Çevirmenlik yapıyorum...” 
diye cevap verdi ve akabinde kısıkça bir sesle Rusça 

birşeyler söyledi başını amcasına çevirerek. Yaşlı adam 
sanki kafası dumanlıymış gibi gülümseyerek boşluğa 
bakıyordu o sırada. Yeğenine ‘Tamam’ anlamına 
gelen bir cevap verdiğini anlayabilmiştim masanın 
üzerine iki elinin avuçlarını birlikte vuruşundan. Anna 
amcasının kalkmasına yardım etmek için yerinden 
doğrularak ona yöneldi. Ben de diğer kolundan tutmak 
için davrandım. Tuğrul amca kalkıp, koluna girdikten 
sonra Anna tekrar teşekkür ederek elimi sıktı ve 
kaldırımın kenarına yürümeye devam ettiler. Bir taksi 
durdurdu ve arka kapısını açarak amcasının binmesine 
yardımcı oldu. Kendisi de binmek üzereyken “Anna!” 
diye seslendim, “Bir dakika!” Doktor hanımın verdiği 
kartvizitin arkasına ceketimin iç cebindeki kalemle 
hızla telefon numaramı yazıp eline tutuşturdum, 
“N’olur nolmaz. Yardım edebileceğim bir şey olursa...” 
Birşey söylemeden kartı aldı ve  amcasının yanına 
oturup kapısını hızla kapattıktan sonra trafiğin arasına 
daldılar. Canını birşeylerin sıktığı belliydi. Sebebinin, 
nezaketli davranma çabam olmadığını umarak kafedeki 
masama geri döndüm ve her zaman olduğu gibi günün 
gazetelerini okumaya koyuldum. İlk sayfayı alışıldık 
biçimde, alışıldık söylemlerle kaplayan siyaset ve 
ekonomi haberlerinin altında kendine ancak yer 
bulabilmiş, bilimsel gelişmelerle ilgili yazılardı asıl 
ilgimi çeken. 

Yine de siyaseti görmezden gelebilmek de mümkün 
değildi elbet. Eğer bir biliminsanı değilseniz, bir 
vatanadaş olarak konumunuz itibariyle bilimden çok 
siyasete, daha doğrusu onun toplumsal ve ekonomik 
etkilerine yakın oluyordunuz. Özellikle de içinde 
yaşadığımız coğrafyada.
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

Hasan ÖNAL

? Metin Uçar’ın kurduğu Kısa Bilimkurgu
Öykü Grubu hızla  kalabalıklaşıyor

Bayramımızı kutladık
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Metin Uçar’ın kurduğu Kısa Bilimkurgu
Öykü Grubu hızla  kalabalıklaşıyor

Dergimiz, Gökçe Mehmet Ay sayesinde google Play Book’ta

5. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa  Öykü Yarışması  Sonuçlandı



98 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2018 / sayı 14

Doğukan KANTAROĞLU

Öldür

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Son birkaç saattir koltuğuna yığılıp kalmış. Kolunun 
uzandığı mesafede kül tablasında yirmiye yakın sigara 
izmariti var. Cılız bir şekilde dumanı tütüyor ve kokusu 
tüm odaya yayılıyor. Adam son birkaç saattir onlarca 
duygu yaşamış. İşte yine bir ağlama krizi geliyor, yaşlar 
gözlerinden sağ baldırının üzerinde duran gazeteye 
damlıyor. 

Her zaman yaptığı gibi erkenden uyanıp koşuya çıkmış. 
Geçerken gazeteciye uğrayıp gazete almış. Sakince 
gazetesini okurken bir haber görüyor. “Yeşil Enerji 
Devinin Varisi Murat Aksoy, Sevgilisiyle El Ele” 
merak uyandıran haberdeki zengin adama bakıyor, her 
şey normal. Fakat yanındaki kadını gördüğünde nefesi 
kesiliyor, hayatının aşkını bir başkasıyla el ele görüyor.

Saatler geçtikten sonra hala sorguluyor “Nasıl olur? Ne 
zamandır birlikteydiler?”

Oysa hala kokusunu evinin her köşesinde 
duyabiliyor. Akciğerlerini sökmek istiyor yerinden, 
iri ellerini göğsüne vuruyor. Bağırarak ağlıyor. Sesi 

kesildikten sonra bağırtıları mırıldanmalara dönüyor. 
Mırıldanmaların arasından bir cümle kendini tekrar 
ediyor, 

 “Öldür. İkisini de öldür!”

Kadın gözlerini açtığında ilk karşılaştığı sevdiği 
adamın yüzüydü. Adam gülümseyerek kadına yaklaşıp 
alnına bir öpücük kondurdu, “Kalk uykucu, neredeyse 
öğlen oldu”. Kadın ellerini adamın boynuna dolayarak 
onu yatağa çekti. Murat Aksoy ve sevgilisi Ece 
tanışalı altı ay olsa da çoktan birbirlerinin ruh ikizi 
olduklarını biliyorlardı.  Birkaç hafta önce aynı evde 
yaşamaya başlamışlardı. Beraber yaşama kararını 
işlerinden dolayı çok fazla vakit geçiremediklerinden 
aldıklarını söyleseler de aslında ikisi de bunun bir 
evlilik denemesi olduğunu biliyordu. Birkaç dakika 
oynaştıktan sonra kahvaltıya başladılar. Kahvaltıda 
gazeteyi gördüklerinde birbirlerine gülümsediler.  
Birkaç saate kalmaz telefonlarının çalacağını tahmin 
edebiliyorlardı. 
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Telefonunu çıkarıp rehbere bakıyor. Fakat üç kez 
bakmasına rağmen kadını bulamıyor. Öfkesi burun 
deliklerinden taşacak gibi “Orospu!” diyor  “Orospu, 
numarasını silmiş olmalı.” Şimdi hem kızgın hem de 
suçlu hissediyor, numarası silinmiş olmalı ama kendisi 
de sevgilisinin numarasını ezbere bilmediğini fark 
ediyor. Bir anlığına vicdana azabı gelse de aklına kadının 
haberdeki gülen yüzü geliyor. Hiç pişmanlık duymyor 
besbelli , tüm yükü kendisine bırakıp gitmiş. Belki de 
şuan adamın koynunda inliyor diye düşünüyor. Tekrar 
haberi gözden geçiriyor, belki sabahtan beri yetmişinci 
kez bunu yapıyor. Diğer tüm seferlerde fark etmediği 
bir şeyi görüyor. Murat Aksoy. Görünüşü kendisine 
benziyor.  İçi garip oluyor, kontrolü elden kaybetmiş 
gibi. Yatak odasına gidiyor. Orada silah olduğunu içten 
içe biliyor.  Sararmış yatağın altında siyah Beretta 
ona gülümsüyor. Silahı alıp beline soktuktan sonra 
arabasının anahtarlarını da alıp dışarı çıkıyor. 

Gri Arabayı ustalıkla kullanıyor çünkü yıllardır bu 
arabadan başka marka bir otomobil kullanmadı. Trafik 
kurallarını umursamıyor. Canı yanan birisi kuralları 
rahat olanlardan daha az umursar. Trafik sıkışık olsa da 
kendine yollar açıyor. Yan taraftaki arabada Eski moda 
giyimli siyah şapkalı bir adamla göz göze geliyor, 
adam ona gülümsüyor. Ne yaptığını biliyor olsa 
gülümsemezdi. Yanında oturan adam ise buz kesmiş 
gibi kendisine bakıyor. Hızla onları geride bırakıyor. 
Gözü arada bir torpido gözüne erişiyor. İçerideki 
silahın tümseklerde titreyişini hayal ediyor. 

Adresi ezbere biliyor gibi. Murat denen adam şehrin 
çıkışında bir villada yaşıyor. Adamın yaşadığı eve daha 
önce hiç gittiğini hatırlamıyor fakat kadın ona bunu 
ağzından kaçırmış olmalı. Evin yakınlarına geldiğinde 
ilerideki güvenlik kulübesi gözüne ilişiyor. Biri içeride 
diğeri dışarıda olmak üzere iki siyah takım elbiseli 
adam. Arabayı adres sormak maksadıyla yanaştırıyor 
ve güvenlik gideceği yeri tarif ederken silahı belinden 
çıkarıp tetiğe basıyor. Çığlıklar çığlığa namludan çıkan 
mermiler adamı anında yere seriyor.  Bu kadar usta bir 
nişancı olduğunu hiç düşünmemiş ama belki de şansı 

yaver gidiyor. Öteki görevli ise kulübeden kafasını 
çıkarmadan çoktan arabanın arkasına  geçti bile. Onu da 
telsizini çıkartırken gövdesine iki kurşunla öldürüyor.

Ece ve murat kahvaltılarına devam ederken dışarıda 
yaklaşan bir araba sesi geliyordu. İkisi hala yarı şakalaşıp 
yarı yemeklerini yerken araba iyice yaklaşıyor. Murat 
güvenliğe kimseyi almamasını söylemişken bu gelen 
misafiri merak etse de kalkıp dışarı bakmak konusunda 
tembel davranıyor. Garipliği sezip birbirlerine şöylece 
bir bakıyorlar, araba çoktan durmuş olmalıydı fakat ses 
neredeyse diplerinde. Uçuşan perdelerin arasından gri 
bir araba eve dalıyor. 

Nerede olduklarını hissediyor olmalı, elleri 
direksiyona kendiliğinden hakim olmuş durumda. 
Belki de tanrının elleri bunlar, hainleri cezalandırmak 
için verilmiş. Beyaz eve tam gaz devam ediyor. 
Birkaç saniye sonra hainleri böcek gibi ezecek. 
Hem de en mutlu olduklarını sandıkları yerde. 
Silüetleri görünüyor bile. Mutfakta tüllerin arasından 
birbirlerine ballı ekmek ikram ediyor olmalılar. 
Yaklaşıyor, yaklaşıyor ve bir an sonra ev neredeyse 
temellerinden sarsılıyor olmalı. Araba anırarak eve 
giriyor ve cam parçaları her yere dağılıyor. Araba 
kadını ve adamı ezdikten sonra akordeon gibi sarsılıp 
duruyor. Gözlerini yumarken ikisini de tarihten sildiği 
için rahatlıyor, görevini yerine getirmiş gibi huzurlu. 
Görüntü birden kaset gibi ileriye sarıyor. Bembeyaz bir 
odada biri siyah şapkalı diğeri ise deniz tutulmasına 
uğramış gibi bir adam var. Siyah şapkalı adam 
gülümseyerek “Altını mı pislettin?” diyor. Adamın 
boş bakışlarını  görünce gülümsüyor . İşte bu örgütün 
yapabileceklerinin bir kısmını kendi gözlerinizle 
gördünüz. “ elini adamın omzuna koyuyor.

 “Bu canilik!”

 “Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizden önce 
oturduğunuz koltukta kim vardı biliyor musunuz? 
Murat Aksoy. Demin göründüğü halinden on yaş daha 
yaşlıydı. Kendisine örgüte katılması teklif edildi. Fakat 
beyimiz teklifimizi reddetti.”
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 “Nasıl  yani? Eve dalan o ad-”

 “O adam bizim tarafımızdan yetiştirilmiş bir 
suikastçi. Psikolojik şartlandırmalara tabi tutuldu. Bu bir 
aşk cinayeti değil, adamımız Ece denen kadını hayatında 
hiç görmedi bile. Onun Ece’nin sevgilisi olduğunu 
zannetmesini sağladık.”

 “Sonra gazetede bir haber, ve adamı üstlerine 
saldınız öyle mi? Nutkum tutuldu doğrusu.”

 “Aynen öyle.”

 “Bunu polislere , medyaya nasıl açıklayacaksınız. 
Gerçekte bir terslik olduğunu anlayacaklardır. Eğer orada 
da adamınız yoksa.” endişeli gözlerle siyah şapkalıya 
bakıyordu

 “İşimizi şansa veya menfaatlerine göre hareket 
eden adamlara bırakmayız. Murat ile katil arasındaki 
benzerliği fark etmediniz sanırım? Katil, Murat’ın 
genetik bir kopyası.”

 “Bu nasıl olabilir?”

 “Zaman Harun. Zaman ile bir rubik küpüyle 
oynar gibi oynayabiliyoruz. Murat Bey’e teklifimizi  
iletmeden önce onun DNA’sını alıp bir kopyasını 
üretmiştik bile. Hatta bunu onun doğumuna giderek 
yapmıştık. Dede paradoksu diye bir şey duydunuz mu? 
Katilimiz zamanda geriye gidip, kendi genetik orijinalini 
öldürdüğünde evrende var olabilir mi? İşte örgütün en 
büyük silahı. Geriye konuşturacak bir katil kalmaz, 
adam hedefine karşı tetiği çektiğinde kendini evrenden 
siler.”

 “Ben bunun neresindeyim?”

Şapkalı, Harun’un önüne bir gazete koyuyor.

  “Coca Cola’nın yeni CEO’su yine bir Türk : 
Harun Aksu”
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Karma Liste

Sezai ÖZDEN

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

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, 

“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?”

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

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

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

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
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Özlem Kurdoğlu

Son Cephede Şafak
2000

Alacaşafağın Rengi
2005

Son Cephede Şafak
2. Baskı - 2003

Karanlık Uykusu
2008

Yüreğin Zafere Çağrısı
2003

Zamanda Kuşatma
2010

Mehmet Açar

Siyah Hatıralar Denizi
2000

Siyah Hatıralar Denizi
2.Baskı - 2005
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Kadir TEZCAN

Gelecek Gelmeyecek

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

“Frank ya bunuyorum ya deliriyorum.” 

Frank ile Bill tıp fakültesinden arkadaşlardı. Fakülte 
zamanlarında da geldikleri hastane yanındaki 
kafedelerdi. Kafe antikacı şeklinde dizayn edilmişti. 
İkisi de burayı onları günün gerginliğinden uzaklaştırıp 
zamanda yolculuk hissi vermesini seviyordu. Bazen 
fakülteli oldukları zamana bazense eşyaların andırdığı 
zamana... “Zaman kayıpları yaşıyorum ve bunu benden 
başkası fark etmiyor. Bunu bir kaç kere Tina’ya 
söyledim. Her zaman kendimde olduğumu söyledi 
yani zaman kayıplarımda bilincim açık. Sadece bazen 
ona onu kaybedip sonrasında yeniden bulmuş gibi 
davranıyormuşum.” Bill ile Tina evleneli çok olmamıştı. 
Frank gülümsedi. Yanağındaki gamzesi belirgin hale 
geldi, esmer uzun boylu ve top sakallıydı. Düşünürken 
farkında bile olmadan sakallarını sıvazlardı. Yine 
o anlardan biriydi. Frank düşünürken Bill bir yere 
odaklanmış durumdaydı. Dostu konuşurken onu 
duymadı bile ama bir irkilmeyle heyecanlı bir şekilde 
tekrar başladı konuşmaya. “Frank, tanrıya şükürler 

olsun sensin.” “Bill yaklaşık bir saattir zaten burada 
oturuyoruz.” diye şaşkınlıkla karşılık verdi Frank. 
“Fazla vaktim olmayabilir sadece dinle, anlatacağım.” 
diye bir solukta açıklamaya girişti.

“Ben gelecekten gelen zihnime sahibim. Gülme, dalga 
geçmiyorum. Yani şu an konuştuğun kişi bundan 
on yıl sonraki zihnim. Bilinç kayıplarım bu yüzden. 
Aslında kaybolan zihin falan yok. Çünkü beynim iki 
farklı beni anlamakta zorlanıyor ve sadece ara ara 
kontrolü alabiliyorum.” Frank ne yapması gerektiğine 
karar veremedi. Alın çizgileri belirginleşti. “Bill’de 
çoklu kişilik bozukluğu mu var yoksa benimle dalga 
mı geçiyor.” diye düşündü. İkisi de nöropsikiyatrdı. 
“Eğer hastaysa ve ilaçlara hemen başlarsa semptomlar 
gerileyecektir.” Bill sanki zihnini okumuştu. “Hayır, 
bir psikiyatrik hastalığım yok.” “On yıl sonra insan 
ırkı zihin de mi okuyor?” diye alaya aldı Frank ama 
hala dikkat kesilmiş durumdaydı. “Hayır dostum hayır. 
Konumuz Tina. Onun için geldim. İki ay içerisinde 
beyninde agresif bir tümör gelişecek. Cerrahi 



105www.yerlibilimkurgu.com

yapılamayacak. Kemoterapi ya da radyoterapiye de 
cevap vermeyecek ve onu hızla ölüme götürecek. 
İlacı geliştirdiğimizden beri geri dönmenin yollarını 
arıyorum. Senin de bildiğin gibi geçmişe seyahat 
etmek olanaksız. En azından beden olarak. Evrende 
hiç bir hızın ışık hızını geçemeyeceği sorunsalı vs. 
var. Ama bir cihaz geliştirdik sen ve ben. Ve ta taa.” 
“Bunları bir sindirmem gerek yavaş ol. Sen ve ben 
bir zaman makinası mı yaptık? Tina ölecek mi? Ve 
biliyorum biraz yeri olmayan bir soru ama. O ilaçla 
nobel alıyor muyuz?” “Ah, Tina’ya ne olacak dedin ve 
ne nobeli?” diyen soru dolu gözlerle geri döndü Eski 
Bill. Üstelik Frank bir de azar yedi. “Bilinç kayıpları 
diyorum sana bu küçümsenecek ya da alaya alınacak 
bir şey değil.” Durumu kavrayan Frank şu an için ona 
durumu açıklamamaya karar verdi. Belki de cidden 
çoklu kişilik bozukluğudur. “Bence öncelikle bir süre 
takip edelim, ciddi bir şey olmayabilir de. Bir kaç 
akşam sonra yine buluşalım. Olağan dışı bir şey olursa 
diye de koluna benim ya da Tina’nın numarasını yaz.” 
O an yapılacak doğru şeyi bilse dişini kırardı.

Frank ertesi gün bir posta aldı. İçinde bir kağıt vardı. 
Yazılar hızlı hızlı yazılmıştı. Belli ki yazan acele etmişti. 
“Bu pusulada aldığın şey iki sene sonra keşfedeceğimiz 
ilacın formülü, bu Tina’yı kurtaracak ve tekrar 
konuşamayacağız. Sanırım tekrar bir şey yapacak 
kadar bedenimi ele geçiremeyeceğim.” Bill’e sinirlendi 
içten içe. Eğer doğruysa ve eğer zaman yolculuğu 
yapabiliyorsa neden tam tanı zamanı gelmemişti ki 
sanki. “Sanırım o zamana kadar düşünmem gerektiğini 
düşündü ki haklı da.” diye sakinleştirdi kendini. “Tina 
hasta oluncaya kadar bu olayı sindirmeli ve şu ilacın 
etki mekanizmasını da araştırmalıyım.” Her ihtimale 
karşı kolunu çimdikledi. Doğruydu, rüyada değildi.

 İki ay kadar sonra tekrar aynı kafede buluştular. Bill’in 
bilinç kayıpları artık yoktu ama Tina hastalanmıştı. 
Önce yolda yürürken düşmeye başlamış sonrasında 
gününün çoğunu uyuyarak geçirmeye başlamıştı. 
Yapılan tetkiklerde cerrahiye ya da onkolojik tedaviye 
cevap vermeyen bir tümör ortaya çıkmıştı. Üç aylık 

ömür biçilmişti. Bill sinirli sinirli “Bazen biz doktorların 
terzilerden ne farkımız var diye düşünmüyor değilim.” 
diye sitem etti. Frank duyduğu üzüntüyü bildirdi ama 
pek de şaşırmış görünmüyordu. “Zaman kayıpları 
yaşadığın zamanı hatırlıyor musun?” diye sorarak yavaş 
yavaş iki ay öncesinde kafede yaşadıklarını anlattı. Bill 
ise sevincinden bayılarak geleceğe memnuniyetini iletti. 
Ayıldığında Tina ile beraber tekrar tedavi olasılığını 
tartıştılar. Labaratuvarda maddenin sentezini yapıp 
deneme kararı aldılar. Hiç denenmemiş –en azından 
bu zaman diliminde- olan ilaca güvenleri ve umutları 
vardı. Sonuçta gelecekteki kendileri hazırlamıştı ilacı. 
Eh, en azından öyle umuyorlardı. 

Tümör ilaç kullanımının ilk haftası ilerlemesini 
durdurdu ve birinci ayında ise gerilemeye başladı. 
Doktorları durumu şaşkınlıkla takip ediyorlardı. Ona 
biçilen ömrün üçüncü ayında Tina tümörü kocaman bir 
silgiyle kafasından silip ona biçilen ömrü yırttı.

   *** 

ON YIL SONRASI ZAMAN YOLCULUĞU ANINDA

 Bill’in zamanda yolcuğu sırasında Frank 
labaratuvarlarında derin bir sessizlikle beklemekteydi. 
Bill başından aleti çıkarttı. Yine olmamıştı. Frank’ın 
tesellisini bu sefer duymak dahi istemiyordu. Zaten 
ne beklemesi gerektiğini de bilmiyordu. Bir anda 
Tina’yı yanında bulamazdı ki. “Bill belki de artık vaz 
geçmeliyiz. Ölüler belki de ölü kalmalıdır. Geçmişte 
değişiklik yapmak da görünen o ki imkansız.” dedi 
Frank üzüntü ile. Dostunu nasıl teselli edeceğini 
bilmiyordu. Umut denizi sonunda kurumuştu. “Belki 
de o hala bir yerlerde yaşıyordur. Bir yığın paralel evren 
olduğu söylenmiyor mu teoride ya da belki zihnimizin 
bir kopyası ulaşmıştır geçmişe, belki, belki...” Bill her 
seferinde tutmaya çalıştığı gözyaşlarına özgürlüklerini 
nihayet verdi son umut damlası da evrende dağılırken. 
Derin bir soluk aldı orada olmaması gereken yüzüğü ile 
oynarken. Belli ki Tina geri gelemeyecekti. Zamanda 
bedenen yolculuk kadar zihnen de imkansızdı ya da 
sadece onlar öyle zannediyordu.
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Sokak Röportajları

Mars Dönüşü

-Salih, tüm Bitcoin’lerin bitti haberin olsun, yine de depo dolmadı iyi mi!

-Hazır kart eline geçmişken şu sol türbin fanlarını da değiştirseydin diyorum abi.

-Tamam Salih tamam... Arada lafı sokmasan olmuyor değil mi! Ben senin bir an evvel 
tıbbi müdahale görmen için çabalıyorum, senin bana yaptığına bak!

-Abi zaten yapacağın kadar yaptın sağol... İlkyardım böyle mi olur? Hazır omuriliğin 
alınmışken, seninle bir Tırtıl filmi mi çeksek! diyen sen değil miydin

-Amma cin’sin haa... Ben fırsatları ranta çevirmek istedim o kadar. Hem bu bir fırsat, 
dünya tanırdı bizi!

-Abi sen ciddi misin ?

-Salih farkında mısın, çok duygusallaştın şu Predo’nun saldırısından sonra.

-Yok canıım... Hatta özgüvenim arttı diyebilirim. Karşıma Alien çıksa ümüğünü sıkar 
asitini şarap diye içerim!

-Abartmasan diyorum Salih…

-Sen de üstüme üstüme gelme abi... Bu arada, kaç günlük yolumuz kaldı?

-Dört gün... Tabi hesaplarım tutarsa! Çok yakmaya başladı bu meret. Yakıtımız bizi Ay’a 
zar zor yetiştirir, bakalım göreceğiz… hehe

-Ne kadar rahatsın be abi…

-Seni gemiye taşıyan ambulans MIHA’ya ne ödedim haberin var mı senin?

-Zahmet etmişsin abi. Predo’nun hazır eli değmişken bıraksaydın da adam iyice tatmin 
olaydı keşke...

- Sana da iyilik yaramıyor Salih… 

-Bari görüntüleri montajla falan da, vardığımızda satacak bir şeylerimiz olsun abi.

- Bir şeyler montajlamaya çalıştım Salih ama senin şu inlemen ve böğürmen hepsinin 
önüne geçiyor. Acaba oraları biplesem mi diyorum… hehe.

-Yok abi dublaj yaparız oraları, zahmet etme sen.

-Bak Salih kaşınıyorsun haa... Elimizdeki son bir günlük ağrı kesiciye de enjekte ettim 
akıllı ve uslu bir çocuk ol. Ol ki ağrı kesicinin etkisi hemen bitmesin

-Bir günlük mü dedin?

Hasan ÖNAL
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-Evet bir günlük, ne sandın?

-Abi dört günlük yolumuz var dedin? Şaka mısın sen! Ben nasıl dayanıcam bu acıya abii!

-Ne yapayım Salih? Sana biraz medikal alalım şu gemiye dediğimde, “Abi, Bağ-Kur’a 
boşuna mı para ödüyoruz “ diyen sen değil miydin?

-Abi uyut beni, sonsuz komaya sok. Olmadı atomlarıma ayır, uzaya sal… Kurbanın olayım 
nolur!

- O iş o kadar kolay değil Salih, “Ölüyorum” deyince hemen ölünmüyor. Her şeyin bir 
yolu yordamı var değil mi ama!

-Abi ne yolu, ne yordamı? Bunları mı düşünüyorsun? Ölmemi mi istiyosun sen?

-Salih farkında mısın, iyice yormaya başladın beni?

-Ben? Seni? Yormaya başladım! Gözümü oynatmaktan başka ne yapabiliyorum ki ben 
yaa!

-Çenen yapıyor, soğuk füzyon gibi, bir türlü ısınmıyor.

-Abi bu böyle gitmez... Dünya’ya iner inmez seninle iş aktimi fes etcem... Görürsün…

-Hay yüzüne gözüne dursun emi nankör muhabir... Yıldız tozlarında boğulursun emi!

-Abi sen çek şu fişi... Hem elektriğini stoklar, geri kalan mesafeni hibrit gidersin... Hadi 
çek ne olur şu fişi!

-Var yaa… Çok zekisin... Nasıl düşünemedim ben bunu be!

-Çek fişiiiii!
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