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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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Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ne İthaf Edilen
YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018’in Kısa Hikâyesi

Seçki Artık Evinde

Güncel - Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Ekibi

25 Mart 2017 tarihinde, yerli bilimkurguya destek olmak amacıyla kurulan Yerli 
Bilimkurgu Yükseliyor Grubu, kurulduğu günden bu yana büyüdü, bir grup olmaktan 
çıkıp kalabalık bir topluluk haline geldi.

Amaçları, çeşitli platformlarda yerli bilimkurgu eserleri üretenlerin yanında olmak, 
ortaya çıkarılan tüm işleri, onlardan haberdar olmayan diğer insanlara göstermek ve yerli 
bilimkurgunun sesi olmaktı.
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Geride kalan on sekiz ay, kimilerine kısa bir 
süre gibi görünebilir fakat grubun kadrosu 

kurulduğu günden bu yana hiç durmadan fikirler 
üretti ve bunu, sayısı hızla artan grup üyeleriyle 
paylaşarak istedikleri sinerjiyi yakaladı. İlk 
planları; bilimkurgu içerikli bir dergi yayınlamaktı. 
Bilimkurgu severlerin kolayca ulaşabilecekleri, 
her ay dijital olarak yayınlanacak, bilim-teknoloji 
ve bilimkurgu içerikli olup, dileyenlerin; 
kısa öykülerini, yazılarını, çizimlerini vb. ne 
varsa gönderebilecekleri bir dergi olacaktı. Bu 
düşünceleri çok geçmeden meyvesini verdi. Hem 
de neredeyse bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 
derginin ilk sayısı yayınlandı.

Zengin içeriğiyle dopdolu bir okuma keyfi 
sunan dergiye ilgi kısa zamanda arttı. 

Bilimkurgu film müzikleri incelemeleri Burak 
Fedakar’dan geldi. Bilime öncülük eden bilim 
adamları dizisini Esra Uysal sahiplendi. Her ay bir 
yerli bilimkurgu kitabı okuyarak değerlendirme 

görevini İsmail Şahin üstlendi. Herhangi bir 
fotoğrafa bakarak bile öykü yazabilen Hasan Önal 
derginin renklenmesi konusunda başı çekti. Arda 
Tipi, araştırma yazılarının yanında, yazdığı kısa 
öykülerle içeriği iyice zenginleştirdi. Kubilayhan 
Yalçın, bilimkurgunun çekirdeğini parçalayıp 
aslında nasıl bir süreç geçirdiğini gözler önüne 
serdi. Muhittin Yağmur Polat da bildiğiniz üzere 
bilimkurgunun en eğlenceli kısmına el atıp ilgili 
oyunları didik didik etti. İkinci sayıdan itibaren, 
dergi, bir üstadın yazılarını konuk etmeye başladı 
ve o günden sonra en renkli halini aldı. 

Türkiye’nin ilk bilimkurgu dergisi 
X-Bilinmeyen’nin kurucusu ve pek çok kitabının 
yanında, on dördüncü romanını geçtiğimiz 
günlerde çıkaran, yazar ve doktor ünvanlı 
mimar, Türkiye’nin ilk kadın bilimkurgu yazarı 
Selma Mine. Bu sayıda on dördüncü bölümünü 
okuyacağınız film incelemeleri dizisiyle derginin 
son şeklini almasını sağladı.

Derginin sayıları her ay düzenli olarak 
yayınlandıkça insanların ilgisi de arttı. Dergi 
yayınlana dursun, ekip bununla da yetinmedi. 
Bilimkurgu severlerin başka bir açlığı da 
kısa öykülerini sınayabilecekleri bir yarışma 
platformuydu ve YBKY ekibi şu an altıncısını 
düzenlediği YBKY Kısa Öykü Yarışmasını hayata 
geçirdi. 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, on sekiz ayda 
ne kadar büyüyebilecekse o kadar büyüdü. 

İnsanlar, fikirlerini paylaştı, kısa öyküler, mikro 
öyküler yazdı, paylaşımlar yapıp üzerine konuştu. 
Resimler çizdi, fotoğraflar çekti. Bilimkurgudan 
konuşup geleceğini masaya yatırdı. 

Tam yapılabilecek her şeyi yaptılar derken yeni bir 
fikir daha doğdu. Daha önce bir araya gelmemiş 
bilimkurgu yazarlarını aynı kitabın kapağı altında 
buluşturmak, türün severlerine doyurucu bir öykü 
seçkisi sunmak. 

Böylesine yüksek katılımlı bir seçki aynı 
zamanda farklı bir anlam da taşımalıydı ve 

bir kişiye, bilimkurgu için anlamı olan bir kişiye 
ithaf edilmeliydi.

Bu kişi; aramızdan zamansız ayrılan, bilim adamı, 
yazar, çevirmen, gezgin, dansçı ve bilimkurgu 
sevdalısı olan Özgen Berkol Doğan’dan başkası 
olamazdı. 

Biz de Yerli Bilimkurgu Yükseliyor olarak, onun 
hayali olan, ailesinin 2012 de hayata geçirdiği 
ve Türkiye’de bir ilk olan Özgen Berkol Doğan 
Bilimkurgu Kütüphanesi’ne, bir ilk olmasa da 
en yüksek katılımlı seçki ünvanını almış bu eseri 
şahsına ithaf ederek kütüphaneye kazandırmayı 
borç bildik.

Hemen kolları sıvayan ekip yazarlarla görüştü. Pek 
çok değerli yazar bu fikre sıcak bakıp öykülerini 
göndermeyi hemen kabul etti ve süreç başlamış 
oldu. 

1. Selma Mine 

2. Müfit Özdeş

3.  Özlem Kurdoğlu 

4. Haldun Aydıngün 

5. Orkun Uçar 

6. Gurur Asi 

7. Kemal Mükremin Barut 

8. Zübeyir Tokgöz 

9. Murat K. Beşiroğlu 

10. Şükrü Soydaş 

11. Sercan Leylek 

12. Yüksel Yılmaz 

13. Kubilayhan Yalçın 

14. İlhan Deliktaş 

15. Taner Güler

16. Bertuğ Kodamanoğlu 

17. Mustafa Özçınar 

18. Metin Uçar 

19. Nur İpek Önder Mert 

20. Gri Esin 

21. Efe Sarıtunalı 

22. Burak Katipoğlu 

23. Tuğrul Sultanzade 

24. Nilay Kayaalp

25. Gökcan Şahin 

26. M. Yağmur Polat 

27. Ardakan Coşkun 
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Seçki, 01 Ocak 2018’de dijital olarak yayınlandı. 
Çok kısa bir süre sonra, Polisiye-Bilim Kurgu 
türünde kitaplar yayınlamayı planlayan Paradigma 
yayınevinin programındaki ilk dört kitaptan biri 
olarak vücut buldu ve son halini aldı.

Seçki Evine Gidiyor

Güzel, güneşli bir gündü. On sekiz ay önce bir 
amaç için sanal dünyada tanışıp harika bir grubun 
yönetim kadrosunu oluşturan ekip onca zamandan 
sonra ilk kez yüz yüze gelecekti. Yani her yönüyle 
ilklerin yaşanacağı bir gündü. 

Kararlaştırılan yerde buluştular. Birbirlerini ilk kez 
kanlı canlı gören ekip, sanki yıllardır tanışıyorlar 
gibiydi. 

Sabahın erken saatlerinden etkinliğin olacağı saate 
kadar sohbet ettiler ve en sonunda yola koyuldular.

28. Aykut Coşkun 

29. Badahan Canatan 

30. Selahattin Başboğa 

31. Mehmet  Kardaş 

32. Korkut Kabapalamut 

33. Utku Köse 

34. Bahri Doğukan Şahin 

35. Mehmet Fatih Balkı 

36. Abdülkadir Doğanay  

37. Kenan Çetinkaya 

38. Burak Erdoğdu 

39. Emirhan Karahasan 

40. Selçuk Gökhan Kalkanoğlu 

41. Hakan Kilyusufoğlu 

42. Hasan Önal 

43. Burak Fedakar 

44. Arda Tipi 

45. Esra Uysal 

46. İsmail Şahin 

47. Sezai özden 

Bilimkurgu raflarını süsleyen kitapların 
yazarlarının yanında amatör ruhlu yetenekler 

de çok geçmeden listeye girdi ve Türkiye’de 
bugüne dek katılımı en yüksek bilimkurgu öykü 
seçkisi ortaya çıkmış oldu.
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Ve işte Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu 
Kütüphanesi’ndeyiz. 

Güzel kalpli iyi insanların, hem de daha birbirlerini 
bir kez bile görmeden, güzel yüreklerinin seslerini 
dinleyerek başladıkları bu anlamlı yürüyüşün son 
durağı. 

Hani hep deriz ya bazı zamanlarda; “Öyle bir 
gündü ki, hep o günde kalmak isterdim.”

İşte öyle bir gündü o gün. 

Sıcaktan terlemiş insanları serinletmek için 
çırpınan sağanak yağmurun ardından, bir sürü 
güzel insanın enerjisiyle dünyanın en güzel yeri 
haline gelen kütüphanede Özgen Berkol Doğan’ın 
gülümseyen anne ve babasıyla birlikte geçirdiğimiz 
gündü o gün.

Şansım olsa, tekrar yaşamak istediğim o günü 
yaşattıkları için Özgen Berkol Doğan ve ailesine 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

    YBKY  Ekibi 

“Hep hayal ederdim, ne zaman gelip alacak beni 
bu küçücük gezegenden, şu rüyalarımda gördüğüm 
beyaz üçgen uzay gemisi diye.

 Evet geldi o gemi, hem de tam on yedi ay 
önce... Kaptan’ı Sezai.

 -Bin Hasan dedi gemiye, seni evren ile 
tanıştıracağım, ama önce muhteşem ve çılgın 
bir ekip kurmalıyız, arşın arşın dolaşmadan bu 
evrende... 

 Ve Pluto’dan Burak’ı, Mars’tan Esra’yı, 
Neptün’den Arda’yı, komşu paralelden İsmail’i 
alarak çıktık bu yola.

 Gemimiz her yeni Yıldız’a vardığında, 
yeni bir dost yeni bir can alıyordu artık.

 Bu muhteşem gemimizin adı YBKY.

 Ve ilk uzay maceramızın nişanesini 
,ismi sonsuz evrende artık ölümsüz olan “Özgen 
Berkol Doğan”a ithaf ettik... Ben ve dostlarım, bu 
gemiye binmiş olmaktan, bu muhteşem dostlar 
ile tanışmaktan onur, gurur ve sonsuz mutluluk 
duyuyorum... Sezai, artık ışık hızına geçelim mi?”

                                     Hasan Önal

On sekiz aydır konuştuğum, birlikte çalıştığım ve 
yazdığım insanlarla bir araya gelmek, yazar ve 
okur dostlarla tanışmak, unutulmayacak bir anıydı. 
Beklentimin çok üstünde güzellikte bir gün oldu. 
Bu özel günde bizimle olan tüm dostlara ve bizleri 
kütüphanede ağırlayan Özgen Berkol’un ailesine 
çok teşekkür ederim.

    Esra Uysal

Uzun yıllar bilimkurguyla iç içe olan biri olarak 
böyle bir seçkide üstelik, bazılarını şahsen tanıdığım 
yazarlarla bir arada yer almak hiç beklenmedik bir 
olaydı benim için. Bardaktan boşanırcasına yağan 
yağmura aldırış etmeden bir araya gelen yazarların   
ve bilimkurgu sever okurların bir arada olmasını 
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görmek gerçekten mutluluk verici. Seçkide emeği 
geçen herkese, bizlere kapılarını açan Özgen 
Berkol Doğan’ın ailesine ve değerli okurlarımıza 
teşekkürlerimi sunarım.

    İsmail Şahin

İnsanın hayatındaki sayılı anlardandır; hem  gururu, 
hem de çocukça bir heyecanı beraber yaşama 
şansını yakalar bazen. Biz de bu anlardan oluşan 
nadir günlerden birini henüz geçtiğimiz hafta 
sevgili bilimkurgu sever dostlarımızla birlikte 
yaşadık ekip olarak. Bize bu imkanı ve herşeyden 
önce ilhamı sağlayan bilim insanımız sevgili Özgen 
Berkol Doğan ve ailesine sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz. Bilimin ışığı, hayallerimizi aydınlatsın 
her zaman...

    Arda Tipi

Rüya gibi bir gün yaşadık ve gerçekti. Aylar süren 
bekleyiş sonrası çıkan kitabımız ve en önemlisi 
ekip dostlarımla ilk defa bir araya geldiğim bu 
muhteşem günün sonunda unutulmaz hatıralar anı 
kaldı bana. 

Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor hayatımda önemli 
bir atılım oldu ve çok değerli dostluklarla süslenen 
bu birlikteliğin dergi dışında ilk adım olarak 
gördüğüm 2018 Bilim Kurgu Öykü Seçkisinin 
çıkmasıyla daha da pekişmesi ayrıca çok mutlu 
etti beni. Özgen Berkol Doğan anısına çıkan 
kitabımızın tanıtım gününde bizleri ağırlayan 
Doğan ailesine ve bizi yalnız bırakmayan yazar 
ve okuyucu dostlarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Yolumuz uzun ve bizler ekip olarak daha 
istekli ve keyifle ilerlemeye devam edeceğiz...

    Burak Fedakar

On sekiz ay önce ne mi düşünüyordum? İnanın 
bilmiyorum fakat hayal gücünün sınırı yok. 
Yalnızca, bu sınırsız enerjinin verdiği ivmeyle 
daha da ileriye gideceğimizi biliyorum. Bunu 
anlatmama gerek yok, aşağıdaki fotoğraf karesi 
her şeyi çok güzel anlatıyor. Güzel insanların 
hayatlarına dokunduk... Teşekkürler aydınlık yüzlü 
insanlar, teşekkürler Doğan ailesi.

    Sezai Özden
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Gizemli, gotik, ürkütücü ve acı verici

Edgar Allan Poe

Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 4

Edgar Allan Poe (19 Ocak 1809 - 7 Ekim 1849), 
Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat eleştirmeni.

Alıntı - Vikipedi

Coğunlukla şiir ve kısa öykü yazmış. Özellikle gizem, 
gotik ve makabr hikâyeleri ile tanınır. Amerikan edebiyatın 
Romantizm akımının önemli figürlerin arasında sayılan Poe, 
ABD’nin ilk kısa öykü yazarlarındandır. Genellikle polisiye 
türünün mucidi olarak kabul edilmesinin yanında ayrıca 
yeni ortaya çıkmakta olan bilim kurgu türüne de katkıda 
bulunduğu öne sürülür. Yaşamını yalnızca yazdıkları ile 
sürdürmeye çabalayan Poe, Amerika’nın ilk ünlü yazarları 
arasında sayılır ve bunun sonucunda yaşamı ve kariyeri 
ekonomik güçlükler içinde geçmiştir.

Poe Boston’da oyuncu anne-babanın ikinci çocuğu olarak 
doğdu. 1810 yılında babası aileyi terk etmiş ve bir yıl sonra 
annesi ölmuş. Böylece yetim kalan Poe’yu Richmond, 
Virginia’lı John ve Frances Allan çifti evlerine aldı. Resmî 
olarak evlat edinmemelerine karşın Poe gençlik dönemine 
kadar onlarla birlikte kaldı. Daha sonra, kumar borçları ve 
Poe’nun eğitim masrafları nedeniyle John Allan ve Edgar’ın 
arası bozuldu. Poe Virginia Üniversitesi’ni parasızlıktan 
bırakmak zorunda kaldı. Eğitimi için para ayrılması konusunda 
Allan ile tartıştıktan sonra takma ad kullanarak 1827 yılında 
orduya katıldı. Bu dönemde, mütevazi de olsa yayımcılık 
kariyeri başladı. Yalnızca “Bir Bostonlu” olarak imzaladığı 
Timurlenk ve Diğer Şiirler 1827’de yayımlanmıştır. 1829’da 
Frances Allan’ın ölümünün ardından Poe ve Allan geçici 
bir yakınlaşma yaşadılar. Ancak şair ve yazar olmak isteyen 
Poe West Point Okulundan başarısız sonuçlar ardından 
ayrılmasıyla John Allan ile ilişkisi de sona ermiş.

İlgisini düzyazıya yönelten Poe sonraki birkaç yılını edebiyat 
dergileri için çalışarak geçirdi ve kendi özgü edebi eleştiri 
tarzı ile tanındı. İşi nedeniyle Baltimore, Philadelphia ve 
New York City’nin de bulunduğu çeşitli şehirlerde yaşamak 
zorunda kaldı. 1836 yılında Richmond’da 13 yaşındaki 
kuzeni Virginia Clemm ile evlendi. 1845 Ocak ayında 
yayımladığı “Kuzgun” şiiri ile büyük bir başarı kazandı. 

Şiirin yayımlanmasından iki yıl sonra eşi veremden öldü. 
Yıllar boyunca, sonradan The Stylus diye adlandırılan The 
Penn adını verdiği kendi dergisini yayımlamayı planlamış 
ama dergi basılamadan ölmüştür. Poe Baltimore’da 7 
Ekim 1849’da 40 yaşında öldü. Ölüm sebebi bilinmemekle 
birlikte alkol, beyne kan hücumu, kolera, uyuşturucu, kalp 
rahatsızlığı, kuduz, intihar, verem ve başka sebeplerden 
öldüğü ileri sürülmüştür.

Poe ve eserleri yalnızca ABD’de değil dünyada edebiyat 
üzerinde etkili olmuştur. Eserlerinin etkisi edebiyat dışında 
kozmoloji ile kriptografi üzerinde de görülmüştür. Poe 
ve eserleri edebiyat, müzik, film, televizyon ve popüler 
kültürün tüm alanlarında sıkça bulunmaktadır. Yaşadığı 
evlerin bazıları müze hâline dönüştürülmüştür. Mystery 
Writers of America (Amerika Gizem Yazarları) gizem türü 
edebiyat dalında seçkin eserlere yıllık olarak Edgar Ödülü 
vermektedir.

Fizik ve kozmoloji
Poe’nun 1848 yılında yazdığı Eureka: A Prose Poem 
denemesinde Big Bang modelinden 80 yıl önce benzer 
bir kozmolojik model ile birlikte Olbers Paradoksuna ilk 
olası çözümü içeriyordu. Poe Eureka’yı yazarken bilimsel 
yöntemden uzak durmuş ve tamamen sezgilerini kullanarak 
denemeyi yazmıştır. Bu nedenle bu denemesini bilimsel 
değil sanatsal bir çalışma olarak değerlendirmiş ama yine 
de doğru olduğunu iddia etmiş ve kariyerinin şaheseri 
olarak nitelemiştir. Yine de Eureka içinde birçok bilimsel 
hata barındırır. Özellikle Poe’nun önermeleri gezegenlerin 
yoğunluğu ve dönme hareketi konusunda Newton 
prensiplerini gözardı etmektedir.
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan’a ithafen yazılmıştır.

Tüm satış noktalarında!
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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: Eylül 2012 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Cinius Yayınları

Mustafa ÖNCEL

Yedi Gezegenin Sırrı

Yediler Birliği adındaki bir 
uygarlık sisteminin sınırlarında 

bulunan küçük bir üs’te bir 
geminin yaklaştığı bildirilir. 

Üs görevlisi Saltuk görev 
arkadaşlarına beklenen bir gemi 

olup olmadığını sorar. Gemi 
hızla üsse yaklaşmaktadır. Gelen 

gemi Da-Gont büyük bir üs 
gemisidir. Görevlilerden Buğra 
gemiyi Meta isimli merkez üsse 
haber vermeye çalışır. Da-Gont 

üs gemisi küçük üsse ateş eder ve 
üs yok olur.
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Saldırı haberi öğrenilir ve Yediler Meclisi acil 
olarak toplanır. Da-Gont’lar ile savaş yapılması 

kararlaştırılır. Ancak Da-Gont filosu gezegenlere 
saldırmaya başlamıştır. Meta üssü, RAY üssü ve yedi 
gezegen yoğun saldırı altındadır. Yediler Birliği filoları 
ağır kayıplar verir. Başkan Meta’dadır ve bir an önce 
oradan ayrılması gerekmektedir. Güvenlik gemilerinin 
eşliğinde uzaklaşırken saldırıya uğrarlar. Kurtulmaları 
imkansızdır. Son anda boynundaki anahtarı çıkartarak 
bir “bidon”a yerleştirir ve bidon en yakın gezegene 
fırlatılır. Meta üssünde çarpışmalar sürerken büyük bir 
patlamanın şiddetiyle, Meta’dan Yüzbaşı Kahan’ın ve 
Üsteğmen Urso’nun gemileri boşluğa savrulur. Meta 
çoktan düşmüştür ve Kahan’ın gemisi hasarlıdır. Yolda 
bir yük gemisiyle karşılaşır ve gemiye inerler. Yük 
gemisinde saldırı altındaki gezegenlerden kaçabilen 
yaklaşık 500 yolcu vardır. Kahan, yük gemisinin 
bilgisayarına Sigma 629 kodunu ve apolet numarasını 
girer. Bu kod normalde, gezegen delegeleri ile binbaşı 
ve üstü yüksek rütbeli subaylar tarafından bilinmektedir. 
Ancak yüzbaşı Kahan bu bilgiyi sarhoş bir üst rütbeli 
subaydan öğrenmiştir. Bilgisayar gitmeleri gereken 
rotayı bildirir. Yolda bir yolcu gemisiyle karşılaşırlar 
ve hep beraber yola devam ederler.

O sırada savaşa devam eden bütün Birlik üs gemilerine 
acil olarak Sigma 629 kodu ulaştırılır. Kodu alan gemiler 
bir yandan savaşarak savaş alanından uzaklaşmaya 
çalışır. Amiral Sağel komutasındaki üs gemisi Amarin 
ağır hasarlıdır ve infilak eder. Kodu alan gemilerden 
Albay Sait komutasındaki İnci kadırgası kendisine 
saldıranları yok eder ve Sigma 629 koduna uygun 
şeklinde yoluna devam eder.

Yediler gezegenlerinden Subah’da delege Börde ve 
torunu Aslu ile 250 kadar sivil halk gezegenden son 
anda uzaklaşır.

RAY üssünde ise Binbaşı Bora komutasındaki 
Güvenlik 1427 gemisi savaşa devam etmektedir. Üsse 
üç adet Da-Gont mekiğinin indiği bildirilir. Binbaşı 
ve ekibi üsse geri döner. Çatışmalar olur. Üsteki 

askerlerin bir kişiyi korumaya çalıştıklarını görür. 
Korunan kişi Yediler Birliğinin başkan yardımcısı 
ve Erkun gezegeni başkanıdır. Başkan ağır yaralıdır. 
Binbaşıya boynundaki anahtarı almasını ve Sigma 629 
kodunu uygulamasını söyler. Üsten çıkmaya çalışırken 
delege Safka’yıda kurtarırlar. Koskoca filodan geriye 
Güvenlik 1427, İnci Kadırgası ve delege Börde’nin 
gemisi kalmıştır.

Yüzbaşı Sigma 629 üssüne ulaşır ve üs komutanı 
Amiral Kutşad’a olanları anlatır. Çalışmalar yapılırken 
diğer gemilerde Sigma 629 üssüne gelir. Savaş planları 
yapılır. Sigma 629 üssünde çok büyük bir üs gemisi 
bulunmaktadır. Ancak neredeyse yüzyıldır toprak 
altında yatmaktadır. “Burak” adındaki bu devasa 
geminin yerini bulmaları ve hareket ettirmeleri 
gerekmektedir. Geminin yeri tespit edilir ve gerekli 
bakımlar yapıldıktan sonra uçuşa hazır hale gelir. 
Burak içinde şifreyle açılan bir kapı bulurlar ancak 
açamazlar. Açılması için anahtarlara gerek vardır. 
Delege Safka anahtarları ister. Anahtarların biri Amiral 
Kurşad’da, diğeri ise Binbaşı Bora’dadır. Üçüncü 
anahtar ise bir bidon içerisinde birlik gezegenlerinden 
birine fırlatılmıştır.

Yapılacak iş bellidir. Anahtarın bulunup getirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için Güvenlik 1427 gemisi 

Yediler sistemine doğru yola çıkar. Mostar gezegenine 
yaklaşırlar. Bidondan gelen sinyali tespit ederler. 
Fakat sinyaller Pul-Yan gezegeninden gelmektedir. 
Gezegenin yörüngesine girerler ve yörüngedeki hurda 
gemilerin arasına saklanırlar. Bidonun yerini tespit 
etmişler ve koordinatlarını üsse bildirmişlerdir. O 
sırada dört tane geminin yaklaştığını görürler. Yaklaşan 
gemiler yük gemileridir ama harabeye dönmüş 
gezegenden ne götürdüklerini merak ederler.

Anahtarın yeri tespit edilmiştir. Gezegende herhangi 
bir saldırı olma ihtimaline karşı İnci Kadırgası yola 
çıkacaktır. Yüzbaşı Kahan, güvenlik timleriyle 
birlikte bir mekik ile gezegene inip anahtarı alıp üsse 
getirecektir.
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Gezegene inerler ve anahtarı alırlar. Ancak Da-
Gont’lularla karşılaşırlar, çatışırlar ve büyük kayıp 
verirler. Kalan güvenlikçilerle beraber yörüngede 
bekleyen İnci Kadırgasına varırlar. Yörüngeden 
ayrılacakları sırada bir yük gemisini farkederler. 
Yük gemisine ateş ederler gemi hasar alır, Binbaşı 
Bora ve Yüzbaşı Kahan bir ekiple yük gemisine iner. 
Kısa süreli bir çatışma olur. Yük gemisinde variller 
içinde dondurulmuş gezegen sakinleri vardır. Gemi 
kaptanından yüklerin nereye gittiğini öğrenirler. 
İnci’ye geri dönerler ve hem hasarlı yük gemisini 
hem de bir başka yük gemisini yok ederler. Ancak 
Da-Gont’lar bir kez olanları öğrenmişlerdir. Üsse geri 
dönerler. Bu arada Burak havalanmıştır ve yörüngede 
tur atmaktadır.

Görevde yaşananlar anlatılır. Bir an önce üssün tahliye 
edilmesi kararlaştırılır. Üçüncü anahtar kullanılarak 
kilitli kapı açılır ve bir kontrol ünitesiyle karşılaşırlar. 
Delege Safka ünite üstünde çalışmalara başlar. Neler 
yapılması gerektiğini öğrenir. Yola çıkarlar. Albay Sait, 
Amiral Kutşad’a, daha önce Da-Gont’lu kaptandan 
öğrendiği bilgiye göre, Afradiya Sisteminin Dördüncü 
Gezegenine gitmek istediğini söyler. Ancak amiral izin 
vermez. Albay Sait Amiral’i dinlemeyip konvoydan 
ayrılır. Gezegene inerler ve bir binaya girerler. Ufak 
çaplı çatışma olur. Girdikleri bina bir gıda fabrikasıdır. 
Da-Gont’lular variller içinde getirdikleri gezegen 
sakinlerini yiyecek olarak paketlemektedirler. Albay 
ve yanındakiler fabrikada çalışan bütün Da-Gont’luları 
öldürür. Varillerde bulunanları kurtarmak isterler ancak 
yapılacak bir şey kalmamıştır. Bunun üzerine fabrikayı 
havaya uçururlar. Yörüngede Da-Gont üs gemileriyle 
savaşırlar.

Geri dönüp konvoya katılırlar. Yollarına devam 
ederken Da-Gont filosuyla karşılaşırlar. Çok şiddetli 
bir çarpışma olur. İnci Kadırgası ağır yara alır ve patlar. 
Ancak mürettebatı mekiklerle Burak’a geçebilmiştir. 
Burak üs gemisine Da-Gont üs gemisi çarpar. 
Çarpmanın etkisiyle gemide hasar oluşur. Gemi içinde 
bir blok Amiral Kutşad’ın üstüne düşer ve amiral ağır 

yaralanarak hayatını kaybeder.

Konvoy yoluna devam eder ve hedefe varırlar. Delege 
Safka’nın verdiği bilgilere göre bir yer ararlar ve 
bulurlar. Araştırma yaparlar ve bir kontrol odasına 
girerler. Delege Safka bir ekranın olduğu konsola 
dokunur. Ekranda bir görüntü belirir ve konuşmaya 
başlar. Ekrandaki görüntü daha önce gördükleri hiçbir 
canlıya benzememektedir.

Konuşma “Sizden biz sorumluyuz. Siz bir 
şekilde genetiğibozuk yapıdasınız. Sizin genetik 
bozulmanız…” şeklinde bitmektedir.
  
Konuşma bitince delege Safka kendi kendine birşeyler 
söyler : “Ben kobay mıyım?”
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden
Milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmayı başaran bir grup gencin 
hikayesini konu ediyor. Amerika’daki bütün gençleri öldüren korkunç vebada hayatta kalmayı 
başaran Ruby Dale, özel güçlere sahiptir. Kendisi gibi diğer hayatta kalanlar da değişik güçlere 
sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (ileri zeka), maviler (telekinezi), sarılar 
(elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). 
Ruby ise “turuncu” türünün çok güçlü bir üyesidir. Ruby ve arkadaşları, gönderildikleri 
korkutucu devlet tesisi Thurmond’dan kaçtıklarında hayat bambaşka bir hal alır. East River’daki 
güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan grup, yetişkinlerin gençlere savaş açtığı bu dünyada yalnızca 
kaçmanın yeterli olmadığını fark etmeye başlarlar…

Oyuncular: Bradley Whitford, Mandy Moore, Amandla Stenberg, Gwendoline Christie, Harris 
Dickinson. 

Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson
Senaryo: Chad Hodge, Alexandra Bracken  Müzikler: Benjamin Wallfisch

Işınlanmadan zaman yolculuğuna, yapay zekadan paralel evrenlere, bilim kurgunun 
klasik konularını zaman zaman felsefi, bazen de insani yönden ele alan kısa öyküler. 
Elektronik bir kartın üzerine, sırlarının çözülebildiği kadarıyla, insan beynini birebir 
simüle eden bir yazılımın konmasıyla oluşturulan yapay bir beyin, yeni ölen bir insanın 
kafatasının içine kondu. Bir insan bedeninde yapay bir beyin... Bedenine konan insanın 
beyin ölümü gerçekleşmeden hemen önce, tüm hafızası da bu yapay beyne yüklenmişti. 
 
Çok çok uzun bir zaman önce, her şey birdi ve bir her şeydi. Ne zaman vardı ne de mekan. 
Sadece huzurlu bir karanlık vardı. Karanlık, büyük bir patlamayla aydınlığa dönüştü. 
 
Dünyada sadece siyah ve beyaz yoktu. Yaz ve kışla beraber bahar, sıcak ve soğukla beraber ılık, 
genç ve yaşlıyla beraber orta yaşlar, büyükle küçük arasında, hafifle ağır arasında sayılamayacak 
kadar çok seviye... Her şeyin gri tonları vardı. Peki ya yasam ve ölüm? Bu ikisi neden bu kadar 
birbirinden yalıtıktı? Bu ikisinin arasında gri tonlar olabilir miydi? Olursa nasıl bir şey olurdu bu 
durum? Bu sorunun cevabı belki de yaşam ve ölümün sırlarını verebilecekti ona.

Hayat beni avukat olmaya zorladı. Ama mesleğimin daha ilk günlerinde mesleğimden de insanlardan 
da iyice soğudum. İyi bir insan olmak işe yaramıyordu, kötü biri de olamıyordum. İnsanlardan 
uzaklaşmak istedim. Dedelerimin köyüne geldim ve şimdi bir çoban olarak daha mutluyum. 
 
“Babaanne, denizi anlatsana” dedi, Mustafa. “Gözünün görebildiği yere kadar bir 
maviliktir o”, dedi babaannesi. “İçinde balık dediğimiz canlılar da yaşarlardı” diye 
devam etti. Mustafa her defasında denizi soruyordu ve babaannesinin cevaplarını 
hep abartılı buluyordu. O kadar su nasıl olacaktı? Bir de su mavi değildi ki. 

Yazar: Mehmet Fatih ATALAY

Yayınevi: Kuzgun Kitap 

İlk Baskı Yılı: 2018

Sayfa Sayısı: 64

Basım Yılı: Haziran 2018 

Film

Karanlık Zihinler - 2018

Bilim Kurgu Öyküleri - 2018

kitap
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kitap

Mayıs 2018 de Nbc kanalında yayına başlayan dizinin 1. sezonu 10 bölüm olarak açıklandı. 
Bölümler yaklaşık 40 dakika. 

Konusu: Eski rehine arabulucusu ve insan davranışları uzmanı olan Mara Kint, yaşadığı 
trajedi sonucu üniversitede profesör olarak ders vermeye başlar. Fakat oldukça gelişmiş 
bir sanal gerçeklik programı sıradan insanların hayatlarını kötü bir şekilde etkileyince, 
Mara’nın yardımına ihtiyaç duyarlar. Sanal gerçeklik programı sayesinde insanlar gördükleri 
rüyaları yaşamaya başlar. Mara, insanları kurtarmaya çalışırken, kendisini de kurtarmanın 
yollarını arayacaktır.

Tür: Drama , Bilimkurgu, Gerilim

Oyuncular: Sarah Shahi, Dennis Haysbert, Sendhil Ramamurthy, Jessica Lu, Kathryn Morris

Senaryo: Mickey Fisher    Müzikler: A. Patrick Rose

2018 yılında yayınlanan animeler içerisinde en fazla izlenme ve beğeni oranına sahip olan anime, 23 
dakikalık 23 bölüm halinde yayınlanacak. 16 bölümü yayınlanmış durumda. 2011 yılında Steins, Gate 
ismi ile başlayan macera 2018 yılında yaptığı dönüş ile hayranlarının beğenisini kazanmaya devam 
ediyor.

Konusu: Geçmişte yaşananları unutmaya çalışan Okabe’nin hayatında tam her şey normale dönmeye 
başlamışken, bir insanın hafızasını saklayan ve onların karakterleri ve kişilikleriyle bir simülasyon 
yaratan bir cihazı test etmeye başladıklarını söyleyen Kurisu’nun tanıdığıyla tanışarak geçmişe geri 
çekilir. Okabe test etmeye başlar ve Kurisu’nun simülasyonunun acı ve bazı yeni beklenmedik trajedileri 
geri getirdiğini öğrenir.

Tür: Bilim Kurgu , Gerilim

 Stüdyo: White Fox   Seslendirenler: Mamoru Miyano (Okabe), Asami Seto (Kurisu). 

Reverie - 2018

Gelecek Günlerin Hikâyesi - 2018

Steins: Gate 0 - 2018

dizi

anime

“Gelecek Günlerin Hikâyesi” 1897’de The Pall Mall Magazine’de yayınlanan beş bölümünden oluşan bir roman. 

Wells, 22. yüzyılın Londra’sını distopik bir gelecekte betimliyor. Şehirleşmenin, sınıf savaşı, tıp, iletişim, ulaştırma, tarım 
teknolojisi vb konular üzerine birçok şey söylüyor. Tabii Wells’in her zaman ki gibi bir sosyolog gözüyle ve anlatımıyla. 
Wells’in yaratmış olduğu atmosfer, yıllar sonra yazılacak olan Isaac Asimov’un Robot Serisinin okuyucularına 
tanıdık gelecektir.  Asimov’un öyküleri arasındaki paralellikler dikkat çekicidir.

“Gelecek Günlerin Hikâyesi” distopyanın ilk örneklerindendir. 

 “Wells tıpkı Quevedo gibi, Voltaire gibi, Goethe gibi ve kimi başka yazarlar gibi, 

edebiyatı iyi bilen biri olmaktan çok edebiyatın kendisi.” 

-Jorge Luis Borges- 

Yazar: H.G.Wells      Çevirmen: Pınar Dinçkurt       Yayınevi: Laputa Kitap        Sayfa sayısı: 112
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Selahattin BAŞBOĞA

Arayıcı

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Alternatif Tarih

Genç adam ofisin kapısına hafifçe vurdu.
 “Girin,” Ses kibardı, hatta samimi ama 

aceleci…
 Yavaşça kapıyı açıp ofise girdi. 
 Masasında oturan genç görünümlü sarı saçlı, 
tamamen gri giyinmiş kadın telefonla konuşuyordu. 
Güler bir yüzle masanın karşısındaki koltuğu işaret 
etti. Atamur, kadına gülerek karşılık verdi ve yavaşça 
koltuğa yerleşti. Oldukça güzel bir odaydı; havadar, 
iyi aydınlatılmış ve sessiz. Sağ tarafta camların 
arkasında güzel bir İzmir manzarası, yerde kaliteli bir 
halı, karşılıklı iki kanepe, onların arasında, şu anda 
Atamur ’un oturduğu tekli bir koltuk ve karşısında orta 
büyüklükte düzenli bir masa.
 Atamur tabletini yavaşça kucağına yerleştirdi. 
Koltuğun kol kısmına, tabletine kablosuz bağladığı 
silindir şekilli ufak kayıt mikrofonunu koyup 
ayarlamaları yaptı. Her şey tamamdı; mikrofon dış 
sesleri almayacak –ki zaten oda oldukça sessizdi- ve 
konuşulanları imla kurallarına uygun bir şekilde tabletin 
ekranına dökecek, Atamur’un da istediği zaman anlık 
müdahale etme imkânı olacaktı. Sırf bunun için dört 
yüz elli lira fazla ödemişti. Ulan bir çalışmasın var ya!
 “Tamam, o olur… Görüşürüz.” Kadın telefonu 
kapatır kapatmaz Atamur’a doğru yürüdü. Kibarca 
adamın elini sıktı. “Çok özür dilerim! Biliyorsunuz 
şirketimizin en büyük oyunu üzerinde çalışıyoruz… 
Haliyle çok yoğunuz! Hoş geldiniz Atamur Bey.” 
 “Hoş bulduk, Cansel hanım. Her şey yolunda 
mı?”
 “Kesinlikle. Bir şey içer misiniz?”
 “Hayır. Hemen başlayalım mı?”

 “Tabii ki.” 
 “Mucit ve Oyun yapımcısı, senaristi Cansel 
Tabur. Sizi herkes tanıdığı için sizi tanıyalım gibi 
sıradan sorularla vaktinizi harcamayacağım! Çok 
önemli iki sorum var; bir Gri Tim projesi ikincisi ise bir 
programda söylediğiniz “Tanrı Olmak Zor İş” kitabının 
oyunlarınıza ilham kaynağı olduğu konusu. Bunu biraz 
açar mısınız? Çünkü…”
 “Sırayla gidelim Atamur Bey,” içten bir şekilde 
güldü. ”Siz sorularının hepsini bir çırpıda sormadan 
ben ilk ikisine cevap vereyim, şöyle ki: Kitapta başka 
gezegenlere görev için gönderilen insanlar var. Tabii 
ki bu, böyle bir kitap için çok basit bir tanım ama bizi 
ilgilendiren kısım da burası!”
 “Kesinlikle. Oldukça kıymetli bir eser!”
 “Katılıyorum. Bizde insanların bizim 
oyunlarımızı adeta yaşamalarını, ana karaktere 
bürünmelerini istiyorduk. İşte! Çözüm oradaydı! Her 
oyun aslında onları gönderdiğimiz başka bir gezegen, 
başka bir görevdi. Oyun oynarken karakterin ruhuna 
bürünmek hatta o olmak istemez miyiz? Birden fazla 
hayatı yaşamak… Ama kitaplar ve filmlerin aksine 
oyun yaşamaya daha yakındır. Mantar yemek ve 
prensesi kurtarmak, efsanevi bir asker olmak, bir savaş 
tanrısı olup Olympos’a savaş açmak, metrolarda hayatta 
kalma savaşı vermek, karanlıklardan ışık için savaşan 
bir suikastçı olmak, savaş veya yıldız zanaatında 
ustalaşmak, dünyayı İlluminati’nin pençelerinden 
kurtarmak… İşte böylece Gri Tim doğdu. Oyunlarımızı 
oynamak için Gri Time üye oluyor ve kendi hesabınızı 
oluşturuyorsunuz. İstediğimiz oyunları üretebilmek 
için genelde açık dünya RYO oyunları yapıyoruz. Her 
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oyunu yüklediğinizde benim dijital bir kopyam size 
görevi anlatıyor ve daha sonra hikâyesinden, müziğine, 
atmosferine, oynanışına kadar ince ince dokunmuş 
oyunlarımızdaki evrenlere giriyorsunuz, daha da 
güzeli oyunlarımızı bitirince para kazanıyorsunuz. Ve 
tabii ki tüm oyunlarımız sanal gerçeklik teknolojisiyle 
tamamen uyumlu.”
 “Evrenler demişken oyunlarınızda daha 
çok Alternatif Tarihi konu edinmeniz ve bu konuda 
size yöneltilen… Teorilere, evet… Teorilere ne 
diyeceksiniz.”
  “Benim alternatif bir tarihten, ileri bir 
medeniyet tarafından gönderilen, insanlar için uygun 
bir zaman dilimi aradığım teorilerine mi?”    
 Bu teknolojiyi yanlışlıkla bulmuş da olabilirsin. 
Ama evet, kulağa çok aptalca geliyor.
 “Aynen, onlara.”
 “Devlet için çalıştığımı ve İBM 5100 istediğimi 
de söylüyorlar mı?”
 “Hayır, ama John Titor ve Cansel Tabur 
biraz benziyorlar.” Benimle dalga geçersen ben de 
seninle geçerim, diye düşündü Atamur, gülmekten çok 
kişnemeye benzeyen bir ses çıkararak.
 “Pekâlâ… Alternatif Tarihi insanlar seviyorlar. 
‘İçinde yaşadığımız dünyaya başka bir pencereden 
bakmak’ bu fikir hoşumuza gidiyor, bir seçim yaparken 
bile diğer ihtimali merak ediyoruz; bu soruyu herkes 
soruyor: ya böyle olsaydı… Ya Atatürk olmasaydı! Ya 
meşhur bilim insanları olmasaydı! Ya dünyada ikinci 
bir dünya savaşı olsaydı! İnsanlar böyle sorulara karşı 
konulmaz bir merak duyuyorlar. Karşımıza çıkan 
ütopya olabilir… Belki de bir distopya, ya da kıyamet 
sonrası bir dönem! Kim bilir!”
 “Anlıyorum. Peki, sizce Türkiye, bilimkurguda 
öncü olması ve birçok dizi, film, kitap ve eserle bu türe 
sürekli yenilik katmasını neye borçlu?”
 “Bin dokuz yüz otuzların başında hayatımıza 
giren Yerli Bilimkurgu Yükseliyor dergisi ve Bilimkurgu 
Kulübüne borçluyuz bence. İnanılmaz çalışmaları ve 
emekleri var. Tabii bu türde çok kaliteli işler çıkaran 
yazarlarımızı da asla görmezden gelmiyorum ama bu 
gruplar herkesin birbirinden haberdar olmasını, bu 
türün önemini hep beraber kavramamızı sağladılar diye 
düşünüyorum ve devamındaki bilimkurgu ve fantastik 
alanındaki gelişmelere öncü oldular.”
 “Peki, çok vaktiniz yok biliyorum ama son 
oyununuzdan da bahseder misiniz biraz?”
 “Tabii. Son oyunumuz bizimle aynı tarihte 
geçiyor. Ama arada ciddi farklar var… Mesela 
Türkiye’de bilimkurgu adeta dışlanmış bir tür, 
yayınevleri tek tük basıyor. Dinler, çıkarcı zihniyetlerin 

elinde binlerce mezhebe bölünmüş ve bazıları arasında 
ciddi savaşlar var. Her yerde bir şeyleri sömüren 
siyasetçiler var ve sadece savaşları körüklüyorlar. 
Aslında savaş dünyanın neredeyse her yerinde. Sözü 
geçen tek şey para; insanlar onun uğrunda ölüyor 
ve öldürüyorlar. Ön yargı ve yabancı düşmanlığı, 
bilinmeyene duyulan korku altın çağını yaşıyor! Ve işte 
oyuncu böyle bir zamanda ya dünyayı değiştirecek ya 
da dünyanın geri kalanına benzeyecek.”
 Lan yoksa!
 “Tam bir distopya yani. Zaman ayırdığınız için 
çok teşekkürler.”
 “Asıl ben teşekkür ederim.”
 Tamamdır. Burası…

   ***

Atamur, altı aylık inceleme sonunda emindi burası 
gelmeleri gereken zaman dilimiydi. Heyecanla 
telefonuna adını tersten yazarak kendi zaman dilimdeki 
Murat’ı aradı.
 Kendi zaman diliminde Murat telefondan 
haberlere bakıyordu; OHAL yine uzatılmış, aşırı 
anlamlı şarkıları olan(!) yeni bir ergen şarkıcı türemiş, 
bir şeylere zam gelmiş ve maalesef yine bir kadın 
cinayete kurban gitmişti…
 Telefon çalar çalmaz açtı.
 “Buldum lan!” dedi Atamur heyecanla “Hacı 
burası süper, bilimkurgu ve fantezi de öncüyüz, Yıldız 
Savaşları, Uzay Yolu, Galaktika… Hepsi bizden çıkma! 
İnsanlar birbirlerine saygı duyuyorlar; inançlı, inançsız 
hepsi düzgünce yaşayabiliyor. Dünya da birkaç yerde 
ufak çatışmalar var ama insanlar gerçekten bunları 
önlemeye çalışıyorlar, demokrasi götüren yok… İlim, 
bilim, sevgi, anlayış götürmeye çalışıyorlar. Hatta 
burada savaşta bile bir ahlak var desem yeridir.”
 “Çok güzel lan! Yıldız Savaşlarını 
bilimkurgudan saymayanlar?”
 “Lan onlar her yerde var!”
 “Hadi beee! Neyse canları sağ olsun. Peki, 
bölüm yedi, sekiz?”
 “Yok, burada altıda bırakmışlar!”
 Murat arkasındaki kalabalığa döndü “Millet 
herkes minibüslere…  Gidiyoruz!” Herkes toplanırken 
gözleri bir an için dün akşam kendi tuttuğu partiyi 
tutmadığı için birbirlerini hainlikle suçlayan Selahattin 
ve Kaan’la buluştu. Zeki çocuklardı be…
 “Herkesi aldınız mı?” diye sordu Atamur.
 “Yeeeeaaaanii.”
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Ayşe ACAR
yüzyıl 2: Yeşil Adam

Esra UYSAL

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi’nin ilk kitabı olan ‘Bay Binet’te 
üç bölgeye ayrılmış bir dünya yaratmıştı. Evrensel 
Anayasa’yla yönetilen bu dünyada, Doğal İnsanlar, 
Yapay Zekâlar ve Robotlar yaşıyordu. Türler arasında 
gözle görünür hiçbir sorun yoktu ve sistem tıkır tıkır 
işliyordu… Gri Salon’a düzenlenen kaynağı belirsiz 
saldırılarla çatırdayana dek!

Serinin merakla beklenen ikinci kitabı ‘Yeşil Adam’, 
kusursuz görünen bu düzenin arka bahçesine 
odaklanıyor, uygarlık tarihine yön veren kadim bilgi 
ve kişilerle geleceğin dünyasını yan yana getirip ustaca 
harmanlıyor.

Başrolde ise geçmiş ya da gelecek fark etmeksizin 
yaşamın her alanına sızan, planları bozan ve insanı 
altüst eden o müthiş duygu, yani ‘aşk’ var.

Acar, edebiyat ve bilimin eşsiz uyumunu yakaladığı 
romanı ‘Yeşil Adam’da yakın geleceği düşlemekle 
kalmayıp yapay zekâ ve simülasyon gibi dünya 
gündemini belirleyen konuları da ele alıyor.

Basım Yılı: 2108
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Proje 2417
Sinem ATAKLI

GEÇMİŞİ BUGÜNDEN AYIRAN TEK ŞEY, İYİ BİR 
GELECEK İHTİMALİYDİ.

İstanbul’da yaşayan herkes için Ölümsüzlük 
Deneyleri’ni desteklemek mecburiydi ve sonuç 
başarılı olduğunda getirileri herkesi etkileyecekti. 
Sistem, deneylere katkı olarak zenginlerden 
para talep etmişti, fakirlerin sunabileceği tek şey 
hayatlarından ibaretti. Bu küçük fedakârlıklar 
ölümü tamamen bitirecek, gelecek nesillere sonsuz 
yaşam verecekti. Bu  duyduğum en sahte vaatti 
ve asla gerçekleşmedi. Ölümsüzlük bu dünyaya 
yalnızca ölüm getirdi.

Yüz yıl önce ölmüş olmalıydım. Tarih sayfalarına 
göre

hikâyem böyle bitti.

Gerçek ise tam tersi; kayıplara karıştığım gün

bu hikâyenin başladığı yerdi.

Bugün bitirdiklerini sandıkları savaşı

o gün başlattım.

Yok ettiklerini sandıkları tüm insanları

o gün kurtardım.

O gün, sistemi yükseltecek olan askerdim.

Bugün o sistemi devirecek olan düşmanım.

Basım Yılı: 2018
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Serpil ÜLGER

Geçmişin Çığlığı Gelecekte Yankılanır

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Zaman Paradoksları

SAG.BA
Büyü, Ant, Aşılmayan Ant dairesi,
Tanrıların aşılamayan ant dairesi,

Göğün ve yerin aşılamayan Ant dairesi,
Tanrı tektir ve değiştirilmez,

Tanrı ve insan, birbirinden ayrılmazlar. 
(Bir Sümer metni)

Başlangıcı olmayan sonsuz, zifiri karanlıkta... 
Kapılar vardı. Geçmişi gelecekle bağlayan ve 

ikisini şu anda tutan görünmez kapılar. Belirli koşullar 
sağlandığında esnetilebilirdi evrensel yasalar. Lakin 
sonuçları vardı her bir sebebin olduğu gibi...
 Hissedebiliyordu. 
 Toprağın yaşam vaat eden kokusunun 
böceklerin mırıltısına katılırken ki ahengini, kanının 
nemli zemini bereketlendirmek istercesine durmaksızın 
akışını. Zamansızlığın içerisinde tortop olmuş yatarken 
nefes alıp verişlerinin solduğunu, tüm o yaşam 
zerrelerinin haşereleri eğlendirdiğini... Az bir zaman 

sonra  şuurunun kaybolacağını ve kimsesizlikte öylece 
öleceğini... Hatta çoktan öldüğünü biliyor ama yinede 
üzüntüsünü ön göremiyordu.  
 “Nerede olduğumu, bilmiyorum... Ne 
olduğunu, bilmiyorum... Hayır! Hayır! Biliyorum... 
Tekrar, tekrar yazmalıyız... Geleceği, hayır geçmişi!” 
Ağzından dökülen tekdüze kelimeleri cümleye 
dönüşürken iniltilerle kesiliyor, düşünceleri 
bulanıyordu.
 “Onu gördüm! Gözlerimle... Bana benziyor ve 
sana benziyor...” 
 Sana benziyor... 
 Sana...

 Bip biipp biiippp...

 “Kartal! Kartal, beni duyabiliyor musun?” 
diye alçak seste bağırdı Umut. Yaşam destek ünitesinin 
haddinden fazla ötmesi onu endişeye düşürmüştü. 
Bereketli hilalin ortasında, bu tozlu, sözde kadim 
taşların arasında bulunmak onu sebepsizce rahatsız 
ediyor, üstelik güneş de tutuluyordu. Dairesel planlı taş 
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sütunların her birinin önünde; üzerinde bulunan hayvan 
motifi sayısınca telef olmuş canlıyı barındırıyordu. 
Değer miydi bu günahsız kanlara bilemiyordu. 
Merkezdeki iki devasa taş sütunun ortasında sırtüstü 
yatan Kartal ise başından ve kollarından pek çok 
kabloya bağlanmış ve bir takım kimyasallar enjekte 
edilerek uyutulmuştu. 
 Önce hırıltılar ardından anlaşılmaz mırıltılar 
dökülünce dudaklarından, kayıt cihazını biraz daha 
yakınına götürdü Umut. Bu cihaz, her frekanstan sesleri 
belirli algoritmalara çevirip kodlayarak çekirdeğine 
kaydediyordu. Sınırlı sayıda üretimi yapılmış ve 
tarih öncesi araştırmalar yapan bir grup insana devlet 
tarafından tahsis ediliyordu. Böylelikle bulgular 
kontrol altına alınıyor, kaosa sebebiyet verebilecek her 
şey imha ediliyordu. 
 Özetle aslında Kartal’ın çabası boşunaydı ve 
Umut bundan da burada olmaktan rahatsız olduğu 
kadar oluyordu. Derken yerdeki adam öksürerek 
gözlerini açtı. Bakıyor ama görmüyordu. Birinin ona 
seslendiğini bilse de başını çeviremiyordu. 
 Çünkü görüyordu. 
 Kararan gökyüzünün yanışını... Kıvılcımları 
etrafa saçılıyor, bir volkan gibi kusuyordu. Sesi o kadar 
şiddetliydi ki işiten herkesi sağır edebilirdi. Ses onu 
sersemletse bile ayağa kalkmaya çalıştı. 
 Kızılı sarıya çalan yer ile gök ritim tutmuş 
aynı anda sarsılıyor ve boğazlanan bir hayvan gibi 
bağırıyordu. Sesin şiddetine dayanamayan Kartal 
kulaklarını kapatıp geçmesi için bir şeyler fısıldamaya 
çabalayınca Umut, onu sakinleştirebilmek için yüzünü 
avuçları arasına aldı. 
 “Kartal! Kartal, beni duyabiliyor musun?” 
Seslenen kişi her kimse çok uzaktaydı, gürültü sesini 
perdeliyor, mekanik bir hışırtıya çeviriyordu. İlginç 
olansa ses değil karşısındakiydi. 
 Kartal kendi suretine bakıyor ama göremiyordu. 
Mücevherlerle bezeli tacının altındaki bronz 
yüzünde belirgin boyalı gözleri ve tuhaf kostümüyle 
yansımasındaki yüz ona benzese de o değildi. 
 “Koridoru kapat! Kapıları kapat!” diye bağırdı 
arkasından birisi, onun sesi de mekanikti. Aniden kızıl 
gökte bir ışık parladı ve burnunun dibinde bir kadın 
belirdi. Bir tanrıçayı anımsatan güzelliği, hologramın 
kesintili gelgitlerinde bile anlaşılıyordu. 

 “İşaret fişeği üçüncü kez verildi... Kapı üçüncü 

kez çalındı! Açıktı her şey bakmasını bilene ve anlatıldı 
yasalar işitmesini bilene! Zaman çöküyor... Yeniden 
ve...-” 
 Kartal sözlerin devamını bir daha asla 
duyamayacaktı, çünkü başından geriye doğru bir şey 
onu çekiyor ve alevlere teslim olan mekan harlanarak 
kararıyordu. Derken gözlerinin önünde Umut belirdi. 
 Birbirinden bağımsız iki geçmişi görmüş ve 
şuanı işitmişti ama gelecek... O hâlâ kayıptı. Fakat bir 
şeyin kilidini açtığını biliyordu. Karanlık ve tehlikeli 
bir şeyi...
 Kapılar!
 Üçüncü kez çalındı...
 Ataları inşa ettiği bu yapıyı gömmüştü. Ama 
onların böyle bir zamanı yoktu ve kimsenin Kartal’a 
da inanmayacağı aşikardı. Öyleyse günışığı kızıla 
bulanmalıydı. 
 Sonuçları ne olursa olsun...
 Akrep ile yelkovanın birbirini kovaladığı 
birkaç saatin ardından Kartal toza dumana karışarak 
göğü arşınlayan, büyük patlamaya şahitlik ederken bir 
şeyi keşfediyordu.
 Yaratıcısına ulaşma isteğiyle donanan insan, 
ona giden mesafeyi her kısalttığında inancı köreliyor, 
sureti değişiyordu. Yeni sıfatlar kazanan çok akıllı 
insanın yaşamı bu şekilde özetlenebilirdi. Birlik fikrini 
tek bir kalıba indirgediğinden resmin bütününü, evrenin 
nizami birlikteliğini ve kendisinin de bunun küçük bir 
parçası olduğunu göremiyordu. Belki de bu yüzdendi 
yaratıcılığı oynaması... Ama bilse de göremiyor, görse 
de bilemiyordu. Çünkü iki kaburga kemiği arasına 
tünemişti laneti...
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Selma MİNE

Yazı Dizisi - 14

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

Star Trek TV Dizisi
Çok değişik kuramların işlendiği, bilgisayarlar konusunda ele aldığımız Star Trek1 (Uzay 
Yolu) veya gerçek adıyla “Yıldız Kervanı” TV Dizisi (1966-69)’inde, sanal dünyalar da zaman 
zaman ele alınmıştır. Bunlardan biri de, bir bilim kurgu yazarı olan Theodore Sturgeon’un 
senaryosunu yazdığı Shore Leave bölümüdür:

1  STAR TREK: The ULTIMATE COMPUTER; Hayal mi, Gerçek mi, Medya oyunu mu? Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tu-
tan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, Sf: 50
STAR TREK: The TEST of ARMAGEDDON, Ana Beyin, Bilgisayar Oyunlarını Ciddiye Alırsa, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze 
Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, Sf: 56

Sanal Dünyalar

The Fifth Element - 1997
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 1966 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
1.Sezon, 15.Bölüm. Yönetmen: Robert Sparr, Senaryo: 
Theodore Sturgeon, Gene Roddenberry. Oyuncular: 
William Shatner, Leonard Nimoy, Emily Banks.

Son üç ay içinde, mürettebatı yorgun düşünce, 
Atılgan (Enterprise), mola vermek zorunda kalır.  
Kaptan Kirk, mürettebatı ile Dünya benzeri bir gezegene 
dinlenmeye iner. Burada yaşayan kimse yoktur; ancak 
bir süre sonra herkes garip hayaller görmeye başlar. Dr. 
McCoy, Alice Harikalar Diyarı’nda büyük bir tavşan 
görür. Kirk, akademi günlerinden kalan eski düşmanı 
Finnegan ve uzun süredir kayıp olan kız arkadaşı Ruth 
ile karşılaşır. Yeoman Barrows, Don Juan benzeri bir 
figür tarafından saldırıya uğrar; Dümenci Tğm. Sulu bir 
samuray savaşçısıyla karşılaşır.

İşler giderek daha da ciddileşmeye başlar. 
Atılgan’ın gücü tükenmektedir. Dr.McCoy, bir Ortaçağ 
şövalyesine dönüşür. Hepsi, sanal bir dünyanın sanal 
kahramanları olmaya başlarlar.

1967 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
1.Sezon 17.bölümünün yönetmeni: Don McDougall, 
Senaryo: Paul Schneider, Gene Roddenberry. 
Oyuncular: William Shatner, Leonard Nimoy, William 
Campbell.

Kaptan Kirk ve Dümenci Tğm. Sulu, Atılgan’ın 
Köprüsü gözden kaybolunca, 1.Subay Spock onları 
bulması için gezegene bir ekip indirir. Orada 18.yy.
dan kalma bir şato ve züppe biri ile karşılaşırlar. Dünya 
konusunda epeyce bilgi sahibi olan Trelane, yanlış 
bir çağda yaşar gibidir. Gerçeği söylese bile, Trelane 
şımarık bir çocuk gibi davranmaktadır ve ona göre 
Kirk ve diğerleri kendisinin oyuncaklarıdır.

Kısa süre sonra Trelane’i atlatıp onun tesirinden 
kurtulmaları gerektiğini fark edince, onun bu 
dünyasının güç kaynağını bulmak ve tahrip etmek 
gerektiğine karar verirler.

Shore Leave
Karaya Çıkma İzni

The Squire Gothos
Gothos’un Efendisi
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

1967 ABD yapımı «Star Trek» TV Dizisi, 
2.Sezon, 5.Bölümün konu yazarı: Max Ehrlich. Konuk 
oyuncular: Keith Andes, Celeste Varnall, Jay Jones, 
Shari Nima, David Soul.

«Cennet» olarak nitelendirilen bir gezegene 
inen Atılgan ekibi, zehirli bitkiler, aniden değişen 
hava koşulları ve birtakım garipliklerle karşılaşırlar. 
Yakaladıkları Akuta adlı bir yerli, yaratıcıdan emir 
aldıklarını ve ona hizmet ettiklerini söyler. Onları 
yılanbaşlı bir mağaranın ağzına götürür. Uzaktan 
algılayan ve tüm gezegenin düzenini sağlayan bu şeyin 
bir bilgisayar olduğunu tahmin etseler de, koruyucu 
alanı dolayısıyla, ekip bir türlü ona yaklaşamaz. 
Atılgan’ın enerjisini çekmeye çalışan bilgisayara 
karşılık, Kaptan, lazerlerin kullanılmasını emreder. 

Bilgisayar parçalanır ve cennet dağılır. 
Gezegende yaşayan ilkel insanlar, 1.Subay Spock’ın 
deyimiyle «cennetten kovulmuş» olurlar. O, gezegen 
düzeninin bozulmamasından yanadır ve bu karışmayı 
onaylamadığını Kaptan ve Doktora karşı savunur; ama 
dinletemez. Âdem ile Havva’nın cennetten kovulmasını 
sağlayan «şeytan»ın uzattığı elmaya benzetmektedir, 
kendilerini.

1985’de çevrilen İngiliz yapımı «Max Head-
room: 20 Minutes into the Future» filmi. ABD’de 
bir müzik gösteri programı içinde yer alıp ABC 
firmasınca dikkati çekince; 1987-88 yıllarında ABD 
için Chrysalis/ Lakeside ve Lorimar Telepictures 
tarafından yapımcılığı üstlenen kısa ömürlü bir 
bilimkurgu dizisidir. 

«Max Headroom» TV şirketlerinin kurumsal 
baskısını ve sınıfsal yönetimi yorumlayan bir 
distopyadır1. Yakın uzak (belki de şimdiki) bir gelecekte, 
TV Şirket idarecileri, hükümeti bir kukla yönetim 
gibi kabullenerek yasaları çiğnemeye;  teknolojinin 
de yardımıyla izleyicilerin ruhsal durumlarını ve 
düşüncelerini şekillendirmeye, yönlendirmeye başlar. 
Üstelik kendilerine uymayanlara da yaşama hakkı 
tanınmazlar; ya durdururlar veya yok ederler. 

1  Distopya, (Yunanca dystopia) anti-ütopya. Distopik bir toplum 
otoriter - totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı 
sistemdir. İlk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır.

Max Headroom Dizisi
1987 - 88

The Apple
  Elma
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İçlerinden Edison Carter adlı bir araştırmacı 
muhabir, kendi patronunun etik dışı davranışlarına 
karşı bir yöntem geliştirir. Sanal bir tip yaratır: Max 
Headroom. İçerden ve dışarıdan onu susturmak 
veya öldürmek üzere harekete geçen güçlere karşı 
bir ekip, onu korumak için her türlü «sanal» eylemi 
uygulayacaktır…

14 bölüm yayınlanan dizinin bölüm adları 
şöyledir:

1987 sezonu, Bölümler:
1).Blipverts2 (Anlık Reklamlar), 2).Rakers 

(Tarayıcılar), 3).Body Banks (Ceset Yığınları), 
4).Security Systems (Güvenlik Sistemleri), 5).War 
(Savaş), 6).The Blanks (Boşluklar). 

1988 sezonu, Bölümler:
7).Academy, 8).Deities (İlahlar), 9).Grossberg’s 

Return (Grossberg’in Dönüşü), 10).Dream Thieves 
(Düş Hırsızları), 11).Whackets (Kuyruklu Yalanlar), 
12).Neurostim, 13).Lessons (Dersler), 14).Baby 
Grobags (Bebek Uyku Çantaları)

2  Blipvert, bir veya birkaç saniye süren çok kısa bir televizyon rek-
lamıdır. "Blipvert" terimi George Stone tarafından yapılmıştır. Bu 
kelime, onomatopoeia blip, kısa bir ses ve reklam, reklam için İn-
giliz kısaltması bir terimdir. 1985 yılında «Max Headroom: Gele-
cek 20 dakika» ve 1987 bilim kurgu dizisi Max Headroom'un ilk bö-
lümlerinde popüler hale getirildi. Film ve TV şovunda "blipverts", 
üç saniye süren yüksek hızlı, yoğun, yüksek yoğunluklu televizyon 
reklamlarıydı. Amaçları standart uzunluktaki reklamlarda kanal de-
ğiştirmeyi önlemekti.

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

 Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar1 konusunda ele 
aldığımız film, sanal gerçekliği anlatması bakımından 
ilginçtir. Bir reklam firması, «Dijital-Matris» olarak 
anılan yüksek teknolojili bir bilgisayar ve onun yarattığı 
sanal ortamlarda çekim yapmaktadır. Dolayısıyla dekor 
yapımına da gerek kalmamaktadır. Plastik cerrahiyle 
mükemmelleştirilen aktris kızların dijital kopyaları ve 
çeşitli hareket görüntüleri hafızaya alındıktan sonra, 
öldürülmektedirler. Bu modelleri TV’de doğrudan 
izleyenlerin gözlerine odaklanan gözleri ise hipnotik 
ışınlara maruz kalmakta ve verilen gizli komutları 
uygulamaktadır. Daha da derinlerde ise, savaşta 
kullanılmak üzere yapılan bir hipnotik silahın deneyleri 
yapılmaktadır.

Bu tür çalışmalar, sinema dünyasında bir süredir 
gerçekleşmiş durumda. Özellikle sanal kukla filmlerde, 
bu tür uygulamalar revaçta.

1  LOOKER (Cazibeli Kız) Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar, Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:55 

Looker
 Cazibeli Kız
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1982 ABD. Yönetmen, öykü ve senaryo: 
Steven Lisberg, Oyuncular: Jeff Bridges, Bruce 
Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan.

Bir bilgisayar oyununu gerçek kabul 
ederek, oyunun kahramanı TRON’u ve onun 
programcısı Kevin Flynn’ı düşman kabul 
ederek savaş açtığı, TRON1 (1982) filmindeki 
muhteşem sanal dünya, gerçekten de 
seyre değer bir Walt Disney yapımıdır.  

1  TRON, Bilgisayar Oyunlarındaki Tehlikeler, Selma Mine’nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, 
Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:57

Star Trek’ten sonra yeni nesi 
Enterprise (Atılgan) NCC 1701-D ve yeni 
mürettebat devreye girer. Konuları, orijinal 
dizinin geçtiği (2364-2370) yıllarından 100 yıl 
sonrasında geçer. Geçen sayılarımızda gerek 
uzay savaşları1 gerekse insansı2 konularında 
değindiğimiz 1987–1994 yılları arasında 
7 sezon, toplam 176 bölüm çekilen dizinin 
yaratıcısı yine Gene Roddenberry. ABD 

1  STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Sa-
vaşları, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan 
Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, 
Sayı:10, Şubat 2018, Sf:36-38

2  STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Daha Akıllı İnsan-
sılar Dönemi, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tu-
tan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, 
Sayı:12, Nisan 2018, Sf:50

TRON A Star Trek - TNG
The Next Generation 

Uzay Yolu: Yeni Nesil – 1987-1994
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yapımı. Misafir sanatçılar dışında, hemen 
hemen tüm dizi boyunca oyun ekibi: Patrick 
Steward, Jonathan Frakes, Brent Spiner.

Dizide «similasyon» odası olarak 
zaman zaman kullanılan bir sanal 
güverte mevcuttur. Burada, bilgisayar 
tarafından, kahramanların zihinlerinden 
alınan görüntüler, 3 boyutlu olarak 
gerçekleştirilmekte ve zamanda yolculuğa 
gerek kalmadan, burada maceralar 
yaşanabilmektedir. 

Bunlardan biri de, Kaptan Picard ve 
ekibinin, uzaylı bir ırk tarafından yapılan gemi 
çapında bir tarama sonucu, sanal güvertede 
ölümcül bir tuzağa yakalanmasıdır.

The Big Goodbye
Büyük Veda

 1988 ABD yapımı, «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi, 1.Sezon, 11.Bölüm. 
Yönetmen: Joseph L. Scanlan, Senaryo: Tracy 
Tormé, LeVar Burton.
 Atılgan’ın, diplomatik bir görevle 
gönderildiği gezegende, Kaptan Picard, hem 
çok zor bir dili konuşmakta ustadır; hem 
teşrifatı eksiksiz gerçekleştirecek hem de 
ilişkilerin kurulma umudu sona erse bile bunu 
göğüsleyebilecek yetenektedir.   
 Çalışmalarından sıkılmış ve bıkmış 
olarak, Danışman Troi’nun tavsiyesi üzerine, 
sanal güvertede biraz zaman geçirmeye 
karar verir. En sevdiği program, 1940’larda 
San Francisco’da Dixon Hill adında özel bir 
dedektif rolüdür. 
 Geminin tarihçisi Dr. Crusher ve yapay 
zekâ DATA eşliğinde, sanal güvertenin yarattığı 
muhteşem dünyaya geçerler; ancak yabancı 
uzaylılar tarafından gemileri bilgisayarla 
taranınca, sanal program arızalanır; o 
zaman ve mekâna kilitlenir kalırlar.  Üstelik, 
güvenlik mekanizmaları da arızalanır ve 
yanlarına katılan mürettebattan birinin ağır 
yaralanmasına yol açar. Saat kavramının 
kaybolmasıyla birlikte,  Kaptan Picard’ın 
bulunduğu uzay-zaman koordinatları 
gemidekilere verme süresi de kısalmaktadır.
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 11001001 Manhunt
İnsan Avı

 1988 ABD yapımı, «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi, 1.Sezon, 14.Bölüm: 
Yapım: Gene Roddenberry, Yönetmen: Paul 
Lynch, Senaryo: Maurice Hurley, Oyuncular: 
Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar 
Burton
 Atılgan, Yıldız Üssü 74’te, bilgisayar 
yükseltmesi için 48 saat demir atar. Yükseltme, 
zihinleri ikili kodda çalışan gelişmiş bir ırk olan 
Binarların elindedir. Picard ve mürettebatın 
dinlenmesi için bir fırsattır. 1.Komutan 
Riker, bu tür durumlarda ne yapacağını pek 
bilemediğinden, sanal güvertede bir New 
Orleans caz barında zaman geçirmeye 
karar verir. Orada güzel Minuet’le tanışır 
ve bir bilgisayar görüntüsüne âşık 
olur. Çok geçmeden Kaptan Picard da onlara 
katılır. Ancak sanal güverte partisi gemide 
olup bitenlere karşı kapalıdır. Koruma 
alanında sapmalar başlayınca, Komutayı 
yürüten Yapay Zekâ DATA, gemini tahliyesini 
emreder. 
 Atılgan, hala gemide olan 
Riker ve Kaptanın nerede olduklarını 
anlayamayacakları bir uzaya doğru yönlenir. 

 1989 ABD yapımı «TNG - The Nex 
Generatıon» TV Dizisi,  2.Sezon, 19.Bölüm 
yapımcısı Gene Roddenberry. Yönetmen: 
Rob Bowman. Senaryo: Tracy Tormé (as 
Terry Devereaux). Oyuncular: Patrick 
Stewart , Jonathan Frakes, LeVar Burton

Atılgan, Federasyon üyelerinden 
oluşan bir diplomatik konferansa delegeler 
götürmektedir. Danışman Troi, gemi 
güvertesine gelen annesi Lwaxanna’dan her 
zamanki gibi bir parça utanmaktadır. Her 
ne kadar Betazed’in resmi büyükelçisi olsa 
da Lwaxanna’nın asıl amacı bu değildir. 
Cinsel gücünün dört kat artacağı bir döneme 
girmektedir. Açıkçası, kendisinden kaçıp, Özel 
Dedektif Dixon Hill olarak sanal güvertedeki 
sanal yaşama saklanan Kaptan Picard’ın 
peşindedir. Onu elde edemezse, ikinci hedefi 
1.Komutan Riker’dır. O da kaçarak soluğu 
sanal ortamda alır. Ama yanılmaktadır: 
Lwaxanna da peşlerinden sanal güverteye 
girer. Kaptan ve 1.Suvariye kurtaracak olan, 
bilgisayarın üreteceği bir sanal karakter 
olacaktır.

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Ghost in the Shell
Kabuktaki Hayalet

1995 İngiliz-Çin-Hindistan-Hong Kong-
ABD ortak yapımı çizgi filmin yönetmeni: Mamoru 
Oshil, Öykü: Shirow Massamune, Kazunori Itð. 
Seslendirenler: Atsuko Tanaka, Iemasa Kayumi, 
Akio Õtsuka

Kôkaku Kidôtai (Japon) çizgi filminin başka 
bir versiyonu olan dizi animasyon filmde; bir 
siborg kadın polis ve ekip arkadaşı, Puppet Master 
olarak tanınan güçlü bir hacker’ın peşine düşerler.

1990 sonrası SANAL 
DÜNYALAR ve YAŞAMLAR

Sanal ortamlarla ilgili daha donanımlı 
filmler, 2000’li yıllara doğru ortaya çıkar.  
Elbet bunda teknolojinin gelişmesi ve sinema 
sanayiinde kullanıma başlanmasıdır. 

Total Recall- 1990

Matrix- 1999

Terminator 2: Judgment Day - 1991
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Ghost in the Shell
The NEW MOVIE

Kabuktaki hayalet

The Truman Show

2017 Japon yapımı filmin yönetmeni Rupert 
Sanders; Öykü: «The Gost in The Shell» (1995) adlı 
çizgi film dizisinin konusu üzerine Shirow Masamune, 
senaryo: Jamie Moss. Oyuncular: Scarlett Johansson, 
Pilou Asbaek, Takeshi Kitano.

Yıl 2027. Albay Motoko Kusanagi (Scarlett 
Johansson) kendi türünün ilkidir. Bir terörist saldırısı 
sırasından kurtarılmış ve siber parçalarla takviye 
edilerek, dünyanın en tehlikeli suçlularını durduracak 
mükemmel bir asker haline getirilmiştir.

Terörizm, artık insan aklını hack’leyen ve 
onları kontrolüne alan bir seviyeye ulaştığında, Albay 
Kusanagi, hayatının güvenlikte olmadığı; çünkü 
çalındığı ile ilgili uyarılır. Geçmişini örtenin ne 
olduğunu öğrenmek, bunu kimin yaptığını araştırmak 
ve bunu başkalarına yapmadan önce onları durdurmak 
için kolları sıvayacaktır. 

 1998 ABD yapımı filmin yönetmeni: Peter 
Weir. Senaryo: Andrew Niccol, Oyuncular: Jim 
Carrey, Ed Harris, Laura Linney.
 Truman, sahte yaşama sahip bir genç adamdır. 
Hayatı, kendisinin tahmin bile edemeyeceği dev bir 
stüdyoda geçmektedir. Her yerde gizli kameralar 
vardır. Arkadaşları komşuları ve çevresindeki herkes, 
kendilerine verilen rolleri yerine getiren, dünyanın 
en popüler TV dizisi «Truman Show»’un aktör ve 
aktrislerdir. Her gün herkes bu diziyi büyük bir merakla 
yıllardır izlemektedir. 
 Truman, kendisinin sıradan biri olduğunu, 
sıradan bir hayat yaşadığını sanmakta, nasıl 
sömürüldüğünü bilmemektedir. Ta ki… her şeyi 
keşfedene kadar… O zaman bu genç adamın tepkisi ne 
olacaktır acaba?

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Dark City
Karanlık Şehir

1998 Avustralya + ABD ortak yapımı filmin 
öyküsü, senaristi ve yönetmeni Alex Provas. 
Müzik: Trevor Jones1, Oyuncular: Rufus Sewell, 
Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly. 

John Murdoch, geçmişle ilgili, asla 
hatırlayamadığı eşi dâhil, anılarının olmadığı kâbus 
dolu karanlık bir dünyada yaşamakta olduğunu 
fark eder. Garip bir otel odasında uyandığında, 
kendini işlediğini bile anımsayamadığı bir dizi 
cinayetin ortasında bulur. Geçmişiyle ilgili 
anılarını kurcalamaya başlayınca, güneşli sahilleri 
olan bir kartpostalla karşılaşır. Aslında yeraltı 
treni her gün o adrese gitmektedir; ama kimse son 
durağı ve sahili hatırlayamamaktadır. 

1  DARK CITY, Şehrin Zihninde Sıkışmış Hayatlar, Trevor Jones, 
Notalarıyla Karanlık Bir Şehri Aydınlatıyor. Burak  FEDAKAR, 
YBKY e-dergi, Sayı:5, Eylül 2017, Sf:36-51

Araştırmaları onu, gece saat 24.00’ü 
vurduğunda, adeta peri masalı gibi kent yaşamı 
dâhil her şeyin yeniden kurgulandığını ve kimsenin 
de bunu hatırlamadığını fark eder. Gece gezen 
siyahlı adamlar, beyinlerdeki hayalleri çekmekte 
ve onlara yeni kurgular yüklemektedir. İz sürmesi 
sonucunda Murdock, hayal güçleri olmayan, bu 
yüzden de insanların, hayallerini incelemek üzere 
gezegene gelen The Strangers (Yabancılar)  adlı 
kalabalık bir grup uzaylı bulur. Aslında onlar 
da, düşünce güçlerine karşı koyma gücüne sahip 
Murdock’u ele geçirmek istemektedirler.

Ortak güç ile Murdock arasındaki düşünce 
savaşında The Strangers, insanın hayal 
gücünün, kendilerini mahvetmek dâhil, denizleri, 
kıyıları, günün doğuşunu, gerçek dünyayı 
yeniden yaratmaya yetenekli olacağını hayal 
edememişlerdir.
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Matrix

 1999 ABD yapımı. Yönetmenler ve 
senaristler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 
Oyuncular:  Keanu Reeves, Laurence Fishburne, 
Carrie-Anne Moss  

Gündüzleri bir bilgisayar programcısı olan 
Thomas Anderson geceleri Neo lakaplı usta bir 
‘şifre kırıcıdır. Peşindeki bazı siyah takım elbiseli, 
gözlüklü adamların kimliğini Morpheus’dan acı 
bir şekilde öğrenir. Kendini büyük bir komplonun 
içinde bulan Neo, Morpheus’un anlattıklarına 
güvenmek zorunda kalır: Aslında tüm dünya 
içinde yaşadığımızı sandığımız sanal bir dünyadır. 
“Yapay Zeka” ile insanoğlunun girdiği savaşta 
“yapay zeka” galip gelmiş ve insanoğlunu 
köleleştirmiştir.

Devamında oldukça uzun çekilen film, ikiye 
bölünerek The Matrix Reloaded (2003) ve The 
Matrix Revolutions (2003) adlarıyla gösterime 
girdi. Dördüncü bir türlü çekilemedi. 2017 dendi, 
şimdi de 2020 olarak reklamı yapılıyor… 

Matrix’in temel fikri, internet dünyasını 
silkelemektir. Sanal dünyaya “telefon” ile 
girilmekte ve çıkılmaktadır. Sistem koruyucular, 
aynı tip adamlardan oluşan bir ordu. Yazılımı 
ve oyunu kurtarmaya çalışıyorlar... Gerçek 
dünya denilen yerde yaşayan, makinelerin esiri 
insanlar, sanal dünyada yaratılan kristalize tiplerin 
kimliklerine bürünerek, kafayı buluyorlar! Ve de 
virüs programı gibi davranıyorlar. Sanal dünyada 
yaratılan o inanılmaz bilgisayar oyunlarından farkı, 
kahramanlarının ölmesi mi? Zaten onlar ölünce, 
oyun da bitmiyor mu? Dövüş vs... onlar, acı biberi 
o anki toplumun hoşlanacağı şekere bulamak!
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eXistenZ
Varoluş

The Thirteenth Floor
13. Katman/ Düzey

1999 Kanada, İngiliz, Fransız ortak yapımı filmin 
senaristi ve yönetmeni; David Cronenberg, Oyuncular: 
Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Ian Holm.

Dünyanın önde gelen oyun tasarımcısı Allegra 
Geller, yeni sanal gerçeklik oyunu eXistenZ’yi 
bir odak grubu ile test eder. Başlarlarken, garip bir 
organik silah kullanan fanatik bir katilin saldırısına 
uğrar. Genç kadın, birdenbire koruması durumuna 
gelen genç bir pazarlama eğitmeni Ted Pikul ile 
katilden kaçar. Ne yazık ki eXistenZ oyun programının 
tek kopyasını içeren organik oyun cihazı pod’u hasar 
görmüştür. Durumu anlamak için,  Ted’in bedenini 
bir gameport’a yerleştirmeyi ve böylece oyuna girip 
birlikte oynamayı teklif eder. Buna yol açan olaylar 
ve ortaya çıkan oyun, çifti, gerçeklik ve eylemlerinin, 
kendileri tarafından mı yoksa oyunun programına göre 
mi olduğunun belirlenemediği bir maceraya sürükler.,

Oyuna girerek yönlendirme, «TRON» (1982) 
ve ilerde çekilecek olan «TRON: Legacy» (2010) 
filmlerini anımsatmakta.

1999 ABD + Almanya yapımı filmin yönetmeni 
Josef Rusnak. Senaryo: Kendi kitabından Daniel 
F.Galouye, Josef Rusnak. Oyuncular: Craig Bierko, 
Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl.

Büyük bir teknoloji şirketinin sahibi bilgisayar 
mühendisi Hannon Fuller, çok önemli bir şey keşfeder. 
1937 yılının Los Angeles’ına götüren, o zamana 
dek yapılmış en iyi sanal gerçeklik simülasyonunu 
geliştirmektedir.  Bu dünya görünüşte 1930’lu yılların 
gerçek mekânlarına ve kişilerine benzemektedir. 
Durumu meslektaşı Douglas Hall’a anlatmak ister; 
ancak peşinde birilerinin olduğunu bilen yaşlı adam, 
şirket bilgisayarının yarattığı paralel dünya ile ilgili bir 
mektubu bilgisayara bırakır. 

Fuller, peşindekiler tarafından o gece öldürülür. 
Şüpheler meslektaşı Hannon üzerinde toplanır. 
Douglas, banyosunda kanlı bir gömlek bulur. Fuller’in 
öldürüldüğü gece neler yaptığını hatırlayamamaktadır.  

Mektubu bulmak üzere sisteme girer, ancak 
beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Bunlar 
olurken Paris’ten çıkagelen gizemli güzel Jane, 
Hannon’un kızı olduğunu iddia etmektedir. Birbirlerine 
karşı ilgi duysalar da Douglas hala bir numaralı 
şüphelidir. Bu yüzden iş arkadaşı Jason Whitney’nin 
yardımıyla sanal dünyaya girip Fuller’dan bir mesaj 
aramaya başlar. Gerçek, hayalinin de ötesinde can 
yakıcıdır.
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

Surrogates
Suretler

Inception
Başlangıç

2009 ABD yapımı filmin yönetmeni Jonathan 
Mostow, Müzik Richard Marvin, Oyuncular: Bruce 
Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchell

Geleceğin dünyasında insanlar, kendi özel ve 
güvenilir evlerinde yaşamakta ve hiç doğal hayata 
çıkmamaktadırlar. Kendilerinin beğendiği tipte (kadın 
için erkek veya erkek için kadın formları da dâhil) bir 
biyonik robot suret ile cinsel ilişki, dövüş ve her türlü 
fiziksel işlevleri görmektedirler. Bu gerçekdışı dünyada 
suç, ıstırap, korku benzeri duygulardan arınmış olarak 
yaşamaktadırlar. 

Günlerden bir gün, suretlerden biri, başka 
suretleri öldürmeye başlayınca, ortalık karışır; çünkü 
kopyası ölünce o suretlerin sahipleri de ölmektedir. FBI 
ajanı Greer, bu cinayetlerin ardındaki gerçeği bulmak 
üzere harekete geçer. Kendi suretinin dahi tehlikeye 
girmesini göze alarak, esrarı çözecek ve insanların 
tekrar doğal yaşama dönmelerine önayak olacaktır.   

Çeşitli kimlikler altında gizlenen, maskeli 
kişiliklerin ütopya üzerinden bilim kurgu olarak 
işlenmesine güzel bir örnektir.

2010 ABD+İngiliz ortak yapımı filmin 
yönetmeni ve senaristi: Christopher Nolan. Oyuncular: 
Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page.

Yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb, düş-
paylaşma teknolojisiyle bilinçaltındaki bilgileri 
paylaşma konusunda çok gizli verileri çalar. Bu yüzden 
kendisine bir ceo’nun zihnine girme görevi verilir. 
Çünkü bu, yeniçağın kurumsal casusluk yöntemidir. 
Ancak yine bu, kendisini hem uluslararası kaçakçı 
durumuna düşürür hem de sevdiği her şeye mal olur. 
Tek kurtuluş yolunu, elindeki son iş ona sunmaktadır. 
Verileri kullanarak, eğer geçmişine ve her şeyin 
başlangıcına geri dönebilirse, başarabilecektir. 

Cobo ve uzman ekibi, suçlanmamak için, 
hırsızlığın bir fikir değil de bir kurgu olduğu konusunda 
düşüncelerini değiştirerek işe koyulurlar. Eğer 
başarırlarsa, aslında bu mükemmel bir suç olacaktır. 
Ancak her ne kadar dikkatle inceleme ve planlama 
yapılsa da, onların her adımını izleyen tehlikeli 
düşmana karşı ekip yine de hazırlıksızdır. Bu tehlikeyi 
de ancak Cobb görebilmektedir.
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TRON: Legacy
Tron Efsanesi

Uzun bir aradan sonra, «TRON» (1982) filminin 
devamı çekilir:  

2010 ABD yapımı filmin yönetmeni Joseph 
Kosinski, Senaryo: Edward Kilsis, Adam Horowitz. 
Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia 
Wilde.

Kevin Flynn’in teknoloji konusunda uzman 27 
yaşındaki oğlu Sam Flynn, babasının kaybolmasına 
araştırır. Kendinin de, babasının 20 yıldır yaşadığı aynı 
şiddetli programlar ve gladyatör oyunları dünyasına 
çekildiğinin farkındadır. Oraya geçtiğinde, babasının 
yarattığı ve dijital dünyada yaşayan benzersiz müttefiki 
TRON ile karşılaşır.

Kevin, sadık sırdaşı Quorra ile birlikte, baba 
– oğlu, görsel açıdan çarpıcı bir siber evrende, çok 
daha gelişmiş ve son derece tehlikeli hale gelen hayat 
ile ölüm yolculuğuna başlar. Sonuçta dijital dünyaya 
hâkim olan kötü yazılım CLU programı, gerçek 
dünyayı istila etmeyi planlamaktadır. Bu yüzden de 
onların kaçmalarını engelleyecek her şeyi yapar.

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:

*DARK CITY, Şehrin Zihninde Sıkışmış Hayatlar, Trevor Jones, Notalarıyla 
Karanlık Bir Şehri Aydınlatıyor. Burak FEDAKÂR, YBKY e-dergi, Sayı:5, 
Eylül 2017, Sf:36-51

*LOOKER (Cazibeli Kız) Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar, Selma Mine’nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı 
Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:55

*STAR TREK: The TEST of ARMAGEDDON, Ana Beyin, Bilgisayar 
Oyunlarını Ciddiye Alırsa, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık 
Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, 
Haziran 2018, Sf: 56

*STAR TREK: The ULTIMATE COMPUTER; Hayal mi, Gerçek mi, Medya 
oyunu mu? Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY e-dergi, Sayı:14, Haziran 2018, Sf: 
50

*STAR TREK-TNG. The NEXT 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:36-38

*STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Daha Akıllı İnsansılar 
Dönemi, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu 
Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018, Sf:50

*TRON, Bilgisayar Oyunlarındaki Tehlikeler, Selma Mine’nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:12, YBKY 
e-dergi, Sayı:: Haziran 2018, Sf:57

GELECEK SAYI:

Zamanda Yolculuk: ZAMAN MAKİNELERİ-1

*Zaman Fenomeni

*Bakalım Kim Ne Demiş?

*Zaman Kuramları

*Zaman Yolculuğu Nasıl Yapılır?

*Haydi Zaman Makinesi Kalkmak Üzere: Geçmişten Geleceğe                                                                                                  
Bir-İki…The Time Machine

*İdamdan Kurtulsa bile Adaletten Kaçamaz: Execution

*Hırsızlık nasıl yapılır? A Most Unusual Camera

*Kim Daha Kuvvetli? Three Stooges Meet Hercules

*Kadercilik Fikri: No Time Like The Past

*Zamanın Efendisi ve Tardis: Dr.Who TV Dizisinden 
Örnekler
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Gurur ASİ
Kısa Öykü 

1.Kopya

Uyandığımda çıplaktım ve çok üşüyordum. 
Gözlerim açılmıyordu. Kirpiklerim birbirine 
yapışmıştı. 

-Uyandı. 
-Temizleyelim. 
Vücudumu zımpara gibi bir şeyle ovmaya 

başladı iç içe geçmiş eller. Her yerimde dolaştı o ellerin 
taşıdığı zımparanın keskin sivri taşı. 

Canım yanıyordu. Bağırdım. Avazım çıktığı 
kadar. Ama sesim çıkmadı.

Karanlığa doğru yavaş yavaş sürüklendiğimde, 
zımpara ve eller bacaklarımın arasındaydı. 

-Uyandı.
-Besleyelim.
Ağzıma bir şeyleri tıkmaya başladı zehir gibi 

soğuk eller. Çok seri. Çok çabuk. Çok hızlı. Bulamacı, 
sıcak, açılmaya inat, sımsıkı kapalı dudaklarımın 
arasından boğazıma akıttılar. Bulamacın ağzıma 
girmeyi şiddetle ret eden parçaları ise çenemden aşağı 
doğru aktılar, oradan boynuma oradan göğüs kıllarıma 

bulaştılar. Zımparanın hırpaladığı derim, bulamacın 
sıcaklığı altında inledi. İnledi ve sustu

-Pislendi.
-Bırak, kalsın.
Beyaz ışık. Kirpiklerimin arasından, 

gözbebeklerime değiyor, beni parçalara bölüyordu. Işık 
uyanmamı karanlıktan çıkmamı istiyordu biliyorum. 
Bense karanlığın içinde kalmak istiyordum. Karanlık 
rahattı. Ama ışık o kadar ısrarcıydı, karanlığımı 
öylesine bir şiddetle yırtıp geçiyordu ki… Beni, 
bilincimi, aydınlığa doğru böylesine bir iştahla çağıran 
şeyin çağrısını duymam gerektiğini biliyordum. 

İşte tam bu nedenden dolayı ‘uyandım’. 
Beyaz ışık, bana doğru eğilmiş ve dikkatle 

burnumun ucuna doğru bakan, adamın kafasındaki 
çember şeklindeki bir aletten geliyordu. 

“Merhaba” dedim ışığa. Diğerlerinin 
duymasını istemediğimden çok sessizdim. ‘Yaptığın 
çok ayıp dedim. Beni karanlıktan çekip aldın.’

Kafasından ışık taşıyandan başka biri daha 
vardı odada. Gölgesi duvara duruyordu. İnce ve narin 
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bir siluet. 
 -Onu hiç göndermemeliydik, dedi başında 

çemberli ışık olan, diğerine.
-Kararımı yargılamak sana düşmez dedi, ince 

siluet. Sesi, ondan beklenmeyecek kadar kuvvetliydi. 
Onlara baktığımda iki adet fare gördüm. Beyaz 
ışıklı ve narin siluetli, içine düştükleri bok çukurunu 
paylaşamayan çirkin farelere benziyorlardı. Tiksindim 
birden. 

- ‘Kimim ben, dedim onlara, çok kısa ve çok 
net. Siz kimsiniz? Neden buradayım?’

İki fare de dönüp baktılar bana. En ufak bir 
acıma hissi dahi barındırmayan gözleriyle.

Sorularımı tekrarladım. ‘Kimsiniz? Kimim 
ben’. Sorumlarım havada asılı kaldılar. Sallandılar, 
sallandılar, sallandılar ve üzerime düştüler. 

Gri fareler beni cevapsız bırakarak yanımdan 
sessizce uzaklaştılar. 

-Kim olduğunu bilmiyor. Ama bu nasıl olur. 
Bu seferkinin gözleri eflatun.

-Bu önümüzdeki gerçeği değiştirmiyor. 
Kırmızı ışıkta duracaksın.

İri fareler, odadaki tek ampulün yaydığı sarı, 
iç karartıcı ışığının altında konuşan birbirlerini üç 
yıl öncesine kadar görmemiş, tanımamış yaşadıkları 
dünyanın içine düştüğü problemin çözümü için bir 
araya getirilmiş, iki bilim adamıydı. Tek ortak noktaları, 
ikisinin ortak projesi olan, yukarıda kim olduğunu 
bilmeden yatan bir adamdı ki ikisinin de kaderi bu 
adama bağlıydı. Ve bu onların başaracağı şeyi umutla 
bekleyen binlercesinin kaderi de. 

Kendimi öldürecek haldeyim dedi Kırmızı 
Dünya’nın 1. Bilim Adamı. Dünyasının eski adı 
Deniz Kulağı Bulutsusunun Cennet’i iken, üzerine 
yaşayan insanlarının bile göre yarattığı pisliğin, sanki 
bir canlıymışçasına çoğalıp, üreyip, dünya yüzeyinin 
her yanı kaplaması sonucunda, cennet gibi cennet 
tükenmiş, kaybolmuş, insanların ellerinden uçup gitmiş 
ve yerini kırmızı-mor yapışkan bir çamura, o çamura 
arsızca eşlik eden kırmızı bir atmosfere bırakmıştı.. 

“Nasıl olur!” dedi, 2. Bilim Adamı. “Şimdi 
ölmenin değil yaşamanın sırasıdır. Öyle hemen pes 
etmek olmaz. Çalışmaya devam etmeliyiz. Sana 
umutsuzluğu yasaklıyorum. Verdiğim kararları 
yargılamayı da.” 

1. Bilim Adamı, 2.’nin bu çıkışı karşısında sus 

pus oldu. Bu zamanları yaşamadan önce, 1. her zaman 
son sözü söyleyendi. Şimdi ise, karşısında duran, bu 
kısa, yağlı saçları omuzlarına dökülen, yanakları kırış 
kırış olmuş kadının hakimiyeti altında, değil son sözü, 
bazen ‘sözleri’ bile söyleyemiyordu. Kusmuk siyahı, 
diye düşündü. Olsaydı elimde, kusmuk siyahına 
boyardım her bir yeri. 

Düşündükleri yerine, kısa bir sordu. Mahcup 
ve güvensiz bir ses tonuyla. Cennet’i kurtarmanın 
imkânsız olduğunu hissediyordu ve bu hissinin 
nedense kısık bir mahcubiyetin altında gizlemeyi 
uygun bulmuştu. Yukarıdakini ne yapacağız, dediğini 
duydu. Oysa söylemeyi aklından geçirdiği cümle ‘biz 
Cenneti çoktan kaybettik idi’ 

1’incinin kendi ruhunda yarattığı fırtınalardan 
habersiz olan 2’inci, kendine güvenini öylesine bir 
donanmıştı ki, her akşam soyunmak için o kendine 
güveninden, ekstra bir yarım saate ihtiyacı daha 
oluyordu. 

Cennet’i kurtarmaya adamıştı, kendini ve 
yağlı pis bedenini. Oysa, bırakın Cennet’i 2’incinin 
kendisini bile kurtarmaya gücü yoktu. Gücü o kadar 
sınırlıydı ki zavallının…Yukarıdakinin bu ikisini 
farelere benzetmesine şaşmamak gerek. 

2’inci ne yapılacağını bilmiyordu ama bu, onun 
için çok önemsiz bir ayrıntıydı. Gün, boş konuşmak 
ama hiçbir şey yapmamak günüydü. Şöhret, ilgi, para 
ve en önemlisi, güç, erk, ötekilerin önünde diz çökmesi. 
Tüm bunlar onu, Cennet’î kurtarmaktan daha fazla 
ilgilendiriyordu. Hele yukarıda yatan, bilmem kaçıncı 
klon… Hiç önemli değildi. O etrafı şöhretin parlak sarı 
rengine boyamayı düşünüyordu. 

-Tanka atıp, yeniden üreteceğiz, dedi 
karşısındakine. Bir kayıp, iki kayıp, binlerce kayıp. 
İçinde bulunduğumuz durumda, sadece birer kayıp.

Emir verilmişti. Beyazları bürünmüş 
hastabakıcılar, adamın yatağına doğru usta birer asker 
gibi sinsice sokuldular. Adam, uyuyordu. 

Eller, beni dertop ediverdiler. Bilincim açıktı. 
Onlarla mücadele etmek istemedim. Onlara karşı koyup 
koyamayacağımı bile bilemiyordum. Beni, kemiksiz 
bir et parçası gibi katladılar. Kollarımın, ellerimin, 
dirseklerimin ne kadar kolay büküldüğünü görmek 
bende kısa bir şaşkınlık yarattı. Tanka atıldığımda, 
etrafımı saran sıvı beni ölesiye yakmaya aşladı, nefessiz 
kaldığım biliyordum. Organlarım bir bir yırtılıyorlardı 
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korkunç acılar vererek.  Derimden parçalar kopuyor, 
sıvının içinde eriyip yitip gidiyorlardı. Ölümüm acılı 
oldu. Her bir saniyesini hissetim. Ölürken, kendimi, 
çok garip bir yüzeyde gördüm. Etrafta benden başka 
kimsecikler yoktu. Kırmızı bir dumanın içindeydim, 
çamur gibi bir şeyin içinde yarı belime kadar batmıştım. 

Çamur asitli bir irin gibiydi, yakan, boğan. 
Ölüm ile birlikte, gözümün önünden geçen bu bilgiyi 
depolamam gerektiğini fısıldadı bilinçaltım. Gözlerimi 
kapatırken, son bir çabayla, en ince ayrıntısına kadar, 
yaşadıklarımı hücrelerime kazıdım ve öldüm. 

2.Kopya

Gözlerim koyu kopkoyu bir eflatun. Baktığı 
yere izini bırakan bir göz bu. Bakılası. Bakarken içine 
dalıp ölünesi. Kendimi çok beğeniyorum. 

‘Hazır mısın?’ diyor ses. Ona dönüp 
bakmıyorum bile. 

‘Hazır mısın?’ diyor ses, sabırsız. 
Ne diyebilirim ki ona, hazırım, hep öyleydim. 

Kelimelerle konuşmak yerine, başımı eğiyorum. Sola 
doğru, zarif bir açıyla. Koyu eflatun gözlerimin içine 
dalıp öleceğini biliyorum bu sesin, o yüzden çok 
sakinim.

1’inci Bilim Adamı, yatağının kenarına 
oturmuş, kalkmak ile kalkmamak arasında bekliyordu. 
Bugün 2. Kopya’nın yüzeye salınmasına başkanlık 
edecekti. Kopyaların her biri yüzeye uyum sağlamak 
adına tasarlanıyorlar

3. Kopya

Kirpiklerim birbirine yapışmıştı. 
-Uyandı.
-Temizleyelim. 
Tüm vücudumu zımpara gibi bir şeyle ovmaya 

başladı iç içe geçmiş eller. Her yerimde dolaştı o ellerin 
taşıdığı zımparanın keskin sivri uçları. 

Canım yanıyordu. Bağırdım. Avazım çıktığı 
kadar. Ama sesim çıkmadı.

Karanlığa doğru yavaş yavaş sürüklendiğimde, 
zımpara ve eller  bacaklarımın arasındaydı. 

-Uyandı

-Besleyelim
Ağzıma bir şeyleri tıkmaya başladı soğuk, sert 

eller. 
Seri. 
Çabuk. 
Hızlı.  

Bulamacı-sıcak-açılmaya inat, kapalı duran 
dudaklarımın zorla araladıkları arasından boğazıma 
doğru akıttılar. Bulamacın ağzıma girmeyi şiddetle 
ret eden kısımları, çenemden aktılar, boynuma oradan 
göğüs kıllarıma bulaştılar. Zımparanın hırpaladığı 
derim, bulamacın sıcaklığı altında inledi. İnledi ve 
sustu

-Pislendi.
-Bırak, kalsın.

Öteki sesin içindeki keskinlik canımı yaktı.
‘Sustur onu’ dedim, beyazlıya. ‘Sustur onu. 

Yoksa!’. 
Beni duymadılar. 
Duymadıklarını anladım. 
Çünkü o ses durmadan konuşmaya devam 

etti. Daha fazla dayanamayacaktım. İçinden 
çıktığım karanlığı çağırdım, içine düşmek için. 
Sesin keskinliğinden etkilenmiş mi diye içimdekini 
yokladım. Hala uyuyordu. 

Bu araya geldiğimizden/düştüğümüzden 
beri hiç uyanmamıştı. Ölmemişti biliyorum. Çünkü 
kıpırtısını hissetmiştim. Çok hafifçe atan bir nabız 
gibi atmıştı, o eller beni zımparalarken. Onun hayatta 
olduğunu bilmek, o sesin içimde yarattığı keskinliği alıp 
götürdü. Tekrar huzura benzer bir şeye kavuştuğumu 
algıladım.

 İçimdekinin, kendini yenilediğini bilmek bana 
huzur verdi. Yaşamam için umut vardı.
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CAM DÜNYA Gurur ASİ  / Basım Yılı : 1998
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Murat K. BEŞİROĞLU

Gök İnsanları

Kısa Öykü 

Linkedin üzerinde bana ulaşan Hintli kız, 
Hugh Grosvenor Jr ismindeki bir adamın 

benimle Londra’da görüşmek istediğini iletti. Kızla 
mesajlaşmaya başladık.

-Görüşmemizin konusu ne olacak?
-Gök insanları hakkında sizden danışmanlık 

almak istiyor.
-Onun İstanbul’a gelmesi mümkün olmaz mı?
-Böyle bir şey söz konusu olamaz.
-Sağlık durumum uzun yolculuklar yapmaya 

uygun değil. Yine şimdilik net bir yanıt vermiş 
olmayayım. Konuyu değerlendirip size kararımı birkaç 
gün içinde bildiririm.

-Öyle mi, ben sanmıştım ki…
-Çok şaşırmış gibisiniz, nedenini sorabilir 

miyim?
-Size çok cömert bir teklifte bulunacağını 

tahmin ediyorum, haberi sevinçle karşılayacağınızı 
düşünmüştüm.

-Hugh Grosvenor Jr’ı tanımıyorum. Ünlü biri 

galiba.
-Evet, kendisi İngiltere’nin en başarılı 

iş insanlarından biridir. Dünyada yapay zekânın 
babalarından biri olarak kabul edilir.

-Kendisiyle tanışmaktan onur duyacağım. Bay 
Grosvenor’a kendisini Londra’da ziyaret edeceğimi 
bildirebilirsiniz.

Toprağın altında olma düşüncesi bende iyi 
duygular uyandırmadığı için Londra’ya hiper tünelle 
gitmedim. Üç saat sürecek bir uçak yolculuğu daha 
tercih edilir bir seçenekti. Yine de uçağa ayak basar 
basmaz kalbim hızla çarpmaya başladı. Başım fena 
halde dönüyordu. Düşmemek için sağa sola tutunarak 
kendimi koltuğuma zor attım. En azından bayılmadım, 
hiper tünele girsem kesin bayılırdım. Bu zorlu uçak 
yolculuğunu göze almamın sebebi, dünyanın en zengin 
adamlarından biri olan Bay Grosnevor ile bir selfie 
çekilip anneme göndermek istememdi. Gök insanları 
hakkında yedi kitap yazarak entelektüel çevrede 
kendimce bir yer edinmiş olmama rağmen, başta annem 
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olmak üzere, ailemde kimse beni beğenmiyordu. 
Ülkenin tanınan simalarından biri olmak şöyle dursun, 
kazandığım parayla karnımı zor doyuruyormuşum. 
Zamanında ne parlak bir öğrenciymişim, bari bir 
üniversitede öğretim üyesi olsaymışım, şimdiye en 
azından profesör olurmuşum.

Neyse ki dünyada Bay Grosvenor gibi bilgiye 
değer veren insanlar da vardı. Bu insanların tamamı 
İstanbul’da olsa ve ben seyahat etmek zorunda 
kalmasam ne iyi olurdu. Uçağın tekerlekleri Londra 
Heatrow Havaalanı’nın pistine değdiği anda yolda 
yiyip içtiğim her şeyi çıkarttım. Kendimi iyi tanıdığım 
için torbam elimdeydi, torba sayesinde çevreye daha az 
rahatsızlık verdiğimi umuyorum.

Beni çalışma odasının kapısında karşılayan 
Bay Grosvenor keskin yüz hatları olan kırmızı 
saçlı bir adamdı. Bir milyarderden beklenmeyecek 
kadar yorgun görünüyordu, gözlerinin altında mor 
halkalar oluşmuştu. “Davetimi kabul ettiğiniz için 
teşekkür ederim” diyerek söze girdi. “Çalışmalarımla 
ilgilendiğiniz için asıl ben teşekkür ederim” diye cevap 
verdim. “Acilen çözmem gereken bir problemim var: 
Oğlum hasta, ölüyor. Oğlumun hastalığına ilişkin 
problemi yıllardır çözemiyorum. Zamanım çok daraldı 
artık. Yaptığım cömert bağışlara rağmen konunun 
uzmanı olan klinikler derdime çare olamıyor”. Oğlunun 
resmini çalışma odasının duvarına yansıttı. 10-11 
yaşlarında bir çocuk olan oğul Grosnevor babasının 
kopyası gibiydi.

-Çok üzüldüm.
-Üzülmenin faydası yok. Problemi çözmeliyiz.
-Aradaki bağlantıyı kuramıyorum.
-Dünyadaki her kapıyı açan tek anahtar nedir 

sizce?
-Zekâ elbette.
-Bravo, yıllardır cömert bağışlarla 

desteklediğim hekim ve araştırmacılar daha zeki 
olsalardı, oğlumun hastalığının çaresini bulmuşlardı.

-Gök insanlarından herhangi birini bu hastalık 
konusunda eğitmek çok uzun zaman alacaktır, zaten 
onlar pratik meselelerle ilgilenmezler.

-Bilgisayarlar çok hızlı eğitilebiliyorlar, ama 

yaratıcı değiller.
-Yanlış anlamıyorsam gök insanlarının 

yardımıyla yapay zekâyı geliştirmek ve geliştirilen 
bu yeni yapay zekâ aracılığıyla oğlunuzun hastalığına 
çare bulmak istiyorsunuz. Benden beklentiniz de 
gök insanlarından biri ya da birkaçını ikna etmenize 
yardımcı olmam.

-Evet, yarın sizinle birlikte yörüngeye çıkıp 
Petra’yı ziyaret edeceğiz.

-Sağlık durumum böyle bir yolculuğa 
elvermiyor. Size ancak uzaktan erişimle yardımcı 
olabilirim.

-Tüm plan Petra’ya sizinle birlikte gitmemiz 
üzerine kuruldu.

-Kendimi yolculuk konusunda çok 
zorladığımda bayılıyorum.

-Durumunuzu biliyordum, hazırlıklıyız, merak 
etmeyin.

Tanışmamızın üzerinden henüz yarım saat 
bile geçmemişken, Bay Grosvenor’in özel doktorunun 
elinden, ne olduğunu bilmediğim rengârenk sıvılar 
içer duruma gelmiştim. Doktor bir yemek programı 
sunucusu gibi, sıvıların içerdiği etkin maddeleri, her 
birini nasıl hazırladığını ve onlardan ne gibi faydalar 
elde edeceğimi ballandırarak anlatıyordu. Doktorun 
anlatımı ilerledikçe, küçük shot bardakları içinde 
sunulduğu için keyifle yuvarladığım sıvılarda, psikotik 
hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda etken 
madde bulunduğunu öğrendim. Rengine, tadına, 
sunum biçimine kanıp içtiğim onca ilacın bende nasıl 
bir etki yaratacağını çok merak ediyordum.

İlaçların etkisini hissetmek için uzun süre 
beklemek zorunda kalmadım. İlkin omuriliğimden 
omuzlarıma doğru yükselen bir güç dalgası hissettim. 
Ardından hafif bir kulak çınlaması eşliğinde görüşüm 
keskinleşti. Birkaç dakika sonra zihnim çılgın gündüz 
düşleriyle meşgul olmaya başladı. Doktordan bana 
uzanacak bir yer göstermesini rica ettim. Gündüz 
düşlerinden gece düşlerine yumuşak bir geçiş yaparak 
revirdeki sedyenin üzerinde uyuyakaldım.

Ertesi sabah Bay Grosvenor da ben de dinç ve 
dinlenmiş bir haldeydik. Önceki gün aldığım ilaçlar 
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sinirlerimi yatırtırmış, zihnimi bir bıçak gibi keskin hale 
getirmişti. “Bugünkü programımız ve üzerime düşen 
görevler konusunda bilgi alabilir miyim?” diye sordum. 
“Birazdan özel jetimle Virgin Galactic’in ABD New 
Mexico’daki uzay limanına uçacağız. Oradan kalkacak 
bir uzay mekiği bizi Petra’ya taşıyacak”. “Petra 
bildiğim kadarıyla ziyaretçi kabul etmiyor”. “Bugüne 
dek kimseyi kapıdan geri çevirmediler”. “Daha önce 
kimse izin almadan kapılarına dayanmamıştır. İlginç 
bir düşünce yapınız var”. “Bunu bir iltifat olarak kabul 
ediyorum”.

ABD’ye uçmak üzere Londra’dan 
havalandığımız anda Bay Grosnevor beni gök insanları 
hakkında soru yağmuruna tuttu. Yolculuğun bir 
dakikasını bile boş geçirmek istemediği her halinden 
belli oluyordu.

“Dilerseniz öncelikle size genel bir çerçeve 
çizeyim. Bildiğiniz gibi sıra dışı zihinsel yeteneklere 
sahip bireylere gök insanları diyoruz. Kastettiğim sıra 
dışı zihinsel yetenekler, çok yüksek IQ puanına sahip 
olmak, üstün liderlik özellikleri sergilemek türünden 
çok karşılaşılan nitelikleri işaret etmiyor. Gök insanları 
telepati yoluyla iletişim kurmak, bir başkasının 
benliğini taklit edebilmek, kehanetlerde bulunabilmek, 
duygulardaki küçük değişiklikleri algılayabilmek gibi 
özelliklere sahip olabiliyorlar. Bu özelliklerin hiç birine 
sahip olmayan gök insanları da var elbette. Üç yıl önce 
gök insanlarının tamamı Şangay uzay asansörünün en 
üst noktasına yakın bir yerde kurulan Petra kentine 
taşındı”. Bay Grosvenor araya girerek “Hiç biri bu 
zorunlu göçe itiraz etmedi mi?” diye sordu. “Gök 
insanları sosyalleşebilmek için birbirlerine muhtaçtırlar. 
Sıradan insanlarla etkileşim halinde olmak onları 
tatmin etmez. Böyle bir itiraz olduysa bile kamuoyuna 
yansımamıştır. Bildiğiniz gibi toplamda ondokuz gök 
insanı var ve tamamının Petra’ya nakledildiğini net 
olarak biliyoruz”. “Gök insanı payesini kim veriyor, 
nasıl bir seçime tabi tutuluyorlar?” .“İlk seçimi Gelecek 
Vakfı yapmıştı. Yeni üye almadılar henüz, zaten seçilen 
üyelerin en yaşlısı 37 yaşındaydı. Yapılan seçimde 
çoklu zekâ türlerinin ortak paydası kabul edilen G 
değeri ve üstün yaratıcılık gerektiren mükemmel işler 

çıkarabilme becerisi temel alınmıştı”. Bay Grosvenor 
bilgiye, avını bir an önce parçalayıp mideye indirmek 
isteyen aslan iştahıyla yaklaşıyordu. “Telepatiden, 
kehanetlerden, benlik taklidinden, duygulardaki ton 
farklarını algılayabilmekten söz etmiştiniz, bunlar nasıl 
oluyor?” diye sordu. “Neokorteksimiz sayesinde nasıl 
bizler hayvanların sahip olmadığı soyut düşünme ve 
kavramsallaştırma becerilerine sahipsek, gök insanları 
da yüksek zihinsel kapasitelerinin yan ürünü olarak 
sıradışı özelliklere sahip olabiliyorlar”. “Yüksek 
zihinsel kapasiteye nasıl ulaşmışlar?”. “Bu konuda 
rivayetler muhtelif; Çin’de, 2020’li yıllarda, seçkin 
bireylerden alınan yumurta ve spermlerin yapay yollarla 
döllenmesi, erken evrede gen dizilimi düzenlemesi, 
gebelik sırasında beyindeki gri madde oluşumunun 
kimyasallarla desteklenmesi gibi öğeler içeren bir 
program oluşturulduğunu biliyoruz. Ayrıca, dünyadaki 
Gök Akademilerinde gök insanı olmaya aday üstün 
yetenekli gençler özel eğitimlerden geçiriliyorlar”.

Bay Grosnevor’un özel jetinde yaptığımız 
altı saatlik yolculuk boyunca bir dakikamızı bile 
israf etmeden gök insanları hakkında konuştuk. Jetin 
tekerlekleri New Mexico uzay limanının özel uçaklar 
için ayrılmış pistine değdiği anda midemdeki sıvıları 
önümde duran maun kaplamalı sehpanın üzerine 
boşalttım. Bay Grosnevor hostesi çağırarak ortalığı 
temizlemesini rica etti. “Jetinizi kirlettiğim için özür 
dilerim, ilaçların işe yaradığını düşündüğüm için önlem 
almamıştım” dedim. “İlaçlar sizi yolculuğa ikna etmek 
içindi” dedi Bay Grosnevor. “İşe yaramadıklarını 
gördüğümüze göre artık evime dönebilir miyim?”. 
Bay Grosnevor yüzünde kararlı bir ifadeyle “Birazdan 
çıkacağımız yolculuk için insanlar ceplerinden yarım 
milyon dolar ödüyorlar” dedi. “Sizinle birlikte gelmem 
mümkün değil, ölebilirim” dedim. “Oğlumun iyileşmesi 
için her şeyi yaparım. Lütfen beni başka tedbirler 
almak zorunda bırakmayın”. Bay Grosnevor’un beni 
götürmek konusunda çok kararlı olduğu anlaşılıyordu 
daha fazla direnmedim.

Uzay mekiğine ulaşmak için asansörle 
yukarıya çıkarken sıtmaya tutulmuş gibi titriyordum. 
Dönüp aynada kendime baktım. Omuzlarım çökmüş, 
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yüzüm kâğıt gibi bembeyaz olmuştu; bayılıp düşme 
ihtimaline karşı asansörün korkuluğuna sıkı sıkıya 
tutunmuştum. Asansörden doğrudan mekiğin yolcu 
salonuna geçtik. Salonda birbirleriyle doksan derece 
açı yapacak biçimde yerleştirilmiş iki büyük koltuk 
vardı. Bayılmadan önce kendimi koltuklardan birine 
atabildiğim için çok memnun oldum. Bay Grosnevor 
pek benimle ilgili görünmüyordu. Kafasına taktığı 
başlık üzerinden önündeki tablete bilmediğim bazı 
bilgiler aktarıyordu. Yarım saat sonra altımızda 
bulunan roket büyük bir gürültüyle patladı ve çok 
güçlü bir ivmeyle yukarıya doğru itilmeye başladık. 
Kalkışa ilişkin son hatırladığım şey midemin çekilir 
gibi olmasıydı, sonra bayılmışım. Ayıldığımda Bay 
Grosnevor’a “Keşke uzay asansörüyle gitseydik, en 
azından roketten kaynaklanan patlama sesi ve sarsıntı 
olmazdı” dedim. “Asansör bakımdaymış” dedi Bay 
Grosvenor. ‘Bakımları batsın’ dedim içimden.

Uzay mekiğinin yolcular için ayrılmış 
monitöründen  Petra’yı gördüğümde çok 
heyecanlandım. Basık bir yarımküre biçimindeki 
şehir karanlık uzay boşluğunda devasa bir hayaleti 
andırıyordu. Bay Grosvenor’ın isabetle tahmin 
ettiği gibi Petra’nın girişinde herhangi bir güçlük 
yaşamadık. Kente yaklaştığımızda kendiliğinden 
açılan büyük kapıdan, içinde çeşitli uzay araçları 
olan devasa bir hangara girdik. Hangardaki tüm işleri 
androidler görüyordu. Petra’daki yapay yerçekimi 
dünyadan az olduğundan, rahat hareket edebilmemiz 
için ayaklarımıza manyetik özellikli botlar giydirdiler. 
Uzun boynu ve beyaz gövdesiyle kuğuyu andıran 
beyaz gövdeli bir android bize sterilizasyon odasına 
kadar eşlik etti. Odada üzerimizde gerekli işlemler 
yapılırken Bay Grosvenor gök insanlarının günlerini 
nasıl geçirdiklerini sordu. “Gök insanları zorunlu bir 
günlük programa tabi değiller. Para kazanmaya ya 
da belirli bir uzmanlık alanında yenilikler yapmaya 
çalışmıyorlar. Herhangi bir konuda uzmanlaşmalarının 
yaratıcılıklarını öldüreceği düşünülüyor, zaten 
sayıları böyle bir işbölümüne yetmeyecek kadar az. 
Kimse onlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyor. 
Bildiğim kadarıyla onlardan yanıtlardan çok yeni 

sorular üretmeleri bekleniyor”. “Uzmanlık alanım 
olan yapay zekâ işinde çok faydalı olurlardı” dedi Bay 
Grosvenor düşünceli bir sesle. Sterilizasyon işlemleri 
tamamlandıktan sonra asansörle yer seviyesinde 
ağaçlık bir alana çıktık. Petra’nın yapay gökyüzü 
üzerlerinde bazı resimler de bulunan rengârenk bulutları 
ile bir sanat galerisini andırıyordu. Cep telefonumu 
çıkarıp elimi Bay Grosvenor’in omzuna attım ve 
fonda bulutların da göründüğü bir selfie çektim. Bay 
Grosvenor bu hareketimi çok yadırgadı ama sesini 
çıkarmadı. Ağaçların arasından ilerleyerek Rönesans 
mimarisinde inşa edilmiş bir binanın önüne geldik. 
Beyaz gövdeli android “Belinda sizi üst katta bekliyor” 
diyerek yanımızdan ayrıldı. Belinda buz mavisi gözleri 
olan soluk tenli bir kadındı. Uzun krom sarısı saçları 
dağınıktı. Üzerindeki sade giysilere ve sıska vücuduna 
rağmen güzel yüzündeki anlayışlı ifade onu çekici 
kılıyordu. Odaya girip oturduktan sonra uzunca bir 
süre sessizlik bozulmadı. Ne Bay Grosvenor ne de 
Belinda tek söz etmediği halde yüz ifadeleri sürekli 
değişiyordu. Bir süre sonra telepati yoluyla iletişim 
kurduklarını anladım. Bay Grosvenor cep telefonunu 
çıkarıp Belinda’ya oğlunun resmini gösterdi. Çocuğun 
resmini gören Belinda’nın mavi gözleri yaşla doldu. 
Bay Grosvenor’un gözlerinde ise ilk kez bir umut 
ışığı gördüm. Belinda ona ne söylediyse artık bana 
parmağıyla çıkışı işaret etti. Çıkmadan önce Belinda’ya 
“Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” dedim. 
Muhtemelen aklımdan geçenleri okumuştu, başını 
hafifçe öne eğerek teşekkürümü kabul ettiğini ifade etti. 
Bay Grosvenor’un çok acelesi vardı, beni kolumdan 
çekiştirip “Hemen gitmeliyiz” dedi. Binadan çıkar 
çıkmaz “Telepati yeteneğiniz olduğunu bilmiyordum” 
dedim. “Ben de bilmiyordum, daha önce bu frekansta 
bir insanla karşılaşmamışım”. “Yardım edecek mi?”. 
“Gök insanları Petra’nın ana bilgisayarını o kadar 
geliştirmişler ki ona kıyasla işlevsiz hale gelmişler. 
Anladığım kadarıyla artık kararları Aristo adındaki bu 
bilgisayar veriyor”. “Oğlunuzun hastalığının çaresini 
bulabilir o halde”. “İkna edebilirsek evet”.

Aristo’nun ana program kodunun bulunduğu 
sunucular Gök Akademi adı verilen binadaydı. Çiçekli 
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bahçelerle çevrelenmiş küçük bir korunun içinde geçip 
Gök Akademi’nin avlusuna ulaştık. Bay Grosvenor 
binanın tepesindeki içinde yüzbinlerce renkli pikselin 
yanıp söndüğü küreyle telepati yoluyla konuşmaya 
başladı. Belinda ile yaptığının aksine bu görüşme uzun 
sürdü. Yüz ifadesinden anladığım kadarıyla Aristo Bay 
Grosvenor’e yardım etmeyi reddediyordu. Görüşmenin 
bir noktasında Bay Grosvenor bağdaş kurup yere 
oturdu. Ben de onu taklit ettim. Bay Grosvenor hâlâ 
Aristo’yu oğlunu tedavi etmesi için ikna etmeye 
çalışıyor olmalıydı. On dakika kadar sonra kolumdan 
çekiştirerek “Gidebiliriz” dedi. “Tedavi üzerinde 
çalışacak mı?” diye sordum. “Müzakere sırasında 
çalışıp çözmüş” dedi Bay Grosvenor, ardından bana 
sarılıp “Çok teşekkür ederim dostum” dedi. “Nasıl ikna 
ettiniz?” diye sordum. “Yapay zekâ alanında yaptığım 
buluşlar nedeniyle onun babası sayılabileceğimi 
anlattım” dedi.

Dönüş yolunda internete erişir erişmez anneme 
Petra’da çektiğim selfie’yi yolladım. Oğluyla gurur 
duymalıydı. Yeni kitabımın adının Gök Tanrısı Aristo 
olmasına karar verdim.
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Gürhan ÖZTÜRK

Son İnsan

Roman - Bölüm 5

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.” 

Bu özel insanları bulmasında ve takıma dahil 
etmesinde yardımcı olması için Ozan ismi verilen bir 
genç yanına verilir:

“Ben onları hissedebiliyorum, nerede 
olduklarını ve ne yapabildiklerini.”

“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda 
yaşadığını söyleyebilir misin?” 

“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi 
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aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 

Onlardan biri de kendisine Starfell diyen bir 
askerdir ve özel yeteneğiyle oldukça tehlikeli olduğunu 
kanıtlamaktadır:

“Bu disiplinsiz mekânda bizi koyun sürüsü gibi 
oradan oraya götürmelerine izin mi vereceğiz?”

“Önce bir adından başlasan, sana ne diye hitap 
etmemiz gerekiyor?” 

“Starfell! 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.”

Starfell’in sakinleştirilmesinin ardından General 
aldığı yeni talimatlarla gelir:

“İlk olarak bu duruma benim de şaşırdığımı 
belirtmek isterim. Sanırım birimize veda etmemiz 
gerekecek. Bu seçimi size bırakıyorum. Kimi geride 
bırakalım?”

(08.01.2015, Beş ay önce, Ağrı) 

Ağrı Dağı, yılın dört mevsimi erimeyen karla 
kaplıydı ve dağda her zaman hava buz gibiydi. Aslında 
adını taşıyan vilayet olan Ağrı’dan çok büyük bir kısmı 
Iğdır vilayeti içerisinde yer almaktaydı. Askerliğini 
bir komando olarak yapmakta olan asker soğuğa 
alışmıştı. Aslında sıcak bir memleketten geliyordu. 
Akdeniz ikliminden sonra zorlandığını kabul ediyordu, 
ama bir ayı geçmişti ve hala dağdan yakın zamanda 
inecek gibi değillerdi. Birlikler dağın iki ayrı zirvesine 
konumlandırılmışlardı. Askerin bulunduğu zirve dağın 
en yüksek noktası da olan Atatürk zirvesiydi, diğeri de 
İnönü zirvesi olarak geçiyordu. 

Zamanında Marco Polo’nun bile bu dağa çıkılamaz 
dediği, Nuh’un gemisinin burada yolculuğunu 
tamamladığı yönünde efsanelerin olduğu bir 
yerde bulunmak insanda değişik bir zafer duygusu 
uyandırıyordu. Dağın doruğunda bir örtü buzulu 

da vardı, bu yüzden kaymadan dikkatli bir şekilde 
yürümeleri gerekiyordu. Yirmi kişilik bir birliğin 
içinde yer alıyordu ve bu operasyon için hepsi özel 
olarak eğitilmişti. 

Son yirmi yıldır artan hızlarla özel insanlarla ilgili 
haberler çıkmaya başladığında ülkeler de bu duruma 
çözüm arayışlarında bulunmak istemişlerdi. Ama 
çoğu ülke özel insanları kendilerine bir tehdit olarak 
görmekteydi. Bu da özel insanların hali hazırda mevcut 
olan terörist grupların ilgi odağı haline gelmesine neden 
olmuştu. İki yüz kadar özel insanı elinde bulundurduğunu 
iddia eden bir örgüt, sönmüş bir volkanik dağ olan Ağrı 
dağını tekrar aktif hale getirebilecekleri yönünde bir 
ültimatomda bulunmuşlardı. Bu yüzden özel olarak iki 
ayrı birlik dağın iki zirvesine gönderilmişti ve sıradaki 
emirleri beklemekteydiler.  

Asker de Ararat Operasyonu’na seçilen 
komandolar arasında bulunmaktan dolayı memnundu. 
Kendi isteğiyle üniversiteyi bitirdiği gibi askerlik 
şubesine gitmiş ve komando olarak askerliğini yapmak 
istediğini belirtmişti. Sürekli spor yaparak bedenine 
özen gösterirdi ve bu formunu anca askerlik gibi zorlu 
şartlar gerektiren bir ortamda işe yarar halde tutacağını 
düşünüyordu. Bu yüzden de Ağrı Dağı’na gidecek 
birlikte olacağını öğrendiği gün yüzünde karakterini 
yansıtırcasına hiç gülümseme mimiği oluşmamış 
olmasına rağmen belki de hayatının en mutlu günüydü. 

Disiplini hayatının her anına yaymaya çalışan bir 
askerdi ve her zaman çevresine dikkat ederdi, bu yüzden 
de reflekslerinin çok kuvvetli olduğuna inanırdı. İyi bir 
lidere her zaman saygı duyardı, ama disiplinsizliğe 
tahammül edemezdi. Bu yüzden öfkesini kontrol 
etmekte sıkıntı yaşardı. Bir ilişkiyi yürütememesindeki 
en büyük etken de bu olmuştu. Onun beraber olacağı 
kişinin olgun bir kişiliğe ve öfkelendiği zaman ondan 
uzaklaşmayacak bir yüreğe sahip olması gerekiyordu. 

Neyse ki burada bu meselelerden uzaktaydı. 
Başlarındaki komutan iyi bir liderdi. Askerlerinin 
durumuyla da ilgilenirdi. Onları karanlıkta bırakmazdı 
ve son durum hakkında sıklıkla bilgilendirmeye özen 
gösterirdi. Komutan, askerin hala uyumadığını ve 
gökyüzünü seyre daldığını fark edince yanına gelmişti. 
Asker, komutanı görünce hemen selam verdi, çevresine 
karşı duyarlı oluşu ve hızlı refleksleri konusundaki 
kendinden emin düşüncelerini kanıtlarcasına. 
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On adet büyük çadır daire şeklinde dizilim 
yapılarak kurulmuştu. İki tane er nöbet tutuyordu. 
Komutan arada bir kalkıp etrafı kolaçan ediyordu. 
Çadırların her birini kontrol ederdi. Bu disiplinli tavrını 
her zaman sürdürmeye gayret ederdi, bundan dolayı da 
komutanına saygı duyardı. 

Komutan: “Yerinde olsam bir süre gözlerimi 
silahımdan ayrı tutardım ve dinlenmeye çalışırdım” 
diye uyardı.   

Kuzeydoğudan esen poyraz her zamanki gibi buz 
gibi esmekteydi. İnsan çok fazla bir yere odaklanarak 
bakamıyor, çünkü hemen gözleri yaşarıyor, o gözyaşları 
da yüzde hemen donmaya başlıyordu. Bu yüzden asker 
komutanıyla konuşurken zorlanıyordu, sürekli yüzü 
rüzgârdan koruma içgüdüsüyle yere eğiliyordu.

“Merak etmeyin, komutanım. Gökyüzünde 
yıldızları seyretmek bana yeterince terapi oluyor,” diye 
karşılık verdi asker. 

“Bugün hiç kayan yıldız görebildin mi, asker?” 
diye sordu Komutan. Askerin gökyüzüne olan ilgisini 
hatırlamıştı. Yıldızlara hayranlıkla bakarken askeri 
görmüştü kaç defa buraya geldiklerinden beri. Şehir 
ışıkları altında gökyüzünün muhteşemliğini fark 
etmek olanaksızdı, ama burada her zaman yukarıda 
cereyan eden bir mucizenin farkına varabilme imkânı 
bulunabiliyordu. 

“Daha göremedim, komutanım,” diye yanıt verdi 
asker. Suratında kendinden emin bir ifade vardı. Hayal 
kırıklığına yer yoktu o gözlerde. Her gece sabahlara 
kadar gökyüzüne bakması gerekse bile bir gün bu doğa 
olayına denk geleceğine inancı tamdı. 

Komutan: “Umarım başımıza yıldız gibi düşen sen 
olmazsın, asker,” diye takıldı bu sefer ve askeri seyir 
keyfiyle baş başa bıraktı. 

Asker komutana kayan şeyin aslında bir yıldız 
olmadığını, meteor parçaları olduğunu anlatmak 
istemişti. Ama ukalalık gibi görüneceğini bildiği için bu 
bilgiyi kendine sakladı. O sırada gökyüzünde bir ışığın 
yavaşça süzüldüğünü gördü. Yüzünde bir gülümseme 
oluşturmayan bir ışıktı, tanık olduğu şey. İnönü 
zirvesindeki birlikten acil durumda atılacağı söylenen 
bir işaret fişeğiydi. Saldırıya uğruyor olmalıydılar. 
Asker o anda operasyonun tüm planını anlamıştı, neden 

burada bu soğukta beklediklerini de. Terörist örgütün 
ortaya çıkması için atılmış yemlerdi bu iki birlik de. 

Asker, komutanına şaşkınlıkla baktı. Onlarla dürüst 
bir şekilde konuşmaya özen gösteren ve disiplinli bir 
şekilde davranan başlarındaki kişinin aslında bazı 
şeyleri en başından beri açıklamadığını fark etmişti. 
Komutan, askerin bakışından düşüncelerini anlamıştı.

“Burada bulunma amacımızı başından beri 
biliyordun, asker,” dedi üstünkörü bir açıklama yapma 
ihtiyacı hisseden komutan ve sonra hala uyumakta olan 
askerleri uyandırmak için yanından ayrıldı. 

Herkes silahları hazır bir şekilde sıradaki 
emirlerini beklerken asker gökyüzüne bir umutla bir 
kere daha baktı. Ama bu son bakış yüzüne sadece hayal 
kırıklığının yerleşmesine neden olmuştu. 

Hazırda bekletilen askeri araçlara bindirildiler. 
Her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki günün doğumuna 
yaklaştıklarını fark edememişti. Elinde tüfeği birazdan 
gireceği çatışmaya hazırlanıyordu. Bu soğukta 
birazdan yalnız başına ölebileceğini düşünmemeye 
çalışıyordu. Komutanına içten içe çok kızgındı. Ama 
öfkelenmemesi gerektiğini hatırlatıyordu kendisine 
sürekli. Düşünceleri bir patlamayla dağıldı ve kendisini 
araçtan fırlamış olarak buzullaşmış zeminde buldu. 
Çığlık sesleri kulağını parçalıyordu sanki. Gözlerindeki 
ani karanlık geçerken ilk gördüğü şey komutanının 
ölü gözleri olmuştu. Yüzünde pişmanlık dolu bir 
bakış vardı, ama asker komutanını hiçbir şekilde 
affedemeyeceğini düşünüyordu en azından o an için. 

Etrafına bakındı ve yaralı yoldaşlarına korku dolu 
gözlerle bakmaktan elinden başka bir şey gelmedi. 
Kulağındaki çınlama dışında iyiydi, yaralanmamıştı. 
Buna şükretmesi gerekiyordu. Ama nedense daha 
kötü bir kaderin kendisini beklediğini düşünüyordu. 
Kötü kader az sonra karşısına elinde bir tabancayla 
çıkıvermişti.

Giydiği kalın kıyafetten cinsiyeti anlaşılmıyordu. 
Tabancayı doğru dürüst bile tutamıyordu. Yaşının çok 
küçük olduğunu tahmin etmek için zeki olmaya gerek 
yoktu. Asker korkmadan ölümü karşılayacağına söz 
vermişti, bu sözünden dönmek istemiyordu. Bu yüzden 
düşmanına korkusuzca baktı. 

“Hadisene!” diye bağırdı asker bir süre sonra 
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sabırsızca. Bekleyiş bitmek bilmiyordu. Ölüm bile 
sırada beklenilen bir hadiseydi anlaşılan. Bir ıslık sesi 
duyuldu tepelerin birinden. Hangi yönden geldiğini 
kestirmek güçtü. Kulak çınlaması da bir türlü geçmek 
bilmiyordu. 

Ölecekti. Bu soğukta ömrünün son anlarını 
geçirmişti. İçinde oluşmaya başlayan bir öfkenin 
varlığını hissediyordu. Sanki ondan ayrı bir ruha sahipti 
ve onun bedenini ele geçiriyordu. Ona fısıldıyordu. 
Daha çok öfkelenmesini söylüyordu. Havanın ya 
da bastığı toprağın soğuğu artık onu etkilemiyordu. 
Bedeninde yayılmaya başlayan bir sıcaklık onu her 
türlü soğuktan korumaya ant içmiş gibiydi. Belki de 
ölümün soğuğu bile buna dâhil edilebilirdi. 

Saniyeler geçmek bilmiyordu. Güneş alay 
edercesine seyir keyfini en iyi çıkartacağı yere doğru 
yükselmeye başlamıştı bir yandan. O güneşten kaçtıkça 
bir şekilde onu yakalamanın bir yolunu buluyordu 
anlaşılan güneş. Etrafın aydınlanmasıyla beraber 
düşmanını daha net görebilmeye başlamıştı asker. 
Çığlıklar da dinmişti, tüm yoldaşları son nefeslerini 
vermiş olmalıydı. Bir tek kendisi kalmıştı. Merak ettiği 
tek bir şey vardı, o da neden sadece tek bir düşmanın 
etrafta olduğuydu. 

Merakı çok sürmeyecekti askerin. Çünkü düşmanın 
tabancasından beklenen o ses duyulmuştu. Boynuna 
isabet ettiğini anlamıştı gözleri zorla kapanmadan 
önce. Ama işin ilginci hiç kan yoktu. Zihni de karanlığa 
teslim olmadan önce uyuşturucu silahla vurulduğunu 
anlamıştı.  Öfke ise geldiği gibi bedenini terk etmişti. 

(28.06.2015, Günümüz) 

Starfell öfkesinin tamamen bedenini terk ettiğini 
hissediyordu. Uzun bir süre onu rahatsız etmeyeceğini 
umuyordu. Bedenine yayılmış olan sıcaklık hissini de 
tamamen atabilmeyi başarmıştı, Ozan’a içinde biriken 
tüm enerjiyi aktarmıştı ve onun sayesinde öfkesinin 
zararlı etkilerine diğerleri maruz kalmamışlardı. 

Yazları memleketinin sahil kesimlerinde 
cankurtaran olarak görev yapardı. Başta Antalya 
olmak üzere Akdeniz sahillerini avucunun içi gibi 
bilirdi. Çok iyi tekne kullanırdı ve denize açılmak 
ona huzur getiren şeylerin başında geliyordu. Ama bir 

zaman sonra artık güneşin onu etkilemeye başladığını 
fark etmeye başlamıştı. Derisinde meydana gelen 
yanma hissinden bir türlü kurtulamıyordu ve sürekli 
nedensiz yere ateşi çıkıyordu. Doktorlar alerjidir 
deyip geçiştiriyorlardı. Ama sabahları kalkıp aynaya 
baktığı zaman o gözlerindeki mavi tona yeşil rengin de 
karışmaya başlamasıyla ve gitgide gözlerinin turkuaz 
tonda bir renge dönüşmeye başladığını görmesiyle 
daha da tedirgin olmaya başlamıştı. Gözün anatomisi ve 
fizyolojisi ile ilgili okumadığı kitap kalmamıştı. Gözün 
renginin değişmesinin mantıklı bir nedeni yoktu. 

Okuduğu bir kaynakta somatik yani vücut 
hücrelerinde meydana gelen mutasyonların 
modifikasyonlara neden olabildiğini öğrenmişti, ama 
göz rengini değiştirecek kadar değildi bu mutasyonlar.  
Daha sonra mutasyonlardan çok renkler ve pigmentler 
konusuna yoğunlaştı. Bitkilerde yaprakların kloroplast 
organelinde mevcut olan klorofil pigmentlerinin güneş 
ışığını soğurduğunu ve sonra ışık enerjisini kimyasal 
enerjiye dönüştürerek bitkiye besin elde edilmesini 
sağlayan fotosentez tepkimelerini başlattığını okumuştu. 
Gözlerinde yoğunlaşan yeşil tonun güneş ışığını 
hapsedip başka bir enerji formuna dönüştürebilen özel 
bir modifikasyona sebep olabileceğini anlayınca sıcak 
yerlerde bulunmaması gerektiğine kanaat getirmişti. 

Ağrı Dağı’nın soğuğu bedenine rahatlık ve zirvedeki 
muhteşem gece manzarası ise huzur sunmuştu ona 
bir süreliğine de olsa. Ama kaderinden kaçamamıştı. 
Güneşin ona bahşettiği gücü açığa çıkarmaktan başka 
çaresi kalmamıştı. En sonunda belki de en baştan beri 
bulunması gereken yere gelmişti. Burada öfkesine bir 
çözüm bulabileceğine inanıyordu. 

General’in beklenmedik hoş geldiniz 
konuşmasından sonra bir sessizlik çökmüştü odanın 
içerisine. Kimse birbirini tanımıyordu, bu nedenle bir 
fikir söylemeyi doğru bulmuyorlardı. Starfell istisnaydı, 
onun bu konuda objektif olduğunu düşündüğü bir fikri 
vardı ve bunu söylemeden duramayacaktı. 

Starfell: “Bu konuda düşünmek bile yersiz, 
Evren’in işimize yarayacak hiçbir yeteneği yok!” diye 
sözü eline aldı. 

General’in gözleri, Starfell’in Evren’den 
bahsetmesi üzerine endişeyle açılmıştı. Birden unuttuğu 
bir sorumluluk aklına gelmiş gibiydi.
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“Evren’i sen nereden biliyorsun?” diye sordu 
General, askere. Sesinde hiç olmadığı kadar sert 
bir tutum vardı ve Starfell’in bu konuda üzerine 
gelmekten çekinmiyordu. Onun özel gücünden daha 
çok endişelendiği bir şeyler vardı.

“Odalarımızdan ilk çıktığımızda karşılaşmıştık. 
Bana kendisinin hiç özel bir yeteneği olmadığından, 
niye burada olduğunu bir türlü anlayamadığından 
bahsetmişti.”

“Peki, daha sonra nereye gitti?” diye sordu General. 
Neredeyse Starfell’e Evren’in gitmesine izin verdiği 
için azarlayacak bir hali vardı.

“Tuvalete gitti” diye başka birinin sesi duyuldu. 
Ellerinin ıslaklığı gerçekten de tuvaletten geldiğini 
kanıtlıyordu. Üzerinde siyah bir tişört vardı. Metal 
türde müzik yapan amatör bir grubun dört üyesinin 
fotoğrafı tişörte basılıydı. Hepsi çatılmış gözleriyle 
bakmaktaydı. Fotoğrafın üstünde “Tek ihtiyacınız olan 
şey...” yazısı ve yazının devamında da orta parmağını 
çıkartmış bir el resmi vardı. Cümlenin anlatmak 
istediği şey yeterince barizdi. Uzun, atkuyruğu saçı ve 
tek kulağında küpesiyle asi bir gençliğin temsiliydi. 

General, Evren’in gelmesiyle rahatlamıştı. Evren 
de başka bir şey demeden boş sandalyelerden birini 
alıp odanın arka köşelerinden birine yerde sürterek 
götürdü ve yaptığı rahatsızlıktan tatmin olmasıyla 
beraber sandalyesine oturdu. Starfell, General’e sabır 
dilemişti. Burada disiplinin anlamını bilmeyen bir dolu 
insan vardı ve anlaşılan bazıları bu disiplinin bir parçası 
olmak bile istemiyordu.  

General pek çıkan sesten rahatsız olmamış gibiydi 
ya da bunu belli etmemeyi tercih etmişti. Hemen 
deminki konuya geri döndü: “Birazdan kalan son kişiler 
de iştirak edeceklerdir toplantımıza. O esnada sizler de 
görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Çünkü aranızdan bir 
kişinin bugün buradan ayrılması gerekiyor.”

Efla öksürerek konuşmak istediğini belli etti. 
Sonra: “Bence Evren sandığımızdan daha önemli, 
yakın zamanda bunu anlayacağız. Bu yüzden ben 
öncelikle General’den neden bir anda böyle bir emir 
geldiğini öğrenmek istiyorum,” dedi. 

Evren kendisi hakkında konuşulanlar karşısında 
suskunluğunu koruyordu. Daha yeni geldiğinden 

konuya diğerleri kadar pek vakıf değildi, General’in son 
dediklerinden yola çıkarak ama mantıklı bir tahminde 
bulunmak yüksek olasılıktaydı.  

“Bize temin edilen tesisin on iki kişinin ihtiyaçlarını 
gideremeyecek olduğunu anlamışlar, bu yüzden sizden 
birisi elenirse tesis daha rahat kullanılabilirmiş,” diye 
açıkladı General Serhat. 

“Ne saçmalık!” diye inledi birden Kara Altın. 

“Bu konuda Kara Altın’a katılıyorum. Birden 
böyle bir bahaneyle birimizi elemeye kalkışmak çok 
mantıksız geliyor,” diye fikrini belirtti Leydi Kuzgun. 
Starfell, ona dikkatli gözlerle bakıyordu. Öfkelendiği 
zaman diliminde ilk karşılaşmalarının olmasını 
istemezdi kendisiyle, ona kendisi hakkında yanlış bir 
izlenim uyandırdığını düşünüyordu. Umuyordu ki bir 
dahaki konuşmalarında Leydi Kuzgun’la daha medeni 
bir şekilde sohbet edebilme fırsatı bulabilecekti. Ona 
kendisini daha düzgün bir şekilde tanıtmak istiyordu, 
neden bu durumu bu kadar kafasında sorun haline 
getirmişti ki bunu da anlayamamıştı. 

“Daha başka bir bahane var mı, General?” diye 
sordu birden Bay Fend. Starfell, Bay Fend’in gücünü 
yakından görme imkânı bulmuştu. Bu yüzden amacının 
General’in yalan söylemeden gerçekleri anlatmasını 
istemek olduğunu anlamıştı. 

“Hayır, gerçekten sizi temin ederim. Başka bir 
bahane varsa da ben bilmiyorum. Bana söylenen 
bunlardı,” diye yanıt verdi General. 

“O zaman bana da sizin kararınıza uymak 
kalıyor. Zaten buraya da hoplaya zıplaya gelmediğimi 
biliyorsunuz, General,” dedi Evren ve odadan çıkmak 
için ayağa kalktı. 

“Lütfen, Evren. Gitmemelisin. Büyük bir tehlike 
içinde olabilirsin,” dedi birden Efla. 

“Ne demek şimdi bu?” diye sordu Starfell. Efla’nın 
Evren’in durumuyla herkesten çok ilgilenmesini garip 
bulmuştu. Hele deminki olayda kenarda sessizce 
durmayı tercih etmişken şimdi Evren’in gitmesine 
engel olmasına anlam veremiyordu. 

“Ben sadece insanların başlarına gelebilecek 
durumlarla ilgili zihnimde olasılık hesapları 
yapabiliyorum ve Evren’ın burada daha güvenli 
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olduğunu tahmin ediyorum. Genelde tahminlerim hep 
doğru çıkar.” 

“Gerçekten mi? Unutturma da yarına seninle bir 
loto oynayalım,” dedi hevesle Kara Altın. Starfell, 
Kara Altın’a iyice ısınmıştı ve aralarında her an 
espri yapmaya hazır birinin olmasından dolayı mutlu 
olmuştu. 

“Sakın bana böyle bir gücüm var ve aklıma bu 
gücümü kullanayım da zengin olayım diye bir düşünce 
gelmedi deme,” diye espriyi devam ettirdi Starfell. 
General’in sürekli ikisinin Efla’ya takılmalarından ötürü 
içten içte kızdığını tahmin edebiliyordu. Ama yine de 
Kara Altın espri yaptı mı o da katılmadan duramıyordu. 
Deminki öfkeli halini birebir görebilmiş olsaydı o da 
bu esprileri duymayı tercih ederdi muhakkak. 

“Güçlerimizi ne olursa olsun başkalarından üstün 
olmak için kullanmamalıyız,” dedi Bay Fend’in yanında 
oturan ve yaşlı gözlerle tartışmayı izleyen adam. 

“Bizim mahallede oturan oyuncakçı amcaya 
benziyor aynı. Aklımdaydı da söyleyeyim dedim arada. 
Neyse sen devam et,” diye yorumda bulunmadan 
duramadı Kara Altın. 

“Sadece fikrimi belirtmiştim. Daha başka bir şey 
eklemeye gerek duymuyorum,” dedi yaşlı adam. 

General Serhat, yaşlı adama baktı. Starfell, 
General’in yaşlı adama tavırlarında dikkatli olmaya 
çalıştığını görebiliyordu. Bunu pek de hürmetten 
yaptığını düşünmüyordu. Yaşlı adamın özel yeteneği 
neyse bununla ilgisi olması daha akla yatkındı.

“Rüyacı’ydı değil mi?” 

“Evet, hatırlaman beni şaşırttı açıkçası. Unutmuş 
olabileceğini düşünüyordum,” dedi alaycı bir tavırla 
Rüyacı. 

“Talihsiz bir olaydı. Özür dilerim yine. Ama artık 
o olayı unutsanız diyorum siz de,” dedi General ses 
tonunu nazik tutmaya çalışarak. 

“Unutmak mı? Bir sürü şey yaşadım, kimisi 
gerçek kimisi de gerçek olması gereken anılardı. Sizin 
bana yaşatmış olduğunuz anıya gelirsek, onu benden 
unutmamı beklemeyin.” 

GELECEK BÖLÜMDE:

Rüyacı ile General’in yaşadığı talihsiz olaya tanık 
olacağız…

General: “Biliyorsun ki sizin gibi insanları 
toplama emri verildi. Kusura bakma ama kaçmana 
izin veremeyiz.”

Rüyacı: “General, elinizdeki dosyada hakkımda 
ne yazıyor bilmiyorum. Ama bunu da ekleyin derim, 
ben hiçbir anımı unutmam!”

 

Efla, aralarında gerçeği gören ilk kişi oluyor…

“Artık buradan kaçışın imkânsıza yakın olduğunu 
anlamışsındır. Hepimiz buraya bir amaç için geldik, 
bu bizim kaderimiz. Buradan kaçamayız ve hepimizin 
bir görevi var.” 

Ve biri kaçmayı tercih ediyor…

“Birimizin firar etmeye kalkışacağını tahmin 
etmiştim, ama bunun bu kadar da yakın bir zamanda 
olacağını beklemiyordum.”
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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 9 Kalem

Doğrusu söylemek gerekirse, bu DAM1 
şirketine girdiğimde, kendimi denek gibi 

hissediyordum. Oysa alt tarafı DUB2 Yönetmeni ile 
ayaküstü röportaj yapacaktım. 

Girişteki yapay zekâ, beni dikkatle süzdü.
-Randevunuz var mıydı?
-Elbette var… Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor 

e-dergiden Editör Sezai.
Yapay zekâ, hızla bilgisayarı gözden geçirdi:
-Derginin sorumlu editörü ve çizeri… Her yıl 

yayınlanan Seçkilerin Tasarımını ve Hikâyelerini 
Resimleyen … -omzumdaki minik örümcek kameramı 
işaret etti: -Ya bu?

-Adı Minka. Röportaj sırasında görüşmemizi 
kayda alacak. Ben aynı zamanda “Sokak Röportajları” 
da yapıyorum. Minka “benim sağ kolum” derler ya, işte 
o denilenden…

Yapay zekâ tuhaf tuhaf baktı:
-Sizin sağ kolunuz zaten var. İkinci bir sağ kolu 

neden düşünüyorsunuz ki? Gerçi biraz garip durur ama… 
bu iş için SOM3 firmasına gitmelisiniz.

Mini örümceğim: kulağıma “Geri zekâlı şey” diye 
fısıldadı, incecik sesiyle.

-İyi ya işte, Minka da oradan zaten… İkinci sağ 
kolum!

Yapay zekâlı robot, bir kez daha ikimizi bir hoş 

1 DAM: Düş Araştırma Merkezi
2 DUB: Düş Uygulama Bölümü
3 SOM: Sibernetik Organizma Merkezi

süzdü. Büyük olasılıkla “çatlak” olduğum konusunda 
karar vermekle meşguldü. Bu sırada görüşme yapacağım 
bölüm yönetmeni, üç boyutlu ekranda belirdi:

-Randevu sahibi sanatçı editör Sezai gelmedi mi 
daha?

-Burada efendim, hemen gönderiyorum.
Yanıma bir yol gösterici otomat kattı. Böyle bir 

yere de bu yakışırdı zaten. Yoksa ânında kaybolurdum.

Kayan kapının ardında güler yüzlü ve beyaz 
giyimli bir siborg beni karşıladı. 

-Buyurun Editör Sezai, ben DUB Yönetmeni 
Halit…

Çok yakışıklıydı. Onu kıskandığımı itiraf 
etmeliyim. Minka da kamerasını dikmiş onu kayda 
alıyordu. Aman Tanrım, bunu bile kıskanmak üzereydim. 
Neler oluyordu, bana?

-Beni kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim.
-OBEN-224 sizden çok söz etti. Onun pek çok 

resmini çizmişsiniz. Doğrusu sizin gibi başarılı bir sanatçı 
ve editörü tanımak, bizim için de bir kazanç olacak. 

Demek bu konuda da Âfet’im aracı olmuştu. 
-Keşke o da burada olsaydı, derken sesimdeki 

kıskançlık belli olmuş muydu, acaba?
-Geleceğinizi biliyor, belki uğrar, sohbete katılır. 
Galiba başım dönmüştü. Dilim damağıma yapıştı. 

Çatlamak üzereydim.

4 OBEN-22, Âfet’in SOM’daki adı.



55www.yerlibilimkurgu.com

Birkaç adım attım. Bembeyaz bir ortamda, üç 
boyutlu büyük bir ekran, bir çalışma masası, bir de denek 
koltuğu dikkatimi çekti.

-Fazla vaktinizi almak istemiyorum, Sayın 
Yöneticim. Son yayınladığımız YBKY Seçkisi üzerindeki 
düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Umarım okudunuz…

-Ah evet… müthiş bir çalışma… öyküler de 
birbirinden beter… yani… çok güzel demek istedim. 

Masasındaki bir düğmeye bastı ve ekranda, son 
18.seçki belirdi. Sonra, daha öncekiler de belli aralıklarla 
görünmeye başladı. 

-Bilim kurgu artık çok güncel hale geldi, dedi. 
Belki yeni bir tür yazılım üzerinde de çalışmak gerekir, 
diye düşünüyorum. 

-Ne gibi?
-Sözgelimi bu tür bir Seçkiyi 200 yıl önce 2018’de 

yayınlasaydınız, nasıl bir malzeme kullanırdınız? Artık 
günümüzde antika kabul edilen “kitap” gibi bir şey olsa, 
meselâ? 

-Bilmem… hiç düşünmedim. Mars’taki DBO5 
firmasının yöneticisi arkadaşın Taygaç, her yıl bana ince 
altın yapraklara basılmış dergilerden bir set gönderiyor.6

-O zaman size bir teklifim var. Özellikle geçmişe 
düşlerle yolculuk üzerine çalışmalarımıza katılmak ister 
misiniz? 

Biraz içim kalkmadı değil. Yine de merak 
ettim, doğrusu. Gülümsemeye çalıştım. Ne de olsa bir 
uygulamacının eline düşmüştüm.

-Neden olmasın? 
-Gelin bunu birlikte deneyelim. Düşlerinize 

girelim, kameranız da bunları kayda alsın. Belki ileriki 
çalışmalarınıza yardımcı da olur!

-Ne gibi? diye tekrar sorma ihtiyacı duydum.
-Duyduğuma göre Dünya’da hâlâ eski usulde kitap 

baskısı yapan yerler varmış. Sırf koleksiyonerler için 
tabii…

-Ciddi misiniz?
Bu arada yakışıklı yönetici, beni denek koltuğuna 

oturtmuş, şakaklarıma bir şeyler bağlamakla meşguldü. 
Paniğimi hissetmiş olacak ki:

-Korkmayın canım, sadece düş göreceksiniz! diye 
gülümsedi.

Ve kendimi, geçmişle ilgili yaşamın olduğu bir 
mekânda buluverdim. 

Geniş ve derin bir kitapçı mağazasıydı… yoksa 
kütüphane miydi? Her taraf silme kitap doluydu. Hatta 

5 DBO: Dijital Baskı Organizasyon
6  GÖNDERİ: Sokak Röportajlarında Editörün Gelecekten Anıları: 6, 
 Selma Mine, YBKY e-dergi, Mayıs 2018, Sayı: 13, Sf: 70-72

bir üst katı bile vardı. Veeee…. Tüm raflar, 200 yıl önceki 
tarihi taşıyan 2018 YBKY Seçkisi ile silme doluydu. Ne 
yana baksam, onları görüyordum.

Uzandım ve birini almaya çalıştım… ağırlığını 
hesaba katmamışım, elimden kayıverdi. Öyle bir 
gümbürtü ile yere düştü ki, oradaki herkes döndü bana 
baktı. Gülümseyerek kitabı aldım, aman Tanrım ne 
de güzeldi, her ne kadar geçmişteki kitaplara “kâğıt 
tabletler” dense de… Ne de güzel kokuyordu, demek 
kâğıt veya mürekkep kokusu böyle bir şeydi.

Elinde kitapla birlikte hoş bir kızın bana doğru 
yaklaştığını gördüm.

-Bir imzanızı alabilir miyim?
Ceplerimi araştırdım, imzamın resimli kaydı olan 

mini bilgisayarımı aradım, yoktu…
Koşarak başka bir kız daha geldi:
-Ben de imza isterim.
Neyle imzalayacağım? Galiba o dönemde kalem 

kullanılıyordu ve cebimde kalem de yoktu.

Derken, kitapçı mağazası veya kütüphanedeki 
Seçkileri kapan bir ordu kız, üzerime üzerime gelmeye 
başladı. Benim gözüm ise Âfet’imi arıyordu. O neden 
yoktu? Ben ilk imzamı ona vermek isterdim… de… 
ortalıkta kalem yoktu…

Sayısız kız çehresi, çizdiğim her Âfet yüzüne 
benzemeye başlamıştı. Bu kez bir ordu Âfet, suratıma 
kitabı dayamış, hep bir ağızdan “Bir imzaaaa!” diye 
haykırıyordu. Ben de “Kaleeeemmm!” diye yardım 
istiyordum.

Kâbustan sıçrayarak uyandım. Bu kadar basit ve 
bu kadar ürkütücüydü, işte! Bir kez daha kitabın ağırlığını 
ellerimde hissettim. Düşlerimle gelen bir antika kitap… 
Ne de güzel kokuyordu!.. Tıpkı yeni basılmış gibi… 

Yüzlerce, belki binlerce Âfet’in çehresi TEK 
olmuş, bana bakmaya devam ediyordu.  Elimden 
kapılmasından korkarcasına Seçkiyi bağrıma basarken:

-Kalem… n’olur bana bir kalem bulun! diye 
inliyordum.

Âfet’im, sakin bir tavırla, bana bir şey uzattı:
           -İşte kalem!... Lütfen seçkideki öykünüzü adıma 
imzalar mısınız, Sayın Editörüm?



56 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16

Burak FEDAKAR

Kapıyı açtı. Sessizlik. Halbuki çok değil birkaç 
gün önce kapıyı açmaya yeltendiği anda minik bir çan 
sesi duyulmaya başlıyordu. Kapı açıldıktan sonra ise 
çıt çıt sesleri ve nihayet minik bir hav! Köpeği artık 
yoktu. Dün itibariyle yalnızdı artık. Al işte, istediğin 
bu muydu? dedi iç sesi, içinde bir şeyleri acımasızca 
yırtarak adeta. Mutsuzluktan neredeyse sürünerek 
içeriye, odasına doğru süzülürken bir ses duydu. Çın 
çın çın. Bu nasıl olabilir ki diye düşünemeyecek kadar 
mutlu bir şekilde sesin geldiği yere doğru döndüğünde 
onu gördü. Bu o değildi elbet. Bu bir köpek değildi 
zaten. Bu bir hayvan da değildi aslında. Bu neydi 
sahiden? Evet, “ne” bu demek daha doğru olurdu. İlginç 
bir şekilde korkmuyordu ama hayatında ilk kez böyle 
bir şey gördüğü ve uyanık olduğundan çok emindi. 
Kafası karışmıştı, içinde bulunduğu durum sebebiyle 
gördüğünü algılama problemi yaşıyor olabilir miydi? 
Üstünde durduğu zemin titredi aniden. Odanın dışında 
duvarlara gömülü görünmeyen kırmızı ışıklar yanıp 
sönmeye başladı. Bir gün önce yaşadıklarını hatırlamaya 
çalıştıkça bulanık görüntüler gidip geliyordu. Aklında 
görüntü olarak sadece köpeği ve boynunda asılı minik 
çan’dan çıkan ses vardı. Alarm zilleri çalmaya başladı, 
boşlukta yankılanan otomatik bir ses devamlı olarak 
aynı cümleleri tekrar ediyordu “Derhal odalarınıza 

dönün ve özel korumalı koltuklarınızda kemerlerinizi 
bağlayın. Yörünge dışı astreoid  fırtınası”… 

Birden nerede olduğunu hatırladı, dünkü yoğun 
çatışmaları, ünya adına yeni keşfettikleri gezegende 
kurdukları koloniye yapılan saldırıyı ve acil boşaltma 
işlemlerini. Kaldığı bölümden aceleyle çıktığını 
ve köpeğini o panikle nasıl kaybettiğini, etrafta 
koştururken düştüğünü ve başını sertçe çarptığını 
hatırladı. Karşısındaki “şey” hayal değildi ama, alarm 
zilleri, devamlı tekrarlayan ses ve yanıp sönen kırmızı 
ışıkların arasında “şey” ona doğru bir adım attı ve 
vücudu olduğunu düşündüğü kaygan derinin üstüne 
yapışmış çıngırağı fark etti. Köpeğinin çıngırağıydı bu! 
Uzuv veya benzeri bir uzantı yüzüne doğru uzanmaya 
başlamıştı ki irkilerek geri adım attı. Bir adım daha 
geri gitti ve odasının eşiğine geldi. Karşısındakine 
kızgınlıkla bakıyordu şimdi “Lanet olası şey köpeğime 
ne yaptın” diye tıslarcasına çıktı sesi. “Şey” bir 
an durakladı ve vücuduna yapışmış olan çıngırağı 
uzvuyla alarak yavaşça onun önüne bıraktı. Bu garip 
yaratık gezegenden olmalı diye düşündü. Peki tahliye 
gemisine nasıl binmişti? Köpeğinin çıngırağı onda 
ne arıyordu? Köpeğine ne olmuştu? Eğildi, çıngırağı 
yavaşça aldı yerden. Alarm zilleri hala çalıyor ve 
otomatik ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. “Şey” 

Melis ZARARSIZ ve Burak FEDAKAR Ortak Öyküsü

Çıngırak
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birden geri dönüp koridorda ilerlemeye başladı. Durdu 
ve sanki geriye baktı ve tekrar ilerlemeye başladı. 
“Şey” onu takip etmesini istiyordu sanki. Başı döndü 
yine, çarpmanın etkisi hala vardı ve zonkluyordu 
kafası. Birkaç sarsak adım attı ileriye doğru, mesafeyi 
koruyarak takip ediyordu yaratığı. Dün koloniye 
saldıran yaratıklara benzemiyordu bu. Gezegen 
yüzey ve derinlik taramalarında da böyle canlılara 
rastlamamışlardı. Biyo-kimya mühendisi olduğunu 
hatırladı birden. Hatta koloniden tek kurtulan kişinin 
de kendisi olduğunu ve son tahliye mekiğine zorlukla 
kendini attığını hatırlayınca bir an dehşete kapıldı. 
Ayakları birbirine takıldı düşer gibi oldu ve zorlukla 
toparlandı. Koca bir koloni ne olduklarını bilmedikleri 
gezegen yerlisinin saldırısına uğramıştı ve geriye 
sadece kendisi kalmıştı. Takip etmeye devam etti 
yaratığı, bu yol hava geçirmez bölmelere gidiyordu. 
Uzay elbiselerinin tutulduğu yere yaklaşıyorlardı. 
Yaratık hava geçirmez odanın önünde durdu ve kenara 
çekildi. Çekinerek kapıya yaklaştı, yaratığın ani bir 
hareketine karşı hazırlıklı olmak istiyordu ama ne 
kadar hızlı bir canlı vardı karşısında kestiremiyordu. 
Neden buraya getirmişti onu? Kapıdaki lombozdan 
içeri baktı. Odanın karşı duvarı hasarlı görünüyordu ve 
alarm ışıkları yanıp sönüyordu. İçeri de bulunan oksijen 
seviyesinin hızla düştüğünü haber veren ses, devamlı 
olarak seviye yüzdesini tekrarlıyordu. İçerisi karanlıktı 
ama yerde hareket eden bir şey gördü. İyice yaklaştı 
cama, ellerini yüzünün yanlarına siper ederek gözlerini 
karanlığa alıştırdığı anda gördüğü şey dehşete düşürdü 
onu. Köpeği odanın içindeydi, etrafta koşturuyordu 
ve ışıklarla, sesler epey korkutmuştu onu. Küçük bir 
çığlık attı sevinç ve şaşkınlıkla karışık. Kapının kontrol 
düğmesine bastı hemen ama açılmıyordu. Hava kaçağı 
sebebiyle otomatik kilitlenmişti. Bir an panik yaptı ve 
sakinleşmeye çalıştı. Yanındaki yaratığı bile unutmuştu 
şimdi. O da zaten hareketsiz bir halde duruyordu. 
Kapının kontrol panelini açtı, acil durum şifresi isteyen 
bir yazı birer saniye arayla görünüp kayboluyordu  
panelin üstünde. Biliyordu, şifreyi, kesinlikle biliyordu 
ama neden hatırlamıyordu. Kafasını çarptığında 
muhtemelen beyinle omuriliği arasına küçük bir 
operasyonla yerleştirilen bilgi çipi zarar görmüştü. 
Yaşlar aniden hücum etti gözlerine, zor tutuyordu 
kendini ve çaresizce ne yapacağını düşünüyordu. 
Lombozdan köpeğini izliyordu ve köpek de onu fark 
etmişti. Kapıya gelip patilerini sürtüyordu şimdi. 

Birden yaratığın hareket ettiğini fark etti. Yanına iyice 
sokuldu, saydamsı bir vücudu vardı ve uzuvlarını her 
şekilde kullanabiliyordu. Yaratığa güvendiğini hissetti. 
Ondan zarar gelmeyeceğini biliyordu bir şekilde. 
Birden uzuvlarından biri pamak şeklini alıp kafasına 
doğru uzandı. Hiç hareket etmeden bekledi ve uzuv tam 
alnının ortasına gelip durdu. Dokunduğu anda içindeki 
enerjinin hızla arttığını fark etti. Yaratık ona ne yapıyor 
bilmiyordu ama sessizce beklemeye devam etti. İçinde 
coşkunun arttığını hissetmeye başladı. Unuttuğu her 
şeyi hatırlıyordu şimdi. Birden acil durum şifresi 
aklına geldi. Yaratık ona hala dokunuyordu ve anladığı 
kadarıyla bozuk çipi tamir etmişti. Yaratık yavaşça 
uzvunu çekti. Bir anlık sersemliği üzerinden atıp hızla 
kapıya şifleri girdi. Kapı ağır ağır açılırken köpeği 
hızla dışarı kucağına doğru atladı. Mucize gibi bir an 
yaşanıyordu ve artık köpeğine kavuşmuştu. Ortalıkta 
çalan alarm zilleri ve yanıp sönen ışıklar aniden kesildi. 
Geminin tireme hali de durmuştu. Sevinç içinde 
köpeğine sarıldığı sırada yaratık yanından süzülüp 
acil çıkış kapılarının olduğu yere doğru hareketlendi. 
Kaçış kapsüllerinden birinin içine süzülürcesine girdi 
ve “Şey” in ona baktığını hissetti. Gülümsedi yaratığa 
ve kapsülün cam kapağı yavaşça kapandıktan sonra 
uzay boşluğuna doğru fırladı. Muhtemelen kapsülün 
koordinatları kaçtığı gezegene doğru ayarlanmıştı ve 
tahliye gemisine yanlışlıkla girdiği anlaşılan “şey” 
köpeğinin hayatını kurtarmıştı. Şaşkınlığını üzerinden 
attı ve kucağında köpeği odasına döndü. İçi rahattı ve 
kafasında ki zonklama bile etkilemiyordu onu artık. 
Derin uzay uykusuna hazırlanabilirdi şimdi. Dünyaya 
dönüş rotası ayarlı geminin yolculuğu bir hayli uzun 
sürecekti ve bu süreyi uyku modülünde geçirecekti. 
Köpeğini de yanına alarak modüllerin bulunduğu 
odaya vardı. Üzerindekileri çıkardı ve ince tayt benzeri 
bir kıyafet giydi. Köpeğini de kucağına aldı ve yan 
taraftaki mutfak bölmesinde ikisi de karınlarını iyice 
doyurdu. Artık uyku vakti gelmişti ve modülün içine 
kucağında köpeğiyle birlikte girdi. Şeffaf kapak 
yavaşça kapandı ve otomatik ayarlamalar yapıldıktan 
sonra ikisi de derin bir uykuya dalmışlardı bile. 
Kolonide meydana gelen olaylar ziyadesiyle üzmüştü 
onu ama köpeğine tekrar kavuşmanın huzuruyla derin 
uykusuna daldı. Gemi, otomatik rotasında Dünya’ya 
doğru karanlık uzay boşluğunda ilerlemeye devam etti, 
iki yolcusu vardı sadece ve görevi onları sağ salim eve 
götürmekti…
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Tuğrul SULTANZADE

Rüzgar Paradoksu

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Zaman Paradoksları

Güneş büyüyordu, kıyamet başlamıştı. Yerküre, 
okyanuslarının büyük bölümünü kaybetmişti 

artık. Ertesi yüzyıla kalmadan tüm sıvı serpintileri 
buharlaşacaktı. 

İnsanlık dünyayı terkediyor, ani bir gaz sıkışması 
gibi uzaya saçılıyordu. Geride kalanlar kazanan ya da 
kaybedenin olmadığı bir yarıştaydı. Yeryüzünün son 
umudu olan Güney Kutbu’na doğru can hıraş içinde 
göç ediyorlardı. Onları alacak hiçbir roket kalmamıştı, 
onlar bu çölleşen gezegenin zavallı mahkumlarıydı. 
Okyanuslardan geriye kalan cehennemi steplerden 
geçiyorlardı. Devasa antropsen fosiller gecenin içinde 
bir ağıttı, Nuh ve Musa’nın Satürn’e doğru süzülüşünü 
seyrediyorlardı.

Son kozmik rüzgar yeryüzündeki teknolojiyi yok etmişti. 
Kıyamet göçebeleri ilkel koşullara geri dönmüştü. 
Korkunç fırtınalarla, okyanus sahanlığının sessiz 
karanlığıyla, ucu bucağı olmayan açlıkla, hastalık ve 
zorbalıkla terbiye oluyorlardı. Ölümün hükmü haftalar 
içinde yeryüzü insanlığının yarısını kırıp geçirmiş, 
hayatta kalan diğer yarıyı ise uğuldayan hayaletlere 
çevirmişti.

Hayaletler Güney Kutbu’na vardığı zaman yeşeriyor 
olan bir sahte ütopya ile kucaklaştı. Acılar bitmemişti, 
umuda dönüşmüştü sadece, her şey böylesi bir maskenin 
altında sıradanlaşmaya başlayacaktı. Kıyamet sonrası 

sancılı bir agoni evresiydi bu. Güney Kutbu’ndaki 
denizler güvenli gözüküyordu üstelik. Bu denizlerin 
ortasında adacıklar belirmiş, insanlar buralara koloniler 
kurmuştu. Bir gün belki roketler geri dönüp onları da alır 
diye bekliyorlardı. Umut tatlı bir mezarlıktı.

Bu sırada gözlerden ırak, gizemli bir ihtiyar zamanın 
akışında amorfik bir yön yaratmıştı. Bir bilgisayar icat 
etmişti kıyamet-sonrası teknoloji kırıntılarıyla. Fakat 
hem kendi varlığını, hem de icadını insanlardan sakındı. 
Eğer icadını açığa çıkarırsa alıkonacağından emindi. Bu 
kıymetli cihaz ve belki de insanlığın son umudu boş yere 
harcanacaktı. Uzaya mesaj yollamayı deneyeceklerdi 
o makineyle eğer görselerdi bilgisayarı. Aptal insanlar. 
Beyhude umutlar ve çabalarla besleniyorlar. Uzaya 
çıkanlar yeryüzüne bir daha asla dönmeyecek ki… 
gerçek kıyameti durduracak kapının yerkürede olduğunu 
bilmiyorlar.

İhtiyar ise arzın sathında kıyameti durduracak bir 
anahtarın bulunduğunu biliyordu, uzaya çıkabilecekken 
yeryüzünde kalmıştı sırf onu bulmak için. Tüm bu acı 
verici mezbeleye tek ama yüce bir amaç için katlanıyordu; 
entropiyi tersine çevirmek. 

Yeryüzünün buharlaşmaya başladığı bu trajik evre sadece 
bir katalizördü. İnsanlığı mutlak kurtuluşa, entropiyi 
tersine döndürecek rüzgarı başlatmaya iten yegane şey 
bu katalizörde saklı…
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İhtiyar yavaş ve temkinli bir şekilde planını harekete 
geçirdi. Gerçeklik bulanıktı. Her şey yabancı ve 
anlaşılmazdı. Bu yüzden ihtiyar yeni bir boyuta geçip 
ileriden seyretmeye karar verdi gerçekliği. İnsanlığın 
zayıflamış olan inancında beliren gedikten sızmayı 
başardı ve bilinmeyen bir umuda süzüldü. Blginin 
kordinatlarını çözmek için geleceğe gitti. Bilgisayar 
hesaplamaya koyuldu.

   ***

Uçsuz bucaksız vahşi gelecekte kuantum tünellemesi 
tüm maddeleri çökertip demir kürelerine dönüştürüyor 
ve bu menhus demir yıldızlarının etrafında medeniyet 
son çırpınışlarını gösteriyor. Felaket kaçınılmaz, 
sonsuzluk çağırıyor. Medeniyetse entropinin nihai 
dokunuşunu atlatmak için ya zamanda yolculuk etmenin 
ya da sadece uykuya yatıp şartların iyileştiği bir başka 
çağda uyanmanın mücadelesini veriyor.

Medeniyet yüzlerce dokunaçtan ibaret ve vücut 
makinesi bir çembere bağlı orada, düş görerek geleceğin 
tükenmesini ve tüm anların sonundaki o nihai ışımayı 
bekliyor. Onun haricindeki tüm diğer varlıklar demir 
yıldızlarına dağılmış, ışığı yiyerek onu dışkılıyor, 
evrenin uçsuz bucaksız menhus karanlığına ışık sicimleri 
gönderiyor. Vücut makineleri organik atom altı bir 
zavallığa, suretler ise karanlıkta dans eden ışık tayflarına 
dönüşmüş.

Dışkılanmış ışığın tayf tiyatrosunda bir akıl meydana 
geliyor aniden. Zaman denen o heyula titriyor. Karanlıkta 
hilkatın çiçekleri açıyor birden bire. Düş makineleri 
zamanın dokusunda yırtıklar meydana getiriyor, evren 
kanamaya başlıyor böylece. Kıyamet her şeyden daha 
yakın. Kozmik yuva sallanıyor. Işık tayflarının içindeki 
çiğ akıl mücessem bir şeye dönüşüyor.

Akıl, bilgiyi arıyor uçsuz bucaksız geleceğin entropi 
karanlığında, yarattığı tahribatın farkında değil oysa. 
Evrenin müphem dokusu yırtılmış, gerçeklik acı ile 
inliyor ve kozmik vakum sızıyor varlığın içine. Evren 
her şeyi sömüren bir rüzgarın sarsıntısına teslim olacak 
çok geçmeden. Medeniyet evrenin dokusunda beliren 
yaraları sarmak için hasat ettiği tüm enerjiyi harcıyor.

Sonra o yırtıklardan en sonuncusunda bir ışık farkediyor 
medeniyet ve düş makineleri son kez çağırıyor geleceği. 
Çünkü medeniyet zamanın özünü görüyor nihayet ve 
hapsediyor ondan küçük bir parçayı. Medeniyet zaman 
yolculuğu yapmak için yeni bir umut ile kıpırdıyor. 
Geleceğe, şartların el verdiği yeni bir kuantum çağına 
gitmek için hazırlanıyor. Fakat zaman sindirilemiyor, 
zaman dev ve mücessem bir heyula, üstüne bir de 
yabancı bir akıl sinmiş…

Medeniyet, o yabancı aklı farkediyor nihayet. Demir 

yıldızlarının kemirilen ufkunda bir birine karşı geliyor 
bu iki güç. Fakat birbirlerini yok etmemeleri gerekli… o 
yüzden ittifak yapıp birleşiyorlar. 

Akıl, düş makinelerini kontrol etmeye başlıyor. Düşler 
sayısız kol ve bacak çıkarıp gerçekliğe sirayet ediyor 
ve kuantum tünellemesi zamanın çekirdeğine doğru 
ilerlemeye başlıyor. Makineler demir yıldızı ışığını 
yiyerek çekirdeğe varıyor ve makinelerin içindeki akıl 
buyuruyor, “kelimeler ve mantığın düş karanlığına 
sınırlar ördüğü bir çağa, kutup denizlerine, masmavi 
rüyaya, dev ve kıpkırmızı kandilin o eşsiz geçmiş zaman 
çağrısına!”

Akıl topladığı tüm geçmiş zaman yapıtaşlarından 
bir zaman tüneli örüyor. Enerjinin tümü bunun için 
harcanıyor. Medeniyet bir anda kayboluyor. Akıl eğer 
tasarladığı planı gerçekleştirirse, gelecek bambaşka bir 
satha dökülecek.

   ***

İhtiyar, insanlığı entropiden koruyacak anahtarı 
bulamıyor bir türlü. Gelecekteki medeniyetin 
umutsuzluğu ise onu korkutuyor fakat yılmıyor İhtiyar, 
çünkü icat ettiği düzenek eskisine nazaran çok daha 
güçlü.

Bu güçten ilham alarak kurtuluşu aramaya devam ediyor. 
Yeni bir zaman yolculuğu yapıyor. Yeniden yağmalıyor 
kozmik bilgiyi ve geri döndüğünde yeryüzündeki 
insanlık hâlâ kutuplarda, güneş hâlâ batmamış, her şeyde 
bambaşka bir umut var. Bilgisayarsa artık daha güçlü. 

İhtiyar bir zaman yolculuğu daha yapıyor, yeni bir 
kozmik bilgi yağmalıyor gelecekteki anlamsız bakış açısı 
portallarından. Geri döndüğünde insanlık artık uzaydaki 
türdeşlerini unutmuş, onları beklemekten vazgeçmiş. 
Güneş hâlâ batmamış, umut büyümüş, kutuptaki son 
denizlerin arasındaki pirinç tarlalarında sürülmüş.

İhtiyar aklın ötesine geçmenin arzusunda. Her şeyi 
entropiden koruyacak o nihai formülü, zihnini ziyaret 
eden o gizemli ışığı arayıp duruyor. Bambaşka 
zamanlara, bambaşka gerçekliklere ve ışığın bambaşka 
kırıldığı evrenlere gidiyor, fakat geri döndüğünde her an 
Güneş hiç batmıyor.

İhtiyar o nihai kurtuluşu hiç bulamıyor. Durmadan arıyor 
onu zamanın sathında ve her seyehatinde zamandaki 
kırılmalar yeni bir evren yaratıyor aslında… İhtiyar her 
yolculuk yaptığında geride bıraktığı evreni kıyamet silip 
süpürüyor ve bilgisayarına geri döndüğü her düzlem 
yeni bir evrene dönüşüyor. Zamanın rüzgarları ile tersine 
dönüyor entropi. İhtiyar aslında sonsuzluğa açılan 
anahtarı elinde taşımasına rağmen onu hiç farketmeden 
rüzgarlar yaratmaya devam ediyor. 
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Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 

Bölüm - 1
COMMAND & CONQUER SERİSİ 

Komuta edin ve fetihler yapın! Bu ayki konumuz Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) 
oyunlarının babası olan Command & Conquer serisi değerli bilimkurgu severler.

“Bir gün Dünya’da bir meteor düştü ve Tiberium adlı yeni bir madde yayıldı. Bu madde 
sıra dışı ve çok güçlüydü, ancak son derece de tehlikeliydi çünkü Tiberium dokunduğu 
her şeyi kendisine dönüştürüyordu.”[1]
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Command & Conquer, Joseph Bostic ve Brett W. 
Sperry tarafından yaratılan ve orijinal olarak Westwood 
Studios tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji 
oyunları serisidir. Kendine özgü oynanış şekli, FMV 
(Tam ekran video) görev brifingleri ve ilginç görev 
dekorları Command & Conquer’i tüm zamanların en 
popüler ve eleştirmenlerce en beğenilen strateji oyunu 
serilerinden birisi yapmıştır.[2] 

Göstergelere göre Command & Conquer (C & C), 
1995 yılında piyasaya sürüldüğünde hızlı ve ciddi bir 
başarı sağladı. Video oyunu tarihindeki en kazançlı 
serilerinden biri oldu ve ismi gerçek zamanlı strateji 
(RTS) ile eş anlamlı hale geldi.  Yine de oyunun temeli 
özgün değildi.  Westwood Studios, daha önce Dune II 
ile RTS türünü kurmuştu ve C&C birçok açıdan Dune 
II ile neredeyse aynıydı. C&C’yi böylesine sansasyonel 
haline getiren şey, Dune II’nin oyun fikirlerinin, 
bazı tür yenilikler eklenerek geliştirmesiydi. Bu da, 
RTD türünün tüm oyunlarında standartları belirledi. 
Oyundaki farklı ordular arasındaki internet üzerinde 
yapılan karşılaşmalar ve diğer çeşitli oyun oynanış 
tarzları, şimdilerde için temel olan önemli ilerlemelerden 
bazılarıydı. Ayrıca, C&C’nin kusurları, RTS alanında 
iyileştirmenin mümkün olduğu bazı alanları açıkça 
gösterdi. Yapay zekâ mükemmel olmaktan uzaktı ve 
Yapay zekâya daha fazla kaynak ayırma fikri, sektörde 
bir tartışma konusu haline gelmişti. Özünde, hem 
güçlü hem de zayıf yönleriyle, C&C RTS’nin daha da 
geliştirilmesi için bir yol haritası sağladı.[3]

Oyun serisinin 1995 ve 2003 yılları arasındaki 
geliştirmeleri, dizinin yaratıcısı olan Westwood Studios 
tarafından yapıldı. İlk oyunun olaylarının yaşandığı 
dönemde geçen ve birinci şahıs atıcı oyunu (FPS) 
olan Command & Conquer: Renegade’ın piyasaya 
sürülmesinden sonra Westwood Studios, EA tarafından 
kapatıldı ve geliştirme çalışmaları EA Los Angeles’a 
taşındı.  Burada Command & Conquer: Generals, Red 
Alert 3 ve Command & Conquer 3 ve en son olarak 
Command & Conquer 4 ile orijinal seri sona erdi.[2] 

2010 yılında Command & Conquer 4’ün sessiz ve 
coşkusuz tanıtımının ardından EA bir kez daha bu sefer 
bir free-to-play olacak şekilde Command & Conquer 
devam oyunu üzerinde yeni oluşturulan Victory 
Games adlı stüdyoda geliştirme çalışmalarını başlattı. 
Başlangıçta Command & Conquer: Generals 2 olarak 

bilinen oyun, sadece Command & Conquer ismiyle 
Generals evreninde olacak şekilde isimlendirildi. 
Oyuncular alfa sürümünü oynamak için davet 
edildikten sonra, 2013 yılında oyun iptal edildi ve “Alfa 
denemesinden geri bildiriminiz açık: Biz oynamak 
istediğiniz bir oyunu yapmıyoruz” diyerek bir bildiri 
yayınlandı. O gün itibariyle Victory Games adlı stüdyo 
da kapatıldı.[2] 

Haziran 2018’de yapılan E3 2018 Fuarında Electronic 
Arts firması Mobil platformlar için (iOS ve Android) 
yeni bir Command and Conquer oyununu olan 
Command and Conquer Rivals’ı duyurdu.[4]

Serideki oyunların bir listesi aşağıda verilmiştir:[5] 
Ana Serideki ya da Tiberium serisi olarak bilinen 
oyunlar :
Command & Conquer (1995)
Command & Conquer: The Covert Operations 
(genişleme paketi) (1996)
Command & Conquer: Sole Survivor (1997)
Command & Conquer: Tiberian Sun (1999)
Command & Conquer: Tiberian Sun: Firestorm 
(genişleme paketi) (2000)
Command & Conquer: Renegade (2002)
Command & Conquer 3: Tiberium Wars (2007)
Command & Conquer 3: Kane’s Wrath (genişleme 
paketi) (2008)
Command & Conquer 4: Tiberian Twilight (2010)
Command & Conquer: Tiberium Alliances (2012)
Red Alert Serisindeki oyunlar:
Command & Conquer: Red Alert (1996)
Command & Conquer: Red Alert: Counterstrike 
(genişleme paketi) (1997)
Command & Conquer: Red Alert: The Aftermath 
(genişleme paketi) (1997)
Command & Conquer: Red Alert: Retaliation (1998) 
(PlayStation için genişleme paketi)
Command & Conquer: Red Alert 2 (2000)
Command & Conquer: Yuri’s Revenge (genişleme 
paketi) (2001)
Command & Conquer: Red Alert 3 (Ekim 2008)
Command & Conquer Red Alert 3: Uprising (bağımsız 
genişleme paketi) (Mart 2009)
Generals Serisindeki oyunlar:
Command & Conquer: Generals (2003)
Command & Conquer: Generals – Zero Hour 
(genişleme paketi) (2003)
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COMMAND & CONQUER (1995)
1995’te Westwood Studios tarafından geliştirilen 
Command & Conquer (Tiberian Dawn olarak da 
isimlendirilir), aslında Westwood’un 1992 yılında 
çıkan Dune II: Building of a Dynasty oyununa 
dayanıyor.  Dune’daki Baharat yerine bu oyunda 
Tiberium madeni var.[6] 
Oyun, Tiberium Evrenin başlangıç noktasıdır. 
Tiberium adlı tuhaf bir kristal madde Dünya’da 
görünmeye başladığında olaylar başlar. 1990’ların 

sonundaki İtalya’nın Tiber Nehri’ne gizemli ama 
son derece değerli bir madde olan Tiberium’u 
taşıyan bir göktaşının çarpar. Küresel Savunma 
Girişimi durumu kontrol etmeye çalışırken, 
Nod Kardeşliği olarak adlandırılan eski gizli bir 
topluluk ise Tiberium sayesinde yükselişe geçer ve 
GDI’yı yok etmeye ve “Tiberium Çağı”nı kontrolü 
altına almaya çalışır. Nod Kardeşliği, Tiberium’un 
potansiyelini kullanmak için gerekli olan teknolojiyi 
bir şekilde ele geçirir. Kane olarak bilinen ve sözde 
bir mesih lider tarafından yönetilen Nod, en sonunda 
Dünya’ki Tiberium’un neredeyse yarısını kontrol etme 
seviyesine gelir. Tiberium’dan elde edilen muazzam 

zenginlik ve gücü kullanan bu terör örgütü, özellikle 
Üçüncü Dünya Ülkelerindeki haklarından mahrum 
edilmiş halklar arasında etkisini yaymaya başlar. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Nod’un büyüyen 
nüfuzuna ve terörist saldırılarına tepki olarak, yeni 
kurulmuş küresel bir küresel işgücünü olan Küresel 
Savunma Girişimi’ni (GDI), Nod Kardeşliğini yok 
etmekle görevlendirir. Takip eden olaylar İlk Tiberium 
Savaşı olarak bilinir.[6]

Command & Conquer’da oyuncu rakibin üssüne 
saldırmak ve fethetmek için önce bir üs inşa ederek 
başlar, burada binalar, teknolojiler ve muharebe 
birimleri üretmesi gerekmektedir. Bunları finanse etmek 
için de kaynakları toplaması gerekmektedir. Oyun iki 
oynanabilir grup var: Küresel Savunma Girişimi (GDI) 
ve Nod Kardeşliği. GDI birimleri sağlam ve güçlüdür, 
ancak pahalıdır. Bu arada, Nod orduları roket bisikletleri 
ve gizli tanklar gibi olağandışı birimlerle karıştırılan 
ucuz ve çok sayıda üniteden oluşur. Sonuç olarak, GDI 
büyük ölçekli stratejik saldırılara odaklanırken, Nod 
daha büyük ordular yaratmakta ve alışılmamış taktikler 
kullanmaktadır. Oyunda Toplamda yaklaşık elli birim 
ve yapı vardır. Oyunun tek kaynağı olan Tiberium, 
toplayıcı araçlar tarafından rafinerilere taşınır. Oyuncu 
binaları oluşturdukça ek üniteler ve yapılar satın 
alınabilir hale gelir. GDI ve Nod için birer tane olmak 
üzere iki adet tek oyunculu görev sırasına sahiptir. 
Çoğu görevin amacı, düşman binalarını yok etmek 
veya kontrol altına almaktır. Görevler tam hareketli 
videolar (FMV)  ile başlar.[5] Oyuna iki taraftan birini 
seçerek başlıyoruz.

Nod Kardeşliği Görevlerinin Sonu:
Küresel Savunma Girişimi’nin bir iyon topunu ele 
geçiriyorsunuz. Komutan olarak Dünya’daki dört 
önemli yerinden birisini (Paris’teki Eyfel Kulesi, 
Washington’daki Beyaz Saray, Berlin’deki Brandenburg 
Kapısı veya Londra’daki Parlamento Binası) seçerek 
orayı buharlaştırıyorsunuz. Böylece Küresel Savunma 
Girişimi’nin imajına ve yeteneklerine büyük bir darbe 
indirerek oyunu bitiriyorsunuz.[6]

Küresel Savunma Girişimi (GDI) Görevlerinin 
Sonu:
Oyunda sadece GDI görevinde kanunlara uyuyoruz. 
Saraybosna’daki Nod’un ana merkezine saldırıp 
Nod Tapınağı’nın yok edince oyunu kazanıyoruz. 
Komutan, olarak iyon topunu kullanıp kullanmamak 
size kalmış. [6] 
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COMMAND & CONQUER: THE COVERT 
OPERATİONS (1996)
Command & Conquer: Gizli Operasyonlar, 1996’da 
piyasaya sürülen orijinal Command & Conquer için bir 
genişleme paketidir. O zamanlardaki birçok genişleme 
paketi gibi, oyun veya seçenekler üzerinde herhangi bir 
değişiklik getirmemektedir. 
Genişleme, on beş yeni tek oyunculu görev (GDI için 
7, Nod için 8), on yeni çok oyunculu harita içeriyordu.
[6]

COMMAND & CONQUER: SOLE SURVİVOR 
(1997)

Sole Survivor, Orijinal C&C’nin savaş ünitelerinden 
bir tanesini kontrol ettiğiniz çok oyunculu (multiplayer) 
bir oyundur. Oyunda çeşitli tiplerde oynanış mevcuttur. 
Bunlar: Bayrağı ele geçirme (Capture the flag), Futbol 
(Football), Ölüm Maçı (Deathmatch) ve Takım Ölüm 
Maçıdır (Team Deathmatch). Oyuncu, oyun alanındaki 
kutuları toplayarak kontrol ettiği birimin ateş gücünü, 

zırhını, hızını, saldırı aralığını ve yeniden yükleme 
hızını arttırabilmektedir. [6] 
Oyun çevrimiçi sunucular 1998’de kapatıldığında sona 
erdi. Sole Survivor’un daha sonra ortaya çıkan MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena - Çevrim İçi Çok 
Oyunculu Savaş Arenası) türünü oluşturan oyunlara 
ilham verdiğini iddia edilmektedir.[7]

COMMAND & CONQUER: TİBERİAN SUN 
(1999)

Tiberian Sun, Command & Conquer serisinin 
Tiberium evrenindeki ikinci büyük oyunudur. 1998’de 
Westwood Studios tarafından geliştiren ve Electronic 
Arts tarafından yayımlanan Tiberian Sun, 27 Ağustos 
1999’da piyasaya sürüldü. Tiberian Sun’daki olaylar 
2030 yılında İkinci Tiberium Savaşı olaylarını ve 
hemen öncesini konu almaktadır.[6]

Oyunda, İkinci Tiberium Savaşı sırasında Michael 
McNeil komutasındaki Küresel Savunma Girişimi’ne 
(GDI) veya Anton Slavik komutasındaki Nod 
Kardeşliği’ne komuta ediyoruz. Saraybosna Tapınağı 
ve üssüne yapılan İyon Topu saldırısıyla Birinci 
Tiberium Savaşı’nı kazanmasına rağmen, GDI 
güçleri Nod Lideri Kane’in bedenini bulamadı. Bu 
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“kaybolma” Kane’i, Nod Kardeşliğinin bir kısmının 
gözünde ölümsüzleştirdi ve bu da Nod kuvvetlerinin 
otuz yıl sonra bile çalışmaya devam etmesine neden 
oldu. Bununla birlikte GDI, Nod’un başına kukla 
bir lider olarak Hassan’ geçirerek Nod’un etkinliğini 
hafifletti. Hassan’ı bir hain olarak gören Anton Slavik, 
Hassan’ın devirdi. Aynı dönemde Kane’de ortaya çıktı 
ve Küresel Savunma Girişimi’ne (GDI) hedeflerine 
operasyonlar başlattı.[6]

COMMAND & CONQUER: TIBERIAN SUN: 
FIRESTORM (2000)
“Tacitus bana Tiberium füzelerinden, yenilmez uzay 
gemilerinden ve gerçek zamanlı genetik mutasyondan 
bahsetti. Uzaylıdan daha fazlası, insandan daha fazlası! 
Bir tür olarak evrimimizin bir sonraki adımı!” – Kane.
[7] 

Firestorm, Command & Conquer: Tiberian Sun’a 
yönelik bir genişleme paketidir. İkinci Tiberium 
Savaşı’ndan sonra meydana gelen ve Nod AI CABAL 
tarafından insanlığa karşı bir isyan girişimi olan 
Firestorm Krizinden sonrasını anlatmaktadır.[6] 
2034 yılında İkinci Tiberium Savaşı görünüşte 
sona ermiştir. Kane öldürülmüştür ama yine bedeni 
bulunamamıştır. İnsanlığın kurtarıcısı olarak algılanan 
Tiberium’un gerçek yüzü ortaya çıkmaktadır. Nod 
Piramidi’nden Tacitus adında gizemli bir uzaysal 
eser olan ve çok miktarda veri içeren bir matriks 

kurtarılmıştır. İnsanlığın son umudu, Tacitus’u deşifre 
etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan Küresel 
Savunma Girişimi (GDI) ve Mutant müttefikleridir. 
Tacitus’ta Tiberium silahları, biyolojik silahlar, uzay 
araçlarının nasıl yapılabileceği ve hatta Tiberium’un 
kendisinin nasıl kontrol edilip manipüle edeceği de 
kayıtlıdır.[7] 

COMMAND & CONQUER: RENEGADE (2002)

Küresel Savunma Girişimi (GDI) ve uğursuz Nod 
Kardeşliği arasındaki İlk Tiberium Savaşı sona 
yaklaşmaktadır. Savaşı kendi lehlerine döndürmek 
için girişimlerde bulunan Nod kardeşliği, en iyi üç 
Tiberium araştırma uzmanı bilim adamını kaçırır. 
Küresel Savunma Girişimi (GDI) komandosu Yüzbaşı 
Nick “Havoc” Parker bilim adamları kurtarmak için bir 
göreve gönderilir.  Kardeşliğinin güçleri hedeflerine 
doğru ilerlerken, Yüzbaşı bilim adamlarını kaçıranların 
gerçek niyetini keşfeder ve tüm savaşın sonucunun 
görevinin başarısına bağlı olduğunu fark eder.[1]

Command & Conquer: Renegade, C&C evrenindeki ilk 
birinci şahıs bakış açısı (FPS) 3D ateş etme oyunudur. 
Oyun ilerlemesi görevlere göredir. Çoğu görevin 
birincil, ikincil ve üçüncül amaçları vardır. Bir kaç 
sürülebilir araç mevcuttur. Oyunun geleneksel birinci 
şahıs bakış açısı (FPS) formunda olmasına rağmen, 
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olayları ve görev hedeflerinin bazıları, serideki gerçek 
zamanlı strateji oyunlarıyla ortak temalar ve özellikleri 
paylaşmaktadır. Çok oyunculu oynanırken oyuncular 
GDI ya da Kardeşlik güçlerinin kontrolüne girerler ve 
gruplarını yükseltebilmek için Tiberium toplamaları 
gerekmektedir. [1]

COMMAND & CONQUER 3: TİBERİUM WARS 
(2007)

Bir gün Dünya’da bir meteor düştü ve Tiberium 
adlı yeni bir madde yayıldı. Bu madde sıra dışı 
ve çok güçlüydü, ancak son derece de tehlikeliydi 
çünkü Tiberium dokunduğu her şeyi kendisine 
dönüştürüyordu.  Tiberium 2047 yılına kadar dünyanın 
yüzeyinin çoğuna yayıldı, istila etti ve ekolojik 
bir felakete neden oldu. Kırmızı Bölgeler olarak 
adlandırılan ve gezegenin yüzeyinin% 20’sini kaplayan 
alanlar ciddi Tiberium istilası ve sürekli İyon fırtınaları 
nedeniyle yaşanmaz alanlar haline geldi. Sarı Bölgeler 
ise Tiberium tarafından istila edilen bölgelerdi ve 
gezegenin yüzeyinin% 50’sini kaolıyordu ancak dünya 
nüfusunun çoğu buralarda yaşıyordu. Bu bölgeler sivil 
huzursuzlukla dolu ve savaşla parçalanmış ve harap 
edilmiş bir haldeydi. İnsanlığın için tek muhtemel 

kurtuluşu ise geriye kalan ve Tiberium istilasından 
korunan, gezegenin yüzeyinin% 20’sini kaplayan Mavi 
Bölgelerdir. Küresel Savunma Girişimi, bir yandan 
Mavi Bölgeleri savunmaktayken ve diğer yandan da 
Tiberium istilasının yayılmasını önlemek için için 
özel bir teknoloji kullanmaktadır. Nod Kardeşliği 
ise güçlenmek için Sarı Bölgelerdeki kargaşa ve 
kaostan yararlanmaktadır. Ancak, yıllarca isimleri 
duyulmamıştır. Güya kaybolmuşlardı, ta ki şimdiye 
kadar! Kane, Nod Kardeşliği’ne Küresel Savunma 
Girişimi ve Mavi Bölgelere karşı ciddi bir saldırı 
başlatmasını bir kez daha emrederek Üçüncü Tiberium 
Savaşı’nı başlatır.[1]

COMMAND & CONQUER 3: KANE’S WRATH  
(2008)

Command & Conquer 3: Kane’in Gazabı, Command 
& Conquer 3 Tiberium Wars ‘ın genişleme paketidir. 
Merkezinde Kane olan yeni bir tek oyuncu görev 
listesi varıdr. İkinci Tiberium Savaşı sırasında Nod 
Kardeşliğinin yeniden doğuşundan Üçüncü Tiberium 
Savaşı ve ötesine yayılan Yirmi yılı aşkın bir süreyi 
kapsayan 13 yeni göreve sahiptir. Yeni ek özellikler 
arasında, oyuncunun bölünmüş topraklara sahip dünya 
haritasının yer aldığı ve tüm bu bölünmüş topraklara 
sırayla ele geçirmeyi hedeflediği Global Conquest 
(Küresel Fetih) modu da vardır.[1]

COMMAND & CONQUER 4: TİBERİAN 
TWİLİGHT (2010)
2062 yılında insanlık yok olma eşiğinde gelmiştir. 
Dünyayı on yıllar boyunca istila eden ve Küresel 
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Savunma Girişimi (GDI) ile Nod Kardeşliği arasındaki 
yıllarca süren acımasız çatışmaların asıl nedeni olan 
gizemli, uzaylı kristal Tiberium gezegeni yaşanmaz 

hale getirmeye çok yakındır. Nod’un lideri Kane, 
Tiberium’u kontrol edebilecek ve gücünü kullanabilecek 
bir sistem geliştirdiği mesajını GDI’ya ulaştırmak için 
inzivadan çıktığında İnsanoğlu’nun nesli tükenmek 
üzeredir.  Fakat Nod Kardeşliği “Tiberium Kontrol 
Ağı” nı GDI’nın işbirliği olmadan inşa edememektedir. 
Bu yüzden, iki karşıt grup - GDI ve Nod Tiberium’u 
insanlığı yok etmesinin önüne geçebilmek için 
çaresizlik içinde işbirliğinde bulunurlar. 15 yıl sonra, 
ağ neredeyse tamamlanır, Tiberium sıkı bir kontrol 
altında alınmıştır. Yenilenmiş gezegenimiz, yeni bir 
refah ve ilerleme çağının zirvesindedir. O sırada dünya 
vatandaşları Kane’in neden yardım etmeyi seçtiğini ve 
karşılığında ne isteyeceğini ciddi olarak düşünmeye 
başlarlar. Bu sorular ve daha fazlası, Oyundaki 
dramatik eylemlere yol açar.[8]

Command & Conquer 4’te diğer C&C oyunlarındaki 
kaynak toplama sistemi kullanılmıyor. Ana oyun 
modunda, oyuncunun bir haritaya yayılmış kontrol 
noktalarını ele geçirmesi, maçı kazanmak için yeteri 
kadar puan kazanması ve düşman oyuncusundan daha 
fazla nokta bulundurması gerekiyor.[5]

COMMAND & CONQUER: TİBERİUM ALLİANCES 
(2012)
Command & Conquer: Tiberium İttifakları, tarayıcı 
tabanlı, ücretsiz bir MMORTS (kitlesel, çok oyunculu, 
online, gerçek zamanlı strateji oyunu) oyunudur. 
GDI veya NOD olarak oyuna başlamak için bir bölge 
seçmeniz gerekir. Bölgenizi seçince oyun dünyasına 
giriş yapıyorsunuz. Sonrasında kendi bölgenizde

 ilk üssünüzü inşa etmeye başlıyorsunuz. haritanın 
ortasında bulunan The Forgotten Fortress isimli 
kaleye ulaşmak için Forgotten kampları ve üsleri 
boyunca savaşıyoruz. Kaleyi ele geçirmek oyunun esas 
amacı. Oyun; diplomasi, strateji, planlama, ihanet ve 
casusluğun ortak faktörler olduğu ittifaklara dayanan 
bir oynanışa sahip.[1]

COMMAND AND CONQUER RİVALS

Haziran ayında yapılan E3 2018 Fuarında duyurulan 
oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. İOS ve Android 
platformları için sunulacak oyun, rekabetçi gerçek 
zamanlı strateji şeklinde geliyor. Tiberium Savaşı 
sürecinde oyunda bir güçlerinizi komuta etmesi 
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için bir Komutan seçeceksiniz. Her bir komutanın, 
oynanış stiline etki edebilecek kendi yetenekleri 
olacak. Oyundaki göreviniz ise, bir düşman üssünü 
yok etmek. Bunun için üssü işgal etmek ve bir füze 
fırlatma rampasını füzenin kilitlenmesine yetecek 
kadar elinizde tutmak gerekiyor.[4]

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Tiberium Serisi 
olarak da bilinen Command & Conquer’in ana 
serisindeki oyunlarını elimizden geldiğince tanıttık. 
Gelecek Sayımızda Command & Conquer’in Red Alert 
ve Generals Serilerine değineceğiz. Görüşmek üzere.
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Erdem K. KÜÇÜK
Kısa Öykü

Ampheres

Ben Ampheres, Poseidon’un Kielte’den olan büyük 
oğlu

Sizleri uzun ve sıkıcı hikayemle sıkmak niyetinde 
değilim lakin insanların hırsı ile alakalı bilmeniz 
gereken önemli noktalar var. Argonotların şehrimi 
kazara talanına kadar Kyzikos şehrinde Poseidon’un 
oğlu olduğumdan bihaber kardeşim Atlas ile 
yaşıyordum. Jason şehrimize geldiğinde onun 
görevine olan saygımızdan krallar gibi ağırlamış 
ve bir güz sabahı limanımızdan uğurlamıştık. Fakat 
patlak veren fırtınada gemileri yönünü kaybetmişti. 
Tekrar kıyılarımıza döndüklerinden ne onların ne de 
bizim haberimiz vardı ve onların korsan olduğunu 
düşünerek saldırıya geçmeleri için askerlere emri 
verdiğim ana lanet ediyorum. Amacım şehrimi 
yağmacılardan kurtarmaktı elbet,  fakat ertesi gün 
fırtına dindiğinde ve herkes olanları idrak ettiğinde 
yaşadığım pişmanlığı kelimelerle ifade edemem, bu 

çatışma kralımız Kyzikos’un ölümü ile sonuçlanmıştı. 
Kralın eşi yani Annem Kieite babamın ölümünden 
beni sorumlu tutmuş ve intihar ederken gerçek 
babamızın Zeus’un kardeşi yüce denizler tanrısı 
Poseidon olduğunu belirten bir not bırakmıştı. 
Yarı tanrı oluğumuzu öğrendiğimizde şehirdeki yas 
yeni bitmiş fakat artık insanların yüzü mutluluktan 
ziyade hüzün ve keder kaplıydı. Şehrin ileri 
gelenleri ile oluşturduğumuz mecliste durumu 
anlattığım sırada içeriye Satirler girip Poseidon’un 
bizi görmek istediğini anlattılar ve Olimpos’a olan 
yolculuğumuz başlamış oldu. Yarı tanrılılığın verdiği 
özellikleri öğrenirken evren ve ötesi hakkında da 
bilgi sahibi oluyorduk. Günlerimiz şenlikler ve 
eğitimlerle geçiyordu fakat tanrıların arasında olmak 
onların hırslarını, kıskançlıklarını görmeme ve bu 
riyakarlıklardan tiksinmeme sebep oluyordu. Zamanın 
farklı işlediği Olimposta ben artık yirmili yaşlarımın 
ortasındayken dünyada Kyzikos’un ölümünden bu 
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yana yüzyıllar geçmişti. Sıkıntılarımı birkaç kez dile 
getirsem dahi babam Yüce Poseidon’un bunlara aldırış 
etmemesi Olimpostan kaçmam gerektiği fikrini kafama 
yerleştirdi. Öncelikle savaş tanrısı Ares’ten öğrendiğim 
dünyanın en huzurlu şehri olan Byzantion’a gitmek 
adına Hades ile anlaştım. Hades Kharon’a bana 
yardımcı olmasını emretti ve Kerberosun karnının 
altında Akeron ırmağını geçmemi sağladı. Byzantiona 
geldiğimde başıma geleceklerden habersiz bir şekilde bu 
büyüleyici güzellikteki şehrin sahillerinde gezinmeye 
başladım. Onunla karşılaştığımda çok şaşırmıştım 
zayıf ve narin görünmesine karşın çok güçlü, dirayetli 
bir kadındı. Philomena; Artemis tapınağında rahibeydi. 
Onunla, dostluğum kısa sürede aşka dönüştü ve bana 
olan sevgisini Artemise ihanet ederek gösterip kadınım 
oldu. Çocuğumuzun doğumundan yaklaşık altı ay 
sonra Philomena’nın ihanetini öğrenen Artemis ben 
sahilde balık tutarken kirlendiğine inandığı tapınağını 
onun ve arkadaşlarının üzerine yıkarak sevdiğim kadını 
elimden aldı. Kulübeme dönüp oğlumu kucaklayıp 
boğaza koştum ve babama yalvardım beni kurtarması 
için. Kardeşim Atlas pegasusla gelip beni ve oğlumu 
Atlantise götürdü. Poseidon bizi orada bekliyordu 
ve beni Atlantis kralı, kardeşim Atlas’ı da lord ilan 
etti. Başlarda her şey çok güzeldi. Ülkemde bolluk 
ve bereket vardı fakat kardeşimin hırsı gün geçtikçe 
artıyor beni Olimpos’a ihanet ettiğim için kral olmaya 
layık olmamakla suçluyordu. Aradan geçen yıllarda 
oğlum büyüdü ve ben de yaşlanmıştım. Bir gün 
Atlas hırslarına yenilerek ormanda oğlumu öldürdü 
ve aramızdaki husumet başlamış oldu. Kardeşimin 
en kıymetlimi elimden almasıyla deliye döndüm 
ordularımı hazırlayıp ona saldırdım ve bozguna 
uğrattım fakat Atlas Mu kıtasına kaçmayı başarmış 
ve Hadesten yardım istemişti. Ben de boş durmayıp 
babama yakardım. Zaten birbirleri ile anlaşamayan iki 
kardeş olan Poseidon ve Hades de aralarında bir savaşa 
tutuştular. Hades Atlas’a Ölüler kitabını verdi ve bu 
kitap sayesinde Atlas ölümlülere hırs kavramını öğretti. 
Mu kıtası karışmaya başlamıştı. Hırsı öğrenen insanlar 

onu adeta bir mikrop gibi gittikleri her yere taşıyorlardı. 
Hırs illetinin yayılmasını engellemek için Poseidon 
tridentini Mu kıtasının kıyılarına saplayıp büyük bir 
depremle sulara karışmasını sağladı ve bu sırada Atlas 
öldü fakat geç kalmıştık. İnsanlar hırsı diğer şehirlere 
ve kıtalara yaymaya başladıktan sonra bir kaos ortamı 
oluşmuştu. Atlas ölüler diyarında da rahat durmadı 
ve Hades onu ölüler ordusunun kumandanlığına 
atadı. Ardındaki ordu ile Atlantise saldırdılar. Adanın 
üzerinde ve etrafında ne kadar canlı varsa öldürüp 
ordularına kattılar. artık yalnızdım Poseidon son kez 
bana yardım ederek adamı okyanusun derinliklerine 
ölümlülerin gözlerinden uzağa sakladı. Binlerce yıldır 
bu topraklarda yalnız gezerken bir gün Nike’nin 
haberi ile dünyada hırs illetinin nasıl evrildiğini kişisel 
çıkarların insanları nasıl köleleştirdiğini öğrendim. 
Ve işte buradayım sizlerin kadim tarih dediğiniz 
dönemlerde savaştığım gibi yine hırs ile savaşmak için 
döndüm.
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Mehlika FIRAT
Kısa Öykü - Bölüm 3

Geleceğin Girdabı

Gözlerimi ilk kez tavandan izliyordum. Sanki bana  
dikkatli ol diye uyaran gözlerle nişan alıyordu.. 
Gozlerimle ilk kez oynamaya başlamıştım... Huzurlu 
bir hüzünle... Ve o hissin verdiği duygusallığa 
kapilmamanin bilinciyle...
Kulaklarımsa doğanın her titreşimini, denizlerin 
dalgasını çimlere çizilen çemberi çiçeklerin estirdiği 
kokunun uçma hissini bana anlatıyordu...
Anladığım ise, “Bir daha düşün nereye gittiğinden 
emin misin?”idi ...
Şiddetli bir ses çıktı birden içimden...
Ağzımdan ilk kez konuştuğumu hissettim...
“Geldiğim yere” diye bağırıyordum adeta...
Ama nedense bana ninni gibi geliyordu...
Tam uyumaya başlarken Uyku Sireni’ni duydum...
Nasıl gideceğimi erik kokusu hatırlatmıştı...
adımları ellerime bir ezginin notaları gibi değiyordu...
Gözlerim ilk kez açılmıştı sanki...
Hiç görmediğim canlıları görüyordum...

Bize benzemiyorlardı.   
Ama sanki beni tanıyorlarmış gibi bana bazen gölge 
bazen tabela bazen bir öğüt bazense bir toka ...
Tokat gibi çarpan yanağıma ...
Çeneme dokunan...
O an bir çukurun içine hızlıca düştüm...
Dikkatli olmam gerektiğinin öğütüyle...
Tüm hisler birleşmişti adeta...
Ben düştükçe hafızamdaki tüm datalar hız kazanıyordu 
...
Ve bir soru cevap ardımdan yazılıyordu...
“Kimlerle konuşacaksın?”
Beddi idi adları...
Çok dinçlerdi hızlılardı dakiklerdi...
Kendimin ilk kez ne kadar yavaş olduğunu 
farketmiştim...
Hiç konuşmuyorlardi benimle...
Yüzüme bile bakmıyorlardı...
Yanımdan çapraz geçen bir omuz çeneme çarpmıştı... 
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Hatırlamıştım... Onunla konuşmamam gerekiyordu, 
asla...

Bunu hatırladığımda ilk kez dans etmiş gibiydim...
Sinirlice hiddetlice kıyassız hisleri tarifsiz duyguları 
tanımlamaya çalışırken ...

İlk kez kendimi güçsüz zannettiren bir ses duymuştum 
...

“Hoş geldiniz” 
Bu güçsüzluk bir destek gibi olmuştu...
Nereden başlayacağımı hatırlatan...
Beni o danstan kurtaran...

Bir anda gözlerime bir siyahlık gelmişti ...
Ve ne ilginç ki siyahlık geldikçe camdan yansıyan 
siluetime bir buğu geldi...
O an renk renk ışıklar yanıp sönmeye zigzag eden 
sesler çoğalmaya dumanlar körüklenmeye başlamıştı...

O an hiç konusmamam gerekenle ilk kez gülmüştük...
Niye güldüğümü ne zaman hatırlayacaığmı anlamıştım 
.... 
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Ekin Can SEYHAN
Kısa Öykü

Mona Lisa

İnsanların eğlence anlayışı tek düze bir hale geleli 
neredeyse 5 yıl olmuştu. Film izlemek, kitap okumak, 

oyun oynamak zamanla hepsi tek bir yerde toplanmış, 
multimedya eğlence gerçekliği adını almıştı. Zamanın 
ilerisi gören hikayelerdeki gibi devrim niteliğinde bir 
anda yaşanan bir değişim olmamıştı. Vr ile önce dizi 
filmler izlemenin yanında paket olarak artık senaryoda 
seçenekler üzerine dayalı bir sisteme geçilmişti. 
Herkesin oyun konsollarından beklediği bu devrim 
niteliğinde atağı dizilerin yaptığı söylenebilirdi. Tüm bu 
eğlence o kadar gelişmişti ki artık kimse deneyimlerini 
bu teknoloji olmadan yaşamak istemiyordu. İnsanlar 
tamamen senaryo üzerinde yaşadıkları filmlere ortak 
olan online sistemler üzerinden tanışıyordu. Eğer 
ki bir kişiyi oynayacak hevesli biri olmazsa sistem 
otomatik olarak o karakteri oynayan oyuncuların tepki 
ve davranışlarını matematiksel olarak çıkarıp en ideal 
ortalama kişiyi yaratıyor ve senaryoya sokuyordu. 
Geçmişte paranoyakça kurulan  sanal zeka bir canavara 

dönüşüp insanlara zarar verme senaryosu ise yalnızca 
macera konulu VR senaryolarında vardı. İçine girilen 
VR sisteminin bir anda size saldırmasıyla başlayan, 
gerçek olan ile gerçek olamayan deneyimindeki 
çatışmayı en güzel şekilde hissettiriyordu. Tüm bu 
sistemin arkasından para kazanan şirketler olduğu 
gerçeği dışında, sistemi sunup insanları sömüren bir 
canavarlar gerçeği de yoktu. 
 Kapitalizmin çağına uygun bir şekilde 
işleyişi mevcuttu. Beyinciklere verilen sinapslar ile 
yaşayan insan sayısı gün geçtikçe artıyordu. Geçim 
sağlamak için ise insanlar günün yalnızca sekiz saati 
gibi bir kısımın da artık neredeyse kullanılmaz olan 
yeryüzünde temizlik, güneş enerjisi solar sistemleri 
temizlemek gibi işler için çalışıyordu.Bu işler ise 
yanlızca var olan sistemi ayakta tutmanın getirdiği 
zorunluluklardı.  Çalışma programlarını bile sisteme 
bağlı birisi beyin çipleriyle onlara kablosuz gönderiyor. 
İşini yapmayan kişilerin sisteme erişimi durdurularak, 



73www.yerlibilimkurgu.com

yeterince iş yapmaya teşvik ediliyordu. Artık sistem 
bir bağımlılıktı. Televizyonun evlere girmesi, okuma 
yazmanın öğrenilmesi gibi devrimlerden çok daha 
yaygın bir kullanıma sahipti. Dünya nüfusunun 
yüzde 98 gibi bir çoğunluğu sistem üzerine yaşamaya 
başlamış, Kalan yüzde ikilik kısım ise sisteme ne 
kadar karşı çıksalar da önceden kurulmuş teknolojik 
savunmalardan ötürü sisteme karşı bir güçleri yoktu. 
 Gerçek yüzeyde yaşayan insanların erişimi 
yasak olan bölgeler; güneş panelleri arsaları, çip 
üretim merkezleri, sıkıştırılmış gıda üretim tesisleri 
gibi alanlardı. Bu alanların olduğu büyük arazilere 
girmedikleri sürece yüzey tamamen onların. Yüzeydeki 
hiçbir yerin ve maddenin herhangi bir değeri yoktu. Bu 
rahatsız dünyada eskiden oldukça önemli bir yer olan  
Louvre adlı müzeyi kendine konut olarak kullanan 
yaşlı bir adam vardı. 
 Yaşlı adam en son gerçek bir insanla 
görüştüğünde bundan en az bir karış daha kısa sakalı 
olduğunu biliyordu. Artık zaman tutumu pek yoktu. 
Yalnızca kızının ona zorla verdiği çip aracılığıyla 
ara sıra onunla ortak bir senaryoda buluşup hasret 
gideriyorlardı. Kızı ile buluşacağı yerlerin bile orada 
sakin, sanal ortam üzerinden kimsenin bağlanmadığı  
park gibi canlandırmalar olması konusunda ısrarcıydı. 
Kızı hala onun taşralarda kalıp teknolojiden uzak 
oluşunu kabul edemese de yapabileceği birşey yoktu. 
Yaşlı adamın kızı şanslıydı ki henüz o doğmadan önce 
sistem bu kadar gelişmemiş ve insanların hala çiftleşme 
gibi fırsatları vardı ve annesi ile onu üretmişlerdi. Şuan 
ki insan üremesi için gerekli kurallara hiçte uymayan 
bir babası vardı. Yaşlı adamın kızının ise romantik 
senaryolardan ona miras kalan üç ayrı çocuğu vardı. 
Çocuk yapılmasına karar verildiği zaman sistem çocuk 
yapmak isteyen kişilerin dna’ları ile bebeği üretiyor 
ve onu bilinçli bir yaşa gelene kadar onu kabinlerde 
hazırlıyordu. Bazı komplo teorisyenleri bu çocukların 
gerçekte hiç var olmadıklarını yalnızca yazılım 
olduklarını söyleseler de artık gerçek olan ile yazılımın 
farkını ayırt edebilecek birisi yoktu. 

Yaşlı Adam ile Kızının her zamanki konuşmalarını 
yaptıkları bir gündü kız gene konuyu oraya getirmişti 
‘Baba artık ne olur gel, yaşlanıyorsun. Çip vücuduna 
takıldığı zaman herhangi bir hastalığın varsa onuda o 
anda tespit eder. Çip sisteminde yaşayan insanların çok 
daha uzun ömürlü olduğunu biliyorsun. Bu durumun 
Beni çok üzüyor.’ 
 ‘Kızım ben gerçek olmayan bir yerde var 
olmak istemiyorum. Bak bu parkta bile senin için 
duruyorum. Hissettiklerimin gerçek olmadığını 
bildiğim birşeye girmek istemiyorum. Tattıklarımı 
tatmadığım, kokladıklarımı aslıdna koklamadığım bir 
hayal orası.’
 ‘Her tadı ve kokuyu sistem sana en derin 
şekilde tecrübe ettirebiliyor. Beni merak etmiyorsun 
tamam, torunlarını neden merak etmiyorsun?’ 
 Yaşlı adam öfkeyle çıkıştı ‘Gerçek oldukları 
bile belli değil. Hepiniz bir Halüsinasyon içindesiniz.’ 
Çıkışmasının ardından ayağa kalkmıştı. Yine torunları 
dedikleri ve yazılım olduklarına inandığı çocukları 
getirir diye korktu.
 ‘Gerçek olmadıklarını düşünsen bile, en 
azından benim için gelsen?’ dediği sırada kızının 
aslında ona ihtiyacı olmadığını biliyordu. Hatta 
sistem babasının aynısını ona yazıp sunabilecek kadar 
gelişmişti. Belki de öldükten sonra düzenli olarak 
sistemlerde gezdiği kocalarından birisi onu düşünüp, 
babasının bir kopyasını yaptıklarını, buluşmalardan 
çıkarttırıp ona haber vermeden yürürlüğe koyabilirdi. 
Bu gibi bir durumda kızının asla gerçek babası ile 
yazılım babasını ayırt edemeyeceğini biliyordu.   
 Yaşlı adam öfkeli şekilde sistemi kapadı. Diğer 
yandan kızının dedikleri aklındaydı. Sistem bu kadar 
gelişmeden önce fiziksel yaşamların bile ömrü en fazla 
yüz yirmilere dayanmıştı. Kendisi o yaşlarda olduğunu 
tahmin ederek huzursuz bir şekilde müzede dolaşmaya 
başladı. 
 ‘Mona Lisa’ tablosunun önünde durduğunda, 
onu ilk gördüğü zamanı hatırladı. Gözlükler ile görsel 
teknolojinin yeni birleştiği zamanlardı. Bir yandan 
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tabloya bakıyor, gözlük camında tabloya ait çeşitli 
bilgiler geçiyordu. Yıllar sonra kızıyla geldiğinde ise 
artık teknoloji gelişmiş, tabloya kızıyla baktıklarında 
yaratıcısı Da Vinci’nin tabloya attığı ilk fırça 
darbesinden son anına kadar canlı olarak hızlandırılmış 
anlatımını izleyebiliyorlardı. Bugün ise tabloya 
baktığında renkler solmuş kenarları yıpranmıştı. 
2030’lu yıllara kadar tabloya kimse üç metreden fazla 
yaklaşamıyordu. 1990’larda kamera flaşlarından bile 
korunan zamanları olduğunu biliyordu. Şaşırtıcıydı... 
Bir zamanların çıplak gözle bakılmayıp, üzerinde cam 
bir çerçevesi olan o tablosu şu an unutulmuş ve eskiyor 
hatta korumasızlıktan çürüyordu. Ne önemi vardı ki?
  Tabloyu artık herkes evinde sergiliyebiliyordu. 
İç mekanlarında hantal ve gereksiz mobilya ve süs 
eşyalarına ihtiyacı yoktu. Ayrıca kodlar her türlü 
eserde sanatçının üreteceğinden daha iyiydi. Makinalar 
Desenin, ışığı yakalama ve kişiye yansıtmada en başarılı 
ressamdan iyi. Heykellerde anatomiler hem değişebilir 
hem de kusursuz ötesiydi.  Renkler ise bakanın pigment 
algısına göre en iyi şekilde yansıtılıyordu. 
 Gece boyunca müzede gezdi ve çeşitli eserlere 
baktı. Müze son döneminde tarihsel bir sıralama 
ile sergileme yöntemine gitmişti. Gezisinin en son 
durağı modern zamanlar kısmında ise dijital sergileme 
kısımları artık çalışmıyor olsa da, fiziksel olarak 
üretilen birçok malzeme hala oradaydı. Boş bir kare 1 
santimetre karelik çip ile 3 boyutlu hologram eserlerin 
gösterildiği raflara bakıyordu. Bu kadardı teknolojileri 
onları destekleyen bir sistem olmadığı zaman orada bir 
pul parçasından farksız şekilde duruyordu.
 Dolaşmasını bitirirken Mona Lisa’yı tekrar 
ziyaret etmeye karar verdi. Tablo karşısında uzun 
uzadıya durdu ve geçen zamanlarda değişen bunca 
durumu düşündü. Artık müzeye ışık bile gelmiyordu. 
Kafasında görsel olarak çevreyi otomatik aydınlatarak 
yansıtan gözlükleri olmasa etrafın zifiri karanlık 
olacağını farkındaydı. Sakince cebinden yıllar içinde 
kullanımı azalmış olan çakmak denilen cihazını çıkardı 
ve yaktı. Onu yaktıktan sonra kafasındaki gözlüğü 

çıkarıp etrafa ateşin yaydığı doğal ışıkla bakmaya 
başladı. Tıpkı ilkel atalarının karanlık ile mücadelesini 
yaşatıyordu. Üzgün bir şekilde Mona Lisa’ya bakarken 
kendini, resmin çizildiği tarihte düşündü. O tarihlerde 
atalarının onlara bıraktığı miras çizimleri mağaralarda 
keşfeden kaşiflerin heyecanını düşündü. Bugün ise 
artık hiçbir şeyin değeri kalmamıştı. Çakmağını 
tablonun sağ altından başlayarak yakmak için kullandı. 
Ardından gözlüğünün üstüne basıp çatıya çıktı. Gün 
doğumuna bakarken sakin bir şekilde kirlenmiş havayı 
artık yarım çalışan ciğerlerine çekip kendini aşağı 
bıraktı. 
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

Hasan ÖNAL

?



77www.yerlibilimkurgu.com



78 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16

TOPLAYICI

Bugün beşinci dünya savaşı bitiminin 111.yılı.

Bin yıla kodlanmış genetik bedenlerimizden 
başka hiç bir şey kalmamıştı elimizde,yüzyıllarca 
inşaa ettiğimiz o muhteşem uzay çağından 
kalan geriye.

84 milyar dünya nüfusu bir anda buhar olmuş 
yok olmuştu.Bir avuç insanoğlu merak ettiğiniz 
o taş devrini yaşıyordu artık.Ta ki onun varlığını 
öğrenene kadar. 

Onu bulacak ya da sonsuza kadar yok 
olacaktık,bunu çok iyi biliyorduk.Biz ona 
“Toplayıcı” diyoruz.

Ona ulaşmaktan başka bir çare bir kurtuluş 
yoktu,zamanımız onu aramak ile geçiyordu.

Adı “Nuray” dı.

O bir şekilde bu savaştan onbinlerce kitabı 
toplamayı başarabilmiş ve bunları bir yeraltı 
mağarasına taşıyarak bu acımasız savaştan 
kurtarabilmiş tek insandı,onu bulmalıyız.

Nuray, ya bize bu Apokaliptik çağda tekrar 
bilimin sol anahtarını verecek,ya da bu 
dünya’da bu günahkar bedenlerimizin sonsuza 
dek yok oluşunu sağlayan Tanrı’sı olacaktı.

Biz “Toplayıcı” mızı aramaya devam ediyoruz.
Bu bin yıllık ömrümüzün son dakkasına kadar 
olsa bile.

son

( Nuray Bulat’a ithafen )
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Şişedeki Uzay Gemisi

İlhan Deliktaş Nilay Kayaalp

M. İhsan Tatari

Cem Kılıç
Metin Uçar

M. Yağmur Polat

Erhan Sonsel
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Arda Tipi
Kısa Öykü - Bölüm 4

Yıldız Avcısı

İçeri girdiğimde burnuma gelen kokular, ilke 
edindiğim ‘açken markete gitmeme’ kuralını 

gecikmeli olarak hatırlattı. Neyse ki gerekli gereksiz 
ambalajlı bir sürü ‘sözde gıda’ya para saçacak derece 
açlık hissetmiyordum. Yine de mutfakta vakit geçirmeyi 
seven biri olarak ürünlere göz atmak, içeriklerini 
incelemek hoşuma giderdi. Fazla zaman harcamamaya 
çalışarak rafların arasında dolandım bir süre. Yemek 

için gereken malzemeleri toparladıktan sonra ödeme 
için kasaya yöneldiğim sırada tanıdık bir ses duydum.

“Ceem! Naber?’’

Sesin sahibini seslenişindeki müzikal tonlamadan 
tanımıştım. Ege yakın dostlarımdan biriydi. 
Üniversitenin fizik bölümünde araştırma görevlisiydi. 
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Bilim konusundaki engin bilgisi  her zaman 
faydalandığım bir kaynak olmuştu. O yüzden sohbeti 
çoğunlukla hoşuma giden insanlardan biriydi. Verimli 
bir arkadaşlığımız olduğu söylenebilirdi bu açıdan. 
Çoğunlukla dedim çünkü arada garip davranışlar 
sergilediği de olurdu. Özellikle bazı ‘kimyasal 
maddeler’in etkisindeyken.

“Ege, selam, gözükmüyorsun, nasıl gidiyor?’’  

“Fena değil lanet herif, uğraşıyoruz işte, hahaha!’’

Evet, sanırım o günlerden biriydi bu da. Ne 
kullandığından tam olarak emin değilim ama ‘sihirli 
mantar’ ya da LSD türevi birşeylerdi söylediğine göre. 
Kimyasallar konusunda pek deneyimim olduğunu 
söyleyemem ama antidepresan kullandığım dönemde 
biraz araştırma yapmıştım bununla ilgili. Basit içerik 
araştırmam, okudukça tarihi ve coğrafi bağlamlarına 
kadar derinleşmişti konunun. Dünya tarihine yön veren 
temel etkenlerden biri olduğunu Afyon Savaşları’nı 
okumadan önce bilmezdim mesela. Okumalarım 
özellikle dimetiltriptamin, nam-ı diğer ‘ayahuasca’ 
başlığına vardığında konu çok daha ilginç bir hale 
gelmişti. 

“Ağzından bal damlıyor yine...’’

“Hahaha, şaka yapıyorum dostum, biliyorsun beni... 
Neyse, konsere geliyor musun?’’

“Hangi konser?’’

“Bizim konser tabi ki!’’

“Bizim mi? Nasıl yani? Larva?!’’

“Evet abi, demiştim ya!’’

“Ne zaman dedin? Öyle Bir şey hatırlamıyorum...’’

“Sen unutmuşsun. Geçenlerde demiştim...’’

“Demiş olsan prova yapalım derdim. Hatırlamıyorum 
dediğim gibi.’’

“Neyse, şimdi dedin işte. Prova yapmamız gerek, 
yarına ayarlıyorum stüdyoyu o zaman.”

“Çok ilginç adamsın gerçekten. Tamam, ayarla 
mutlaka.’’

Larva adında bir grubumuz vardı. Elektro-rock 
şeklinde sınıflandırsam az çok tarfilemiş olurum 
sanırım türümüzü. Larva adını seçmemizin sebebi 
biyolojik anlamından ziyade Latince hayalet 
anlamına gelmesiydi. Şarkı sözlerimizde romantik 
edebiyatın temalarını ele alıyorduk. Bilirsiniz, 
görkemli bir geçmişin hayaletlerini barındıran eski 
metruk evler, ihtişamları sislere bürünmüş şatolar, 
fırtınalı denizler, ölümsüzler, gölgelerde yaşayanlar... 
Kendi duygularımızı gotik edebiyatın söylemleriyle 
harmanlayarak dışa vurabiliyorduk yaptığımız 
müzikte. Bu bize  zamanı aşıp bir parçası olabilme 
hissini de yaşatıyordu o eski masalların. Yine de çok 
faal olduğumuz söylenemezdi. Yarı zamanlı ozanlar 
gibiydik. 

Prova için sözleştikten sonra hızlıca  evin yolunu 
tuttum. Yapılacak işler çoğalmıştı. Bu durumda, ya 
hızlanacak ya da uykumdan feragat edecektim.
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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.



83www.yerlibilimkurgu.com

Kovaya 1: Kızıl Gezegen
 2018

Embriyogenesis
 1997

Selma Mine

Özlem Ada

Özlem Kurdoğlu

Zamanda Kuşatma
e - kitap/ 2010



84 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16

Nurcihan Doğuç

Yollar Nereye Düşer
2009

Cam Dünya
1998

Gurur Asi

Dost Körpe

Nötralizör
2010



85www.yerlibilimkurgu.com

Ayşe Acar

yüzyıl: Bay Binet
2017

GriTopya
2017

Pia & Yeşim Demir

Kusursuz
 2016

Özlem Dokuyucu



86 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16

Kısa Öykü 

Eski Bir Dost
Muhittin Yağmur POLAT

 “Ders çalışmak için bilgisayar lazım 
anneciğim, babamı ikna etsen de alsa ya, ne olur? 
Üniversiteye gitmemi istemiyor musun anne? Herkes 
komodor alıyor, ders için inanki, söz oyun falan 
oynamayacağım.”
 Akşam saatlerinde Kemal’in babası yorgun bir 
şekilde eve geldi. Yemeğini yiyip dinlendikten sonra 
eşi doğrudan konuya girdi. 
 “Gökhan, oğlan komodor diyip duruyor, 
yarın atari salonuna, bilardoya gidip de serseri olursa 
ne yaparız?” dedi. O sıralar yeni açtığı mobilya 
imalathanesi nedeniyle Gökhan Bey’in eli çok 
sıkışıktı. Taksitler, borçlar bitmek bilmiyordu. Aslında 
almak istiyordu ama fiyatlar çok pahalıydı. Enflasyon 
dükkanın kazancını kuşa çeviriyordu.
 Ertesi gün, ne olursa olsun şu an bir komodor 
almalıyım düşüncesi kafasında dolanıp duruyordu. 
Dükkanına gitti, o gün şansına sabahtan yeni bir müşteri 

geldi ve yüklü bir sipariş verdi. Peşinat olarak da bir 
miktar para bıraktı. Gökhan Bey Sipariş için gerekli 
malzemeler için paranın bir kısmını ayırdı. Kalanını da 
cebine koyup, dükkanını öğlen üzeri erkenden kapattı, 
Kızılay’a indi. Bilgisayar satan Özlem Bilgisayar, 
Mesut Bilgisayar, Netusoft, Biltek gibi pek çok dükkanı 
gezdi, konuşmalar neredeyse birbirinin aynısıydı.
 “Selamlar Komodor diye bir atari varmış, ne 
kadar?” 
 “Beyefendi sıfır Teletekno liste fiyatı 2.500.000 
TL + KDV ama ikinci el isterseniz temiz bir tane var 
elimde o da fiş almazsanız 1.700.00 TL’ye olur.”
 Gökhan Bey en sonunda kendini Ulus 
Meydanı’nda buldu. Ne yapıp edip oğlana bir Komodor 
bilgisayar almak istiyordu. Oradaki dükkanlarda 
da fiyatlar yüksekti, şansını denemek için İtfaiye 
Meydanı’ndaki seyyar tezgahlara kadar gitti, orda hiçbir 
tezgahta elden düşme Komodor yoktu. Efkarlanmıştı 
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ve Samsun sigarasından bir tane yaktı, anlaşılan uygun 
fiyatlı bir şey bulamayacaktı. Tam o sırada kirli sakallı 
pis bir adamın tezgahına 20’li yaşlarda gözlüklü bir 
genç elinde büyük bir poşetle geldi. “Abi Komodor 
var ister misin?” diye sordu. Adamla kısa bir pazarlık 
yaptı, sonra sırayla diğer tezgahlardakilerle de konuştu, 
çok cüzi fiyatlar veriliyordu. Genç elinde poşet, boynu 
eğik bir şekilde oradan ayrıldı.
 Gökhan Bey satıcıların önünde pazarlığa 
karışarak kavga çıkartmak istemediğinden genci 
usu usul takip etti, Gençlik Parkı’nın önündeki trafik 
ışıklarında gencin yanına gitti.
 -Delikanlı nedir o poşetteki, daktilo mu?
 -Hayır amca, bu bilgisayar; Komodor 64.
 -Şimdiki çocuklar hep bundan istiyor, bizim 
zamanımızda yoktu böyle şeyler. İşe yarıyor mu bari? 
İyi bir şeyse benim oğlana da almayı düşünüyorum.
 -Kızılay’da bulabilirsin amca, ama istersen 
bende bunu satmak istiyorum, sana uygun fiyata 
bırakırım.
 -Gel sana bir çay ısmarlayayım, hem de 
konuşuruz.
 Birlikte Gençlik Parkı’nda bir çay bahçesine 
oturdular. Gökhan Bey çaycıya iki çay, iki de simit 
söyledi.
 -Niye satıyorsun ki delikanlı?
 -Vallahi amca okul harcını yatırmak için. Bu 
aralar babam işsiz, biraz elimiz sıkışık da.
 -Hadi ya düzelir inşallah.
 - Ne okuyordun?
 - Mühendislik okuyorum.
 - Peki, oluru nedir?
 - Bak amca; cihazın kendisi, adaptörü ve kaset 
okuyucusu var, hepsini 1.200.000’e bırakırım. Acil 
paraya ihtiyacım var!
 Gökhan Bey düşündü. Yine de çok paraydı, 
ayrıca cihaz sağlam mıydı bilemiyordu? Bu cihazlar 
hakkında da doğru dürüst bir bilgisi yoktu. 
 “Gel şunu yuvarlak bir milyon yapalım.”
 “Kızılay’da daha fazla fiyat veriyorlar 
amca!”  
 “Ben yolumun üstü diye önce buraya 

uğradım,  olmaz yani.” 
 Sonunda 1.100.000 TL’ye anlaştılar.
 Gökhan bey elinde poşetle eve gitti. Oğlu 
okuldan henüz gelmemişti. Oğlunun odasına girdi, üstü 
boş duran çalışma masasına cihazı koydu ve meraklı 
gözlerle bakan eşinin yanına mutfağa gitti. 
 “Oğlana Komodor aldım,” dedi eşine. Eşi 
sevinçle ona sarıldı. 
 “Oğlumuz çok sevinecek,” dedi.
 Kemal okul dönüşü odasındaki sürprizi 
görünce sevinç çığlıkları attı. Sonra akşam yemeği 
sonrası salona geçip Komodor’u yemek masasını 
üzerine koydular. Televizyona bağlamak istediler ama 
görüntü kablosu yoktu, çocuk çok üzüldü, gecenin bu 
vaktinde nereden bulacaklardı ki kabloyu? Bir süre 
daktilo yazar gibi tuşlara bastı sonra uykusu geldi ve 
salonda kanepenin üzerinde uykuya daldı.
 Sabah uyandığında üzerine bir battaniye 
serilmişti. Annesi kahvaltısını yaptırıp, yanağına 
bir öpücük kondurup oğlunu yolcu etti. Babası ise o 
uyanmadan çoktan işe gitmişti bile.  Kemal aklı evde 
kalarak okula gitti. 
 Akşam eve geldiğinde babası bir görüntü 
kablosu ve bir de kaset getirmişti. Kemal da okulda 
nasıl oyun yükleneceğini arkadaşlarından öğrenip 
bir kağıda yazmıştı. Kaset kapağında Ghost Busters 
filminin bir resmi vardı. Kasette “Netusoft Süper 
Programlar No.14” yazıyordu, Resmin arkasına ise 
daktilo ile yazılmış oyun isimleri ve yanlarında sayılar 
vardı. Hemen cihazı kurdular ve çalıştırdılar ama 
görüntü yerine karıncalı ekran vardı. Sonra babası 
televizyonunda uzun bir süre kanal aradı.
 ***COMMODORE 64 BASIC V2*** 64K 
SYSTEM RAM, 38911 BASIC BYTES FREE
yazısını görünce babasıyla birlikte oley! çektiler. 
 Load yazıp Return’e bastıktan sonra PRESS 
PLAY ON TAPE yazısı çıktı, sonrasında kasetten oyun 
yüklemeye çalıştılar. Rambo’nun resmi çıktı ve bir 
müzik çalmaya başladı. Bir kaç dakika sonra kasetçalar 
oyunu yükledi ve durdu. Bu seferde Joysticklerinin 
olmadığını fark ettiler. Akşam o saatte yapacak bir 
şey olmadığından Kemal farklı sayaç numaralarına 
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göre oyunları yükledi. Renkli çubukların yukarı aşağı 
hareket ettiği, resimli, müzikli yükleme ekranlarına 
bakarak kendisini oyalamaya çalıştı.
 Kemal’ın daha sonraki dönemde pek çok 
kaseti oldu. Birde doğal olarak kafa ayarı için saatçi 
tornavidası. Kemal 64’ler Dergisi okuyor, Gökhan Bey 
ise daha ciddi bulduğu için Commodore Dergisi’ni takip 
ediyordu. Ama onlara joystick dayanmıyordu, “Yie Ar 
Kung-fu”, “International Karate”, “Em.Hu.Soccer” 
derken sürekli kırılıyor yada arızalanıyorlardı. Zaten zor 
durumda olan babası yenilerini almakta zorlanıyordu. 
Babası bir çözüm bulması gerektiğini düşündü. Kırık 
joysticklerden bir kaçını yanına alıp işyerine götürdü. 
 Gökhan Bey sabah mobilya atölyesi olan 
işyerini açtıktan sonra deposundan ayakkabı kutusu 
büyüklüğünde sağlam bir tahta kutu buldu. Kutuyu 
alıp yakınlardaki vinç imalatçısı ve tamircisi olan 
bir arkadaşına gitti, adam parçaları görünce tamam 
hallederiz anlamında başını salladı. Bozuk kolların 
birkaçını söküp inceledi. Hurda vinçlerin yanına gitti 
bir vinç kumanda kolu söktü. Kutuda bir tane kumanda 
koluna göre, bir tane buton için, bir tanede kablo için 
olmak üzere üç tane delik açtı. Kutuyu püskürtme 
boyayla siyaha boyadı. Kolu ve butonu monte 
ettiler. Oradan elektrikçi dükkanına gittiler ve kablo 
bağlantılarını lehimlettiler. İşlem tamamdı.
 - Baba bana joystick aldın mı?
 - Almadım ama yeni bir tane yaptırdım oğlum, 
paketi aç bak istersen. 
 - Nasıl yaptırdın baba, yurt dışından gelmiyor 
mu bunlar?
 - Bak da gör?
 - Baba! Bu da ne böyle?
 Kemal gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde 
kocaman nesneye bakıyordu.
 - Joystick işte, bunu da kırarsan başka yok!
 Yemekten sonra Komodor’u koydukları 
kutudan çıkartıp yemek masasına kurdular. Kemal bir 
sandalye çekip oturdu. Kocaman nesnenin kablosunu 
C64’e taktılar. Kemal bir oyun yükledi. “Falcon 
Patrol”. Hayret oyun bu sefer hiç sorun çıkartmadan, 
tornavida kullanmadan yüklenmişti. Kemal’i babası 

izliyordu.  
“Oğlum düzgün sür şu uçağı! Evladım yakıtın bitiyor 
fark etmiyor musun? Bak vuruldun işte!”
 Biraz sonra roller değişmişti. Uçağı Gökhan 
Bey kullanıyor, Kemal de ”Baba düzgün sürsene şu 
uçağı! Baba, baba yakıtın bitiyor fark etmiyor musun?” 
diyerek babasına kızıyordu.
 Epey zaman sonra Gökhan Bey’in eşi 
seslendi.  
 “Bey, çaylarınız soğudu, haydi televizyonda 
da dinlensin biraz!”
 Günlerce, haftalarca muhabbetler böyle devam 
etti, dersler güme gitmişti bu arada. İlk yazılılardan 
sonra durum fark edildi, artık baba oyun oynarken, 
oğlu oflaya puflaya ders çalışmaya gidiyordu. Gökhan 
Bey de artık sıkı bir oyuncu olmuştu. Hatta gidip sıkı 
bir pazarlıkla bir 1541 disket sürücüsü bile aldı.
 Bu mutlu günler ne yazık ki çok uzun 
süremedi. Gökhan Bey’in işleri bozuldu ve dükkanının 
taksitlerini ödeyemedi. Sonunda komodorda satılmak 
zorunda kalındı. Kemal ilk defa bilgisayarın satıldığı 
gün babasının ve annesinin birbirlerine sarılmış bir 
halde hüngür hüngür ağladıklarını gördü. Bu görüntüyü 
hep hatırladı. 
 Gökhan Bey uzun bir süre iş bulamadı, önce 
Belçika’ya çalışmaya gitti daha sonra da Amerika’ya. 
Orada bir pinball cihazları üreten atölyede marangoz 
olarak işe başladı. Bir süre sonra eşini ve Kemal’i 
de yanına aldı. Kemal liseyi ve ardından da Florida 
Institute of Technology’i bitirip mühendis oldu. Yıllar 
geçti, Gökhan Bey ve eşi Ayşe Hanım yaşlandılar. 
Kemal da saygın bir üniversitede Öğretim Üyesi 
olmuştu.
 Kemal ailesinin yanına ancak ayda bir kere 
ziyarete gidebiliyordu. Yine arabasıyla ailesini ziyarete 
gittiği bir gün yolun kenarındaki bir evin önünde 
garaj satışı yapıldığını gördü, gözüne siyah bir nesne 
takıldı. Hemen arabayı durdurdu ve indi. Bir kartal gibi 
siyah nesneye yaklaştı ve gözleri fal taşı gibi açıldı, 
inanamadı. Evet, babasının ona yaptığı joystickti bu. 
 Kenarda büyük bir kutuda Komodor 64 ve 
malzemeleri de vardı. Komodoru eline aldı ve altına 
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baktı. C64C Ser.No. S246786E yazılı etiketi gördü. 
Kendi Komodor’uydu! Kutudaki kasetler, disketler,  
 C1541 disket sürü ve hatta tornavida bile 
onundu! Heyecan içinde hemen satın alıp arabasına 
koydu. Birkaç dakika sonra aklı başına gelince satışı 
yapan genç adamın yanına tekrar gitti, sorular sordu.
 Burası Ankara’da görev yapmış bir elçilik 
görevlisinin eviydi. Adam torunlarına yakın olmak 
için Amerika’nın öbür ucuna taşınacağından dolayı 
evdeki fazlalıkları satışa koydurmuştu. Bu cihazı da 
zamanında Ankara’daki bir bilgisayarcıdan ikinci el 
olarak satın almıştı. Kemal olayı anlamıştı, sanki bir 
mucize olmuştu. Arabasına atladı ve tam gaz ailesinin 
evine doğru sürdü.
 “Baba eve eski bir dostu getirdim.” dediğinde 
babası anlayamamıştı. Kemal’in elindeki kutuya bakıp 
sordu. 
 “O da nedir?”
  “Sana bir sürprizim var baba, ama yemekten 
sonra.” 
 Yemekten sonra Kemal kutuyu açtı. Annesi 
ve babası cihazı görünce oldukça şaşırdılar. Annesi bir 
kenara çekilip sessizce ağladı. Babasının gözünden de 
bir damla yaş süzüldü. Sanki eski bir dostu yeniden 
görmüş gibiydiler. Sabaha kadar oyun oynadılar. Eski 
günlerden, hatıralardan bahsettiler.
 Ertesi gün Kemal çok mutlu bir şekilde evden 
çıktı. Gittikten bir kaç dakika sonra Gökhan Bey çayını 
yudumlayıp Last Ninja oynamaya başlamıştı bile. 
İçinde oğlunu artık daha sık göreceğine dair kuvvetli 
bir his vardı.

12.07.2016
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Ümit KİREÇCİ
Kısa Öykü - Bölüm 1

Terörcüler

Anne Sabahat saate baktı ve saatin 23.45 olduğunu 
gördü. Başını anlayışla sallayarak kocası Victor’a 

döndü ve “Bizim kız gene gece yarısını buldu. Galiba 
yakında eve hiç gelmemeye başlayacak!” dedi.

 Victor onun bu lafına gülümseyerek 
baktı,”Eeee, fena mı, Karma eve gelmez olur biter, 
böylece başbaşa kalır evi inleterek sevişebiliriz....”

 “Deli, nerede bizde o bahsettiğin enerji?”

 “İçimden bir ses sanki bende biraz kaldığını 
söylüyor, ne dersin sende de kalmış mıdır enerji 
menerji?”

 “Sana fazla gelebilir?”

 Victor, göbeğini seksi bir şekilde sallayarak 
striptiz yapmaya başladı ki Sabahat ona bakarken 
nefessiz kalana kadar güldü. İlk nefes aldığı yerde 
de dünyaya döndü: “Ya şimdi Karma gelir de bizi iş 
üstünde yakalarsa?”

 “Yakalayamaz!” sesini şuh bir tona ayarlayan 
Victor bilgisayara bağlı güvenlik sistemine güvenlik 

kodunu girdikten sonra “Yeni talimatım şu, güvenlik 
sistemi, kapılar ve pencereler sadece benim bu 
sesimden emir gelince açılacak...” dedi ve pantolonunu 
çıkararak arkasında duran koltuğun üzerine attı. “Var 
mı başka sorun?”

 “Var, seninle işim bittiğinde o şuh sesi çıkarmak 
için çok uğraşacaksın ve ayranın tekrar kabarana kadar 
uzun bir zaman geçmesi gerekecek.”

 “Bitir işimi Sabahat, güvenlik sen de ışıkları 
kapat...”

   ***

 Evinde bunlar olurken adı anılan kızımız 
Karma, sevgilisi İgor’la uzun süredir hazırladıkları 
terör eylemini gerçekleştirmek üzere şehre elektrik 
sağlayan ana santrale sızmaya hazırlanıyorlardı. 

 “Bu yaptığımız doğru mu Karma? Ben hala 
biraz tereddütlüyüm!”

 Karma o hareketin bir tanrıya yakarış 
anlamına bile geldiğini bilmeden başını yukarı kaldırıp 
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anlamsızca dudaklarını oynatıp sessiz sözcükler 
fısıldar gibi yaptı “Nedir seni tedirgin eden? Plan mı, 
amacı mı?”

 Aslında onu tedirgin eden şeylerin sayısı on 
bini bulurken İgor, Karma’nın sinirlerini zıplatmamak 
için sadece ikisinin yeterli olacağını düşündü “İkisi 
de...”

 “İstersen sen gelme!” diye sakin sesiyle fırtına 
öncesinin durgunluğunu yaşatan Karma, güvenlik 
sistemini saf dışı edecek olan ekipmanı beline bağladı.

 “Şey, sesinle gelmek istediğimi biliyorsun!”

 “Evet biliyorum ama sorduğun sorulardan 
anladığım kadarıyla sen terör örgütümüzün davasına 
inanmıyorsun!”

 “Hayır inanıyorum... Ama sanki bir terör 
örgütü için sayımızın az olduğu...”

 Karma sertçe sözünü kesti “Bizler bir 
düşüncenin, bir ideolojinin kendini feda eden 
neferleriyiz İgor, yarın eylemimiz ve nedeni kulaktan 
kulağa yayıldığında onlarca, yüzlerce, binlerce insan 
bizi takip edecek. Davamız bütün dünyanın davası 
olacak.”

 “Bu fanatizmin bazen beni çok korkutuyor 
Karma. Acaba biraz daha denetim altında tutsan şu 
duygularını diyorum...”

 “İgor, beni seviyor musun?”

 “Bütün kalbimle.”

 “Peki davamıza inanıyor musun?”

 “... Sonuna kadar inanıyorum. Benim tek 
derdim... Şey, ben senin kadar kararlı olamıyorum... 
Hem şu duygusal hezeyanların bana fazla geliyor.”

 “Ama sen de ikimiz kadar mantıklı 
olabiliyorsun. Birbirimizi bu şekilde dengelemiyor 
muyuz?”

 “Aslında evet. Karşı kutuplar birbirini 
çekermiş.”

 “Şimdi, eğer kendini daha iyi hissediyorsan 
başlayalım.”

 “Beni öpmediğin zaman hiçbir şeye hazır 
olamıyorum biliyorsun...”

 “Öpüldüğün zaman hiç duramadığını da 
biliyorum.”

 “Söz bu sefer sadece öpücükte bırakacağım.”

 “Haydi gel o halde öpücük delisi...”

 Ve böylece Karma’yla İgor uzun süre nefessiz 
kalarak öpüştüler. Bu süre içinde eylemlerini de, 
davalarını da unutmuş gibiydiler. Sadece ikisi vardı o 
anda yer yüzünde bir de sevgileri ve aşkları.

   Ha bir de Karma’nın aklına gelen ”Eylemimizi 
başardığımızda santralin tepesinde bu öpüşmenin en 
güzelini yaşayacağız.”

   ***

 X-İang, elektrik santrali bekçiliğine başlayalı 
sadece iki hafta olmuştu daha. Son derece içe kapanık 
ve yalnızlığı seven bir adam olması dolayısıyla bu 
iş onun için biçilmiş kaftandı. Hatta uygunluğunun 
ötesinde bir kurtuluştu da... Çünkü karısı ve üç çocuğu 
onun yalnızlığını fena halde kalabalıklaştırıyorlardı ki 
bu da onu boğuyor boğuyordu.

 Gerçekte astronomi profesörü olan X-İang, 
bekçilik teklifi geldiğinde adeta sevinçten havalara 
uçmuştu. Gündüz saatlerinde üniversite ve uzay 
üssündeki iş kalabalığı, geceleri de evdeki hengame 
onu o kadar sıkmıştı ki işi öğrenir öğrenmez kabul 
etmişti. Karısının bütün itirazlarına rağmen yüksek 
maaşlı işini bırakmış, adeta kaçmıştı. Zaten kariyer de 
umurunda değildi. O, astronomiyi yıldızları sevdiği 
için seçmiş, kalabalıktan nefret ettiği için de terk 
etmişti. Kişi olarak böyle bir hakkı vardı ve yapmıştı. 
Bu kadar basit işte...

 Şimdilerde gecelerini bekçilikte geçirirken 
gündüzleri eve sadece uyumaya gidiyordu. Çoğunlukla 
eve gidiş saatini ev ahalisinin iş ve okula çıkış 
saatine denk getiriyor ve mümkün olduğunca az aile 
ferdine rastlayarak mutlu bir şekilde odasına çıkıyor, 
uyuyordu. Bunu sağlaması ilk günler pek kolay 
olmamıştı. Uykusuz bir şekilde eve geliyor, odasına 
çıkana kadar eşi ya da çocuklarından onlarca hikaye 
dinlemek zorunda kalıyordu. Ama bir gün tesadüf 
eseri eve geç ulaşınca kimseyle karşılaşmamıştı. İşte 
bu beyninde bir ışığın yanıp sönmesine neden olmuş, 
onun yeni stratejisini belirlemesini sağlamıştı. Artık iş 
çıkışı evinin biraz ilerisindeki boş garaja giriyor, yarım 
saat kadar orada uykuya direnerek oyalanıyor, evine 
öyle gidiyordu.



92 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16

 Günler ilerledikçe bekçiliğin de onu 
kesmediğini fark etti X-İang. Sanki aradığı farklı bir 
şeydi de bulamıyor gibiydi. Bu nedenle olsa gerek işe 
başladığından beri ömrü boyunca seyrettiğinden fazla 
televizyon seyretmeye başladı. Özellikle de yıllar önce 
çekilmiş soygun ve baskın filmlerini... Nedense onları 
seyrettikçe işini daha iyi yapacağını hissediyordu. Yani 
bir şekilde hep tetikte kalacak, soygun veya baskın 
yöntemlerini gördükçe etrafındaki gelişme ve işaretleri 
daha çabuk algılayacaktı. Yani öyle umuyordu.

 Yine her gece yaptığı gibi televizyonu açtı ve 
eline uzaktan kumandayı aldı. Genelde böyle bir filmi 
bulabilmek için yüz-yüz elli kanal gezmesi gerekirken 
bu akşamın şansına ilk açılan kanalda böylesi bir film 
oynamaktaydı. X-İang keyifle koltuğuna gömüldü ve 
izlemeye başladı. Anladığı kadarıyla kötü bir yapımdı. 
Işıklar çiğdi ve oyuncular acemice oynuyorlardı. Gerçi 
yaşları 16-17 gibiydi ki bu da normal sayılırdı. Ve işte 
bir tesisin güvenlik elemanının kaldığı oda ve iki genç 
kapının açılmaması için kilidi bozuyorlar. Sonra da 
alarma bağlı olan telleri kesiyor, olası bir alarm sinyali 
gönderilememesi için de sinyal bozucu cihazı kapının 
hemen yanına yerleştiriyorlar. Böylece cihaz on metre 
karelik alan içindeki bütün sinyalleri bozacaktı. Ve işte 
gençler etrafa bakınarak hızla kaçıyorlar. 

 X-İang, çekik gözlerini biraz daha kısarak 
ekrana bakmaya devam etti. Film çok hareketsizdi 
ve aksiyonel sahneler acemice çekilmişti. Ve galiba 
kamera güvenliğin kapısında biraz fazlaca kalmıştı. Bu 
film kesinlikle kötü ve ucuz bir yapımdı. 

   ***

 Bu sırada İstanbul şehri gecenin en aydınlık 
gecesini yaşıyordu. Yaklaşık bir milyar kişilik nüfusuyla 
dünya devletinin en büyük şehirlerinden biri olarak 
her ırktan vatandaşını yine oldukça yüksek milyon 
wattlık elektrikle aydınlatıyordu. Güneşin batmaya 
başlamasıyla birlikte başlayan aydınlatma gündüzü 
aratmayacak şekilde sürüyor, vatandaşların ihtiyaçlarını 
rahat görmesi için sabaha kadar devam ediyordu. Gerçi 
Güneş doğduğunda gökdelenlerin gölgesi şehri gündüz 
vakti loşlaştırıyor ya da karartıyordu ya o da başka.

   ***

 Ekrana bir süre daha bakan X-İang, hiçbir 
hareket olmayınca sıkıldı. Ancak bu aksiyonsuz 
filmin devamının nasıl geleceğini merak ettiği için 
kapatma girişiminde de bulunmadı. Yalnız bu bekleyiş 

beş dakikayı bulunca film hakkında daha detaylı 
irdelemelere başladı. Mesela mimariden filmin yakın 
bir zamanda çekildiğini fark etti. Sonra alarm sistemi 
ve sinyal bozucu cihazdan bu filmin bir hayli yeni 
olduğunu anladı. Anladı ama yapımın bu derece kötü 
ve ilkel olmasına bir anlam veremedi.

 “Demek...” diye yorumladı “Bu zamanda da 
böylesi acemilikler sürüyordu film piyasasında...!”

 Bu düşünceyle kuruyan boğazını ıslatmak 
üzere suya uzandı ama bardağı uzakta kaldığı için 
ulaşamadı. Bir an ne yapacağını düşündü. Ya bardağı 
almaya kalktığında sahne kaçırırsa? Böylece gözleri 
ekranda yavaşça yerinden kalktı ve kapı yanında 
duran masaya doğru geri geri yürümeye başladı ve 
durdu. Ekranda bir hareketlenme olmuştu. Güvenlik 
oda kapısının camına bir gölge vurmuştu. İşte şimdi 
güvenlik görevlisi dışarıya çıkmaya çalışacak ve 
içeride mahsur kaldığını fark edecekti. Çekimlerin 
acemiliği gibi sahneler de pek bir klişeydi. 

 Ve yine durgunluk. Gölge öylece duruyor ve 
X-İang gibi nefes dahi almıyor gibiydi. Sadece bazen 
gölge kamburlaşan sırtını dikleştirir gibi hareketler 
yapıyordu o kadar.

 Daha fazla dayanamayan X-İang bu filme 
yeterince tahammül ettiğine hükmederek kapatmak 
üzere kumandaya uzandı. Ama aynı zamanda gölge de 
hareket ettiği için vazgeçerek doğruldu. Ve işte o anda 
içinde bulunduğu durumu kavradı. 

 Nasıl olmuşsa televizyonda güvenlik 
kamerasının kaydettiği görüntüler akıyordu. Ve 
güvenlik kamerasına bağlı olması gereken ekranda 
ise elektrik santralinin tanıtımı için çekilmiş ve 
televizyonlarda gösterilmiş belgesel görüntüleri vardı. 
Fena aldatılmıştı... Ama hepsinden kötüsü burada bile 
yalnızlık isteğine tecavüz edilmişti. Hatta bu öyle 
bir boyuta ulaşacaktı ki polisler geldiğinde yalnız 
geçirdiği her günün zevkinin içine edilecek kadar çok 
adam akacaktı oraya. Tabii odadan çıkar da koridor 
alarmlarına ulaşabilirse.

    Devam edecek...
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Yerli Bilimkurgu Oyunu
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Hasan ÖNAL

Kısa Öykü 

Takas

 -Merhaba... Ben Hasan, Hasan Yaroslav. 
 -Buyrun geçin, sizi bekliyordum Hasan bey.
 -Lokasyonda biraz sıkıntı yaşadım, intikalim 
bu yüzden bir günlük bir aksamaya uğradı, umarım sizi 
programın dışına atmamışımdır.
 -Hayır hayır, sıkıntı yok, siz rahat olun, aslında 
böylesi daha iyi oldu. 
 -Sevindim buna, sizi zor durumda bırakmış 
olmak istemem çünkü.
 -Lokasyon bilgi formunu eksiksiz 
doldurmuştum halbuki, aksaklığa sebep olan neydi 
acaba?
 -Sanırım adres değişikliği iletinizi şirket 
güncellememiş, sizin bunda bir hatanız yok. Bu 
tamamen C.Y.L. şirketine gelen yoğun talepler 
karşısında yaşanan bir aksaklık diyelim.
 -Başta da dediğim gibi, aslında bu bir günlük 
gecikme benim açımdan iyi oldu, kafamdaki bazı 
“keşke” leri tekrar muhasebe etme imkanım oldu.
 -Bay Atsushi anladığım kadarı ile bu durum 
sizi sarsmış gibi... Veya ben mi böyle algılıyorum?
 -Nasıl desem, hem evet hem hayır. Aslında üç 
aydır hazırlanıyoruz hem siz hem ben, ama sanki bir 
yerlerde hata ettim gibi bir hisse kapılıyorum zaman 

zaman, acele mi ettim acaba diye de sormaktan kendimi 
alamıyorum.
 -Size verilen bir haftalık C.Y.L. demo yeterli 
değil miydi?
 -Bilemiyorum, süre yeterli yeterli olmasına 
da…
 -Ama bu sizin elinizde olan bir seçimdi, 
önünüzde onlarca yüzlerce seçenek var iken… 
Bilemedim!
 -Haklısınız, zaten bu yüzden kendimle 
çelişiyorum. Acaba diyorum, seçimimde profesyonel 
yardım mı alsaydım... Ve bunun gibi onlarca soru 
uçuşuyor kafamda.
 -Sizi rahatsız eden nedir bay Atsushi, biraz 
ondan bahsedin? Belkide sizin rahat hissetmenizi 
sağlayabilirim veya en azından hissettirebilirim.
 -Bilemiyorum, şimdi bu aşamada bunu burada 
konuşmak?
 -Bu sizin kullanacağınız kelimelere bağlı.
 -Sizi üzmek istemezdim gerçekten. O kadar 
kolay olmayacak gibi gözüküyor.
 -Nasıl yapalım? Başlayalım mı o zaman 
“Takas”a?
 -… Biraz daha beklesek mi?
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 -Bakın halen tedirginsiniz, takas talebinde 
bulunan sizsiniz. Aday seçme özgür iradeniz ile 
gerçekleşti. Demo deneme süresini siz belirlediniz, size 
sunulan sekiz adaydan kabul ettiğiniz aday benim... 
Peki neden mutlu değilsiniz??
 -Bunu kabullenmek o kadar kolay olmuyor, 
daha doğrusu bunu yapabilecek miyim asıl beni orası 
ürkütüyor.
 -Bay Atsushi, tanım ve kriter form dosyasında 
büyük kırmızı harflerle belirtilmiş, bunu görmezden 
gelmiş olamazsınız ki? Bu şu aşamada çok çocuksu bir 
mazeret!
 -Sanırım tekdüze yaşam şeklim yüzünden bu 
kararı alırken acele ettim.
 -Bence bu durumu daha da dramatize etmeden 
bitirelim derim.
 -Evet, evet bitirelim şu işi.
 -Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben cihaz 
kurulumuna başlıyorum.
 -Tabi buyrun.
 -Üç dakika içinde hazır olacak, siz hazırım 
dediğiniz de başlayalım.
 -Bir ricam olacak Hasan bey... Yaşadığım bu 
kasaba halkı beni çok sevdi, tüm bilimsel başarılarımı 
bu insanlara borçluyum, bu kasaba halkına saygı ve 
sevgi de kusur etmeyin, sizden tek ricam bu.
 -Bunda müsterih olun... Cihaz kurulumu 
tamam.
 -Hep bu nano transfer eldivenlerini merak 
etmişimdir... Demek ki zaman bu zamanmış.
 -Evet, eldivenleri elinize giyin, ben elimi 
uzatıp siz ellerimi kavradığınız andan itibaren üç 
dakika içerisinde  Change Your Life gerçekleşecek. 
Anlaşıldı mı bay Atsushi.
 -?!!?!!!!..... Hazırım!
 -Tutun elimi...

   ***

 -… Haloo … Haloo. 
 -Buyrun, sizi duyuyoruz.
 -Neresi orası???
 -Acil polis birimi. Siz nereyi aradınız?
 -Şeey... Çok korkuyorum!!!
 -Sakin olun... Sakince anlatın... Nedir sorun?
 -Komşum Prof. Atsushi’nin evinden çok 
şiddetli bir silah sesi geldi... Çok korkuyorum… 
Birşeyler oldu??
 -Tabi ki, siz evden dışarı çıkmayın, biz ekip ve 
acil bir durum için ambulans sevk ediyoruz... Siz iyi 
misiniz? İsminiz?
 -Ben Chiyo Dai. 
 -Chiyo sen sakince evde bekle, ekipler iki 

dakika sonra adrese intikal edecek. Anlaşıldı mı?
 -Tamam…

   ***

//  C.Y.L. üst yönetim acil toplantısı //
 -Efendim takas yapan kişi “Change Your Life” 
sistemini hacklemiş... Yani maktulü yanıltmış.
 -Bunu nasıl başarabilmiş ki? Bu olanaksız.
 -Yapmış işte... Nasıl yaptığı şimdilik önemsiz, 
bu yanlış soru bay Dali, adam tüm dünyada kırmızı 
bülten ile aranan bir seri katil çıktı... Adamın şimdiye 
kadar kayıtlara geçen 13.421 infazı mevcut... Yani 
neredeyse haftada iki cinayet işliyor.
 -Peki neden bay Atsushi? Bunun bir nedeni 
olmalı.
 -Nedeni çok basit bay Dali. Çünkü maktül Bay 
Atsushi çok önemli bir sinir genetik bilimcisi idi.
 -Binlerce genetik bilimcisi var bu ülkede, 
seçilme nedeninde bir kıstas mı var?
 -Var bay Nento... Maalesef var.
 -Peki nedir bu çok önemli sebeb?
 -Detaylar birazdan mail olarak ekranınıza 
düşecek.
 -Durum oldukça vahim o zaman.
 -Kesinlikle.
 -Bu olay basına sızarsa olacakları tahmin 
edemiyorum! 
 -Bay Nazzuki lütfen, nabzınız çok yükseldi.
 -Adamın başımıza açtığı belaya bak!
 -Maillerinize bakın baylar, bayanlar.

   ***

“Yeni Mailiniz var”
 Bay Atsushi meslek tanımı:
 Genetik sinir sistemindeki cinayet ve saldırı 
hislerini oluşturan gen kodlarını çözümleyen ilk 
genetik mühendisi.
 İnsanlık için “Barış ve Sevgi” devriminine 
imza atan bay Atsushi’nin bu buluşu dünya silah lobisi 
tarafından şiddetle reddediliyor.

   ***

 -Bu ne demek oluyor şimdi?
 -Bu insanoğlunun “sonsuz barış” için eline 
geçen bir mucizeyi katletmesi oluyor bay Nento… 
Malesef... Ölüm bir türlü ölmüyor.
                Son
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Sokak Röportajları

“Abi, kitabevinin içinde bilimkurgu rafının önünde röportaj yapmak harika fikir.”

-Evet güzel oldu Salih. Kitabevi personeli neyse de, şu camlı odadaki şefleri çok pis 
kesiyor bizi.

“Kessin abi boşver. Bugüne bugün kitabımız çıkmış raflara gelmiş. Acayip mutluyum, kimse 
moralimi bozamaz.”

- Salih napsak ki! Yerli Bilimkurgu rafinı kimse gezmiyor. Şuraya düşüp bayılsam mı? 
Dikkat çekelim biraz!

“Yok abi naptın. Bi daha içeri almazlar bizi, sakın ha!

-E ne yapıcaz peki? Hah dur biri geliyor bu tarafa...

Merhaba hanımefendi. Biz Yerli Bilimkurgu üzerine bir araştırma yapıyoruz. Size birkaç 
soru sorabilir miyiz?

‘Hmm... Yerli Bilimkurgu mu? Hiç duymadım. 

Bizimkiler bilimkurgu mu yazıyolar?

-Elbette hanımefendi... bakın bu raf yerli bilimkurgu rafı. Bu kitapta bile sadece 47 
yazarın 51 öyküsü var.

‘Aaa ne kadar çok, ne güzel. Nasıl hikayeler var? Aşk var mı?

-Bilimkurgu öyküleri! Yani...

‘Ha tamam, robotlar, uzay falan. Ben daha gerçekçi şeyler okumayı seviyorum, teşekkür 
ederim.

-Neler okuyorsunuz peki?

‘Hmm, vampirler, ejderhalar falan daha çok ilgimi çekiyor

-Anlıyorum hanımefendi.

:::”Mağazamız on dakika içinde kapanacaktır. Siz değerli müşterilerimize duyurulur”:::

“Yerli bilimkurgu hakkında röportaj mı yapıyorsunuz?”

-Ne haa evet evet! Size teşekkür ederiz hanımefendi... Salih çevir kamerayı bu tarafa 
çabuk. Bir ilk yaşıyoruz, beyefendiyle devam edelim... Durun bi yaa nooluyo!

‘Anonsu duydun kapatıyoruz!’

-Yaa ama on dakika dedi!

Sezai Özden 11
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11
‘O müşteriler içindi... sen müşteri misin! Hadi boşaaalt’

-Ne çekiştiriyosun be! Bıraksana kolumu! Al sana o zaman...

‘Aaaggggrrghh!!!’

“Abi naptın adam bayıldı! Neyle vurdun Öyle?”

1 hafta sonra

- Salih kapat şu haberleri zaten sinirlerim bozuk, hiç keyfim yok. 

“Abi! Bak bu sen değil misin? Haberlere çıkmışız abi. Reytingimiz olacak. Kitabın satışı 
artacak.”

-Açsana şunun sesini Salih. Olur mu Olur!

:::: Geçen hafta bir kitabevinde görevliyi elindeki kitapla bayıltan adamın haberini 
vermiştik. Haberi kovalayan arkadaşlarımız o gece o kitabı bulmuştu ve ekranlarda 
sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise o kitap en çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleşmiş 
durumda. Kitabın yazarını bulduk ve sorular sorduk.

-Efendim kitabı yazarken liste başı olacağınızı düşündüğünüz oldu mu hiç?

-Hayır olmadı. Zaten ismi İğne Yapraklı Bitkiler ve Hayallerim olan bir kitabı kimse liste 
başı yapmazdı. Şimdi her yayınevinden teklif geliyor...

“Abi! Abii! İyi misin abii



98 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2018 / sayı 16


