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Bilimkurgunun Doğuşu:

Merhum
Frankenstein’i
Nasıl Bilirdiniz?

Mustafa Özçınar

Samsatlı Lukianos (Lucianus of Samosata) bilinen ilk bilim-
kurgu yazarıdır. Gerçekçi ve sivri dilli yapısı ile tanınırdı.  
Retorikçi, hicivci, filozof ve ilk bilim-kurgu yazarı olan 
Lukianos, avukatlık ve sofistlik gibi farklı işlerle de uğraşmıştır. 
”Gerçek Bir Hikaye (The True History)” isimli eserinde Ay’a 
yolculuktan ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir.

Ünlü canavarın 
doğumunun, yanardağ 
külleri, gök gürültüleri, 

yıldırımlar ve yağmurlar 
altında başlayan gerçek 

hikayesi…
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Şimdiye dek kaç Frankenstein filmi 
çevrilmiştir diye sorsalar cevaplamakta 
zorlanırız. 1818 yılında yayınlanan 
Frankenstein sinemaya en çok uyarlanan 
romanlardan biri şüphesiz. Ne zaman bir 
Frankenstein filmi izlesem aklıma bunca 
sinema filmine rağmen bu karakterin orijinal 
romandaki hali ve yaratılış öyküsü ile ilgili 
ne kadar az şey bildiğimiz gelir. Hem bu 
kadar ünlü hem de bu kadar yanlış tanınan 
karakter bulmak zor sanırım. İşte henüz 2014 
yılının başlarında sinemalarımızda gösterime 
giren son Frankenstein filmini izleyince (I, 
Frankenstein-2014) bu ünlü canavarın az 
bilinen yaşam öyküsü ile ilgili bir şeyler 
yazmaya karar verdim. Umarım ilginizi çeker 
ve okurken eğlenirsiniz.

Önce canavarımızın adıyla başlayalım 
konumuza. Başlıktaki soruyu okuyup ünlü 
canavardan bahsettiğimi düşündüyseniz, 
birçoğumuz gibi Frankenstein adının canavara 
değil de onu hayata döndürmek için tanrıcılık 
oynayan tıp öğrencisi Victor Frankenstein’a 
ait olduğunu unutmuşsunuz demektir. Tabii 
hep başrolde olup zihinlerimize kazınan 
canavarı, afişlerde ve kitap kapaklarındaki 
isimle özdeşleştiriyor olmamız aslında çok da 
şaşırtıcı olmasa gerek. Oysa kitapta canavara 
bir isim verilmemiştir. Bu bakımdan, az önce 
sözünü ettiğim ve Aaron Eckhart’ın başrolünde 
oynadığı “I, Frankenstein” (bizdeki adı 
Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı) filminin 
ismi de sorunludur.

İkinci olarak eserin orijinal adına bakarsak 
onun da “Frankenstein” değil “Frankenstein 
ya da Modern Prometheus” olduğunu görmek 
bizleri pek şaşırtmamalı çünkü yaklaşık iki yüz 
yıl önce çetrefilli, uzun isimler ve alt başlıklar 
moda iken şimdilerde bir ya da iki kelimelik 
olanlar tercih ediliyor.

Frankenstein’ın hayata döndürdüğü şeyin 
adına ister canavar deyin ister yaratık, onunla 
ilgili hepimizin zihninde yer eden şeyler 
neredeyse tümüyle Hollywood’un bize 
sunduğu kırıntılardan ibaret. Örneğin hala bir 
çok çizgi roman, sinema filmi ve TV dizisine 
referans olmaya devam eden ünlü canavar 
tiplemesi Universal’in 1931 yapımı filminde 
Boris Karloff’un canlandırdığı karakterdir. 
Oysa o film Frankestein’ın canavarının konu 
alındığı ne ilk ne de son filmdir ve orada 
yaratılan karakter o güne dek kitaplarda ve 
tiyatro oyunlarının afişlerinde kullanılan 
resimlerdekilerden çok farklıdır. 1910 yılında 
Edison Şirketi’nin yaptığı Frankenstein 
filmi ise tarihteki ilk konulu filmlerden birisi 
olmasına rağmen pek bilinmez.

Yaratığın yıldırımlardan toplanan 
elektrik ile canlandırıldığı ve hemen her 
Frankenstein filminde görebileceğiniz o 
meşhur sahne romanda yer almaz. Romanda 
Victor Frankenstein yaratığı canlandıran bir 
kıvılcımdan söz eder ama ayrıntılara hiçbir 
zaman girmez. Burada film stüdyosu eserdeki 
boşluğu görsel olarak dramatik bir sahne 
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ile doldururken Frankenstein’ın canavarı 
efsanesine daha sonra hep taklit edilegelecek 
bir unsur eklemiş olur. Kitabın 1831 yılında 
yapılan ikinci baskısının ön sözünde Shelley, 
Galvanizme de göndermeler yaparak bu 
konuda biraz ayrıntıya girdiğinden olsa gerek 
birçok kişi orijinal eserde de elektrik akımı ile 
yaratığa hayat verildiğini düşünür.

Yine az bilinen ve bizim yazımızın da ana 
içeriğini oluşturan konu ise  Frankenstein’ın 
canavarına dair fikrin o sıralar 18 yaşında 
olan Mary Wollstonecraft Godwin veya ünlü 
şair Percy Bysshe Shelley ile evlendikten 
sonra alacağı ve daha çok bilinen adıyla Mary 
Shelley’in ( yazının geri kalan bölümünde 
yazardan Shelley olarak bahsedeceğim) 
zihninde nasıl şekillendiği ve bu fikrin 
tohumlarının nasıl atıldığı.

Dilerseniz bunu anlamak için önce yazarın 
yaşam öyküsüne ve dönemin kültürel 
atmosferine kısaca bir göz atalım.

Mary Wollstonecraft Godwin Londra’da 
doğduğunda takvimler 30 Ağustos 1797’yi 

gösteriyordu. Babası ünlü bir filozof ve 
politika yazarı olan William Godwin annesi 
ise ünlü feminist yazar Mary Wollstonecraft’tı. 
Yazarımız, kendisini doğurduktan on gün sonra 
ölen annesini tanıma fırsatı bulamadı. Mary 
Shelley’e annesini kaybettikten sonra babası 
ve annesinin bir asker ile olan ilişkisinden 
doğan ablası Fanny Imlay baktı.

Godwin 1801 yılında yeniden 
evlendiğinde yeni eşi Mary 
Jane Clairmont eve kendi iki 
çocuğunu da getirdi ve bir 
süre sonra da çiftin bir oğulları 
oldu. Üvey annesi kendi kızı 
Jane’i okula gönderirken 
Mary’yi okula göndermeye 
gerek duymadı.

Okula gidemese de Shelley 
okumayı ve yazmayı çok seven 
bir çocuktu ve evlerine gelen 
Samuel Taylor Cooleridge 
ve William  Wordsworth 
gibi seçkin konuklardan 
ve babasının geniş 
kütüphanesinden yararlanarak 

kendini geliştirdi.

1812 yılının yazında Shelley babasının 
İskoçya’daki bir tanıdığının yanına gittiğinde, 
Baxter ailesinin yanında o güne dek görmediği 
bir yuva havası ve huzur buldu ve şair Percy 
Bysshe Shelley ile tanıştı. Ertesi sene yine 
Dundee’ye Baxter ailesini ziyarete giderek bu 
arkadaşlığı sürdürdü.

1814 yılında ise Shelley ve şair Percy Bysshe 
Shelley arasında arkadaşlığın ötesinde bir 
ilişki başladı. Percy Bysshe Shelley Mary’nin 
babasının sadık bir öğrencisiydi, Mary’den 
beş yaş büyüktü ve o sırada evliydi. İki sevgili 
yanlarına Mary’nin üvey kardeşi Jane’i de 
alarak bir süreliğine bir Avrupa seyahatine 
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çıktılar. Mary’nin babası da bu olaylardan 
sonra uzun süre kızıyla konuşmadı.

Mary ve Percy Shelley bir süre Avrupa’da 
gezinip durdular ancak bu dönemde 
yaşadıkları maddi sıkıntılar ve 1815 yılında ilk 
bebeklerinin ölümüyle sarsıldılar.

Frankenstein efsanesinin başlangıcının izlerini 
sürmek isteyenlerin gideceği tarih 1816 yılının 
haziran ayı, yer ise ünlü şair ve aristokrat Lord 
Byron’ın İsviçre’de Cenevre Gölü kıyısındaki 
malikanesidir.

O yaz gecesinde, villada şöminenin başında 

toplanan grup bilimsel gelişmeler üzerine 
sohbet ederek ve birbirlerine gotik Alman korku 
hikayeleri anlatarak vakit geçirmektedirler. 
Yaz gecesi dediğimize bakmayın sakın. 1815 
yılında Endonezya’da patlayan Tambora 
yanardağının püskürttüğü küller o kadar devasa 
boyutlardadır ki o sene Kuzey Amerika ve 
Avrupa’nın büyük bir kesiminde neredeyse bir 
yıl süren bir kış yaşanır. New York’da Mayıs 
ayında sıcaklıklar sıfırın altında ölçülür ve 
İsviçre’de de durum pek farklı sayılmaz. Sisli, 
soğuk, karanlık ve yağmurlu bir hava hüküm 
sürer. Yazın yaşanmadığı yıl denilen 1816 yılı 
bir çok ülkede de eşi görülmemiş kıtlıklara yol 
açar.

Lord Byron’ın misafirleri arasında Mary 
Shelley ve sevgilisi Percy Bysshe Shelley’in 
yanısıra, Mary’nin üvey kardeşi Jane ve 
Byron’ın doktor arkadaşı John William 
Polidori’de vardır.

O zamanların Avrupalı entellektüeller 
arasındaki favori konuları Alman doktor Franz 
Anton Mesmer’in üzerinde çalıştığı hipnotizma 
konusu yani o yıllarda kullanılmaya başlanılan 
adıyla Mesmerizm ve İtalyan doktor Luigi 
Aloisio Galvani’nin hayvanlar üzerinde yaptığı 
deneylerde keşfettiği elektriğin etkilerine dair 
Galvanizm konularıdır. Prometheus mitinin de 
Frankenstein’ın yaratılışında etkisi olduğunu 
düşünmek için bir çok nedenimiz var ve 
kitabın alt başlığının “Modern Prometheus” 
olması bunlardan sadece birisi. Yazarın ilham 
kaynaklarından bir diğeri ise neredeyse 
kendinden sonra gelen tüm batı yazınını 
etkilemiş olan John Milton’ın Paradise Lost 
(Kaybedilmiş Cennet) adlı epik şiiridir. Yazar 
kitabın girişinde bu şiirden bir alıntı kullanır:

Ey yaratıcı, ben mi istedim beni çamurumdan, 
İnsan olarak yoğurmanı? Ben mi zorladım seni
Karanlıktan yükseltmen için beni?
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Normal yaz eğlenceleri ve ev dışında 
faaliyetlere katılamayan grup hayalet 
hikayeleri anlatmaktan sıkılınca ev sahibi 
Lord Byron’ın aklına bir yarışma düzenleme 
fikri gelir. En korkunç hikayeyi yazan 
yarışmayı kazanacaktır. O günlerde bahsi 
geçen konulardan birisi de ölülerin Galvanizm 
ile diriltilip diriltilemeyecekleridir. Önceleri 
Mary’nin aklına bir şey gelmez ama bir kaç 
gün sonra, mezardan çıkarılan bir cesedin 
güçlü bir makinayla hayata döndürüldüğü ve 
bunları gerçekleştiren bilim adamının korkup 
kaçtığı bir kabus görür.

Yine o günlerde tıp konusunda bugünden hayli 
farklı olan bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. 

Doktorların anatomi bilgilerini geliştirmek 
için idam edilmiş veya hapishanede ölmüş 
kimsesizlerin cesetlerini kadavra olarak 
kullanmaları o yıllarda sık rastlanan bir 
durumdur. Hatta bu şekilde bulunabilen 
cesetler yetersiz kalınca para vererek mezar 
hırsızlığı yaptırmak da duyulmamış şeyler 
değildir.

Ekipten Mary dışında dişe dokunur bir eser 
çıkaran tek isim olan doktor Polidori Vampyre 
isimli romanını yazar ve bu roman daha sonra 
yazılan vampir konulu romanların çoğuna esin 
kaynağı olur.

Eserin edebiyat tarihindeki önemi ilk gerçek 
bilim kurgu romanı olarak kabul görmesidir. 
Bu fikre katılmayan bazı edebiyat tarihçilerinin 
de olduğunu ama onların da neredeyse 
tamamının Frankenstein’ı 19. yüzyılın en etkili 
eserleri arasında saydığını ve bilim kurgunun 
gelişiminde çok önemli yere sahip olduğunu 
kabul ettiklerini hatırlatalım.

Kitabın aslında Percy Bysshe Shelley 
tarafından yazılan önsözünde bilim kurgu 
türünün doğuşunun ilanı vardır desek fazla 
mı abartmış oluruz acaba? En iyisi o satırları 
paylaşıp kararı size bırakayım:

Bu kurgunun üzerine bina edildiği olay 
Dr.(Erasmus) Darwin ve Almanya’nın bazı 
fizyoloji yazarları tarafından meydana 
gelmesi imkansız olarak görülmemektedir… 
Bunu bir hayal ürününe temel olarak alırken 
sadece doğaüstü bir dizi korkunç olay örgüsü 
yarattığımı düşünmedim. Hikayenin dayandığı 
olay, sadece hayaletler ve büyüden bahseden 
hikayelerin sahip olduğu dezavantajlardan 
muaftır. Fiziksel olarak imkansız olsa 
da yarattığı durumların yeniliği, insani 
arzuların sınırlarını çizmek için, hayal 
gücüne, mevcut olayların sıradan ilişkilerinin 
yapabileceğinden çok daha karmaşık ve etkili 
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bir bakış açısı kazandırır.
Bu satırlar bana bilim kurgunun en önemli 
özellikleri olan bilimsel gerçeklerden 
yola çıkılarak yaratılan spekülatif kurgu 
aracılığıyla insana dair bir şeyler anlatabilme 
becerisinden bahsediyor gibi geliyor. Oysa o 
zamanların modası gotik romanlarda karanlık 
dehlizlerde yaşanan doğa dışı ve ürkütücü 
olaylar betimlenirken sebep sonuç ilişkisi veya 
yaşanan olağanüstü olayların nasıl olup da 
gerçekleştiğine dair dişe dokunur bir açıklama 
yoktur. Tüm fantezi edebiyatında olduğu 
gibi sorunlar bir anda bir büyü ile çözülür ve 
bu büyünün gücünün kaynağını anlamamız 
beklenmez.

Frankenstein ne kadar ürkütücü ve alışılmadık 
olaylardan bahsederse bahsetsin bu olayları 
o günün bilimsel bilgisi ile destekleyen bir 
yapıya sahipti. Bu durum Mary Shelley’in, 
kendisinden çok daha önceleri fantastik 
hikayeler anlatan ve bilimsel yönleri kuvvetli 
Jonathan Swift ve Cyrano de Bergerac (burada 
Edmond Rostand’ın eserindeki  karakterden 
değil gerçek hayattaki yazar Bergerac’dan 
bahsediyorum) ve ondan çok sonra bunu yapan 
Jules Verne ve H.G.Wells gibi yazarların bu 
konuda önüne geçmesini sağlıyor. Jonathan 
Swift, Güliver’in Seyahatleri isimli romanının 
üçüncü bölümünde gökyüzünde yüzen 
bir ada olan Laputa’daki astronomların 
Mars’ın o zamanlar bilinmeyen iki uydusunu 
keşfettiklerini söyler ve şu anda bildiklerimizle 
neredeyse bire bir örtüşen ayrıntılar verir. 
Swift’in bunlardan bahsettiği 1726 yılında 
Mars’ın uydusu olduğu dahi bilinmemektedir 
ve Mary Shelley’in Frankenstein’ı yazmasına 
neredeyse bir yüz yıl daha vardır. Cyrano 
de Bergerac ise aya ve güneşe yapılan 
seyahatlerden bahseder tiyatro oyununda. Her 
ne kadar ilgi çekici kehanetlere yer verseler 
de  bu eserlerde rastladığımız şey bilimsel 
bir kurgudan çok satirik eserlerin fantastik 

motifleri olmaktan öteye gidemez.

İlk romanlarında yazarların kendilerini 
anlattığına dair bir söz vardır. Aslında 
Frankenstein’ın da Mary Shelley ile çok 
büyük benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. 
Bu benzerliklerden ve romanın teolojik ve 
psikoanalitik  yönden bir değerlendirmesinden 
bahsetmeyi de sonraki bir yazıya bırakırken 
büyük kıtlıklar ve bir yıl süren karanlığa 
sebep olarak herkesi üzen Tambora yanardağı 
patlamasının öte taraftan edebiyat tarihi 
açısından bunca önemli gelişmelere olumlu 
katkı yapmasını kaderin ilginç bir cilvesi 
olarak gördüğümü söylemek istiyorum.
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Esra Uysal
Sibernetiğin Bilinen En Eski Öncüsü

EL CEZERİ

Sibernetiğin ilk örnekleri günümüzden 800 yıl kadar önce Anadolu 
topraklarında yaşayan El Cezeri tarafından dünyanın hizmetine 
sunulmuştur. Bu yüzden sibernetiğin babası olarak bilinmektedir. 
Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülür.
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Sibernetik insani müdahaleye gerek duymadan 
dış dünyanın ihtiyaç ve dalgalanmalarına göre 
kendi kendini düzenleyebilen sistemleri inceleyen 
bilim dalıdır. Bu sistemler yaşantımızda biyolojik 
ve yapay olmak üzere iki farklı tipte karşımıza 
çıkmaktadır. Sibernetiğin ilk örnekleri günümüzden 
800 yıl kadar önce Anadolu topraklarında 
yaşayan El Cezeri tarafından dünyanın hizmetine 
sunulmuştur. Bu yüzden sibernetiğin babası olarak 
bilinmektedir. Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı 
olduğu düşünülür.

Sibernetik alanının kurucusu kabul edilen, fizikçi 
ve robot ustası olarak bilinen bilim insanı İbn er-
Rezzāz el-Cezerī 1136 yılında Cizre’de doğmuştur. 
El Cezerî lakabını yaşadığı şehir olan Cizreden 
almaktadır. Eğitimini Camia Medresesi’nde 
tamamlamıştır. 1181-1206 yılları arasında, 
Diyarbakır’da Artuklu hanedanının himayesinde 
yaşamıştır. Artukoğulları’nın sarayında “Reisu’l-
amal” (başmühendis) olarak görev yapmıştır. 1206 
yılında Cizre’de ölmüştür.

Fizik ve mekanik alanlarına yoğunlaşarak pek 
çok ilke ve buluşa imza atmıştır. Robotikle 
ilgili bilinen en eski yazılı kayıt El Cezerî’ye 
aittir. Günümüzden 800 yıl öncesinin  fizik ve 
teknoloji alanlarındaki gelişmeleri, Cezeri’ye 
ait olan “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte 
Faydalanmayı İçeren Kitap” (El Câmi-u’l Beyn’el 
İlmî ve El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ’ati’l Hiyel) 
eserinden öğrenmekteyiz. Bu önemli eserin 
yazılmasını Cezeri’den 1203 yılında Diyarbakır 
prensi Nāṣireddīn Maḥmūd istemiştir

El Cezeri eserini iki yılda tamamlamıştır. Eser 6 
bölümden oluşur ve içerisinde yer alan 50 kadar 
makinanın nasıl üretileceği detaylı olarak tarif 
edilmiştir. Günümüze kopyaları ulaşan eser el 

yazmasıdır ve bir çok renkli çizim içermektedir. 
Kitab-ül Hiyel olarak bilinen eserinin 15 kopyası 
olduğu bilinmektedir. Topkapı ve Süleymaniye 
kütüphanelerinde de bu kopyalardan toplam 
beş tanesi bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı bu 
kopyadan 1990 yılında “Olağanüstü Mekanik 
Araçların Bilgisi Hakkında Kitap” adında 3000 
adet tıpkıbasım kitap basmıştır.

Tasarımlarının günlük hayatta fayda sağlaması 
temel prensibidir. Tasarımları su, hava, yerçekimi, 
basınç ve denge üzerine kuruluyordu. Tasarımları 
için yaptığı çizimlerden, onun çok yetenekli bir 
ressam olduğu görülmektedir. Ayrıca tasarımları 
estetik açıdan da oldukça gösterişliydi. Yapacağı 
cihazların önce kâğıttan maketlerini inşa etmiştir. 
2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde 
minyatür sanatçısı Leman Dinçtürk’ün hazırladığı, 
Cezeri’nin otomatlarından oluşan minyatür sergisi 
gösterime sunulmuştur.

“Mekanik Hareketlerden Mühendislikte 
Faydalanmayı İçeren Kitap” isimli eseri modern 
çağlardan önceki her hangi bir kültüre ait 
mühendislik gelişmelerinin önemli kayıtlarından 
biridir. Diğer mühendislerin bu tasarımları 
yapabilmeleri için her biri hatasız ve ayrıntılı 
olarak tarif edilmiştir. El Cezeri’nin eserlerinde 
tarif ettiği makinaların bir kısmını günümüz bilim 
adamları yeniden üreterek çalıştığını göstermiştir. 

 Bunlardan birisi Filli Saat isimli eseridir. Makinenin 
taklidinin günümüzde yapılması için 150 den 
fazla kişi çalışmıştır, Dubai’de sergilenmektedir. 
Fil saati modern mühendislikte kullanılanlara 
benzeyen bir kaç mekanizmadan oluşur. Filin bel 
kısmında küçük bir deliği olan şamandıra bulunur. 
Suyun akışı şamandıranın batmasını sağlar ve 
şamandıra saatin çalmasını sağlar. Saat çaldıktan 
sonra şamandıra yukarı çıkar. Saat çaldığında kuş 
şakıması gibi sesler çıkarır.
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Mekanik teknolojisinin gelişimine yaptığı en 
büyük katkı, su kaldırma makineleri için yaptığı 
tasarımlardır. Onun makinelerinin bir çoğu 
günümüz modern cihazlarının prensiplerine 
tamamen uymaktadır. En ilginç icadı, 3 numaralı 
su kaldıran makinedir. Suriye Şam da yeni yapılan 
bir keşif sırasında Yezid Irmağında bulunan bir 
su çarkının kalıntıları onun aslında El Cezeri’nin 
tasarımına dayandığını göstermektedir. 13. 
yüzyılda yapılan su çarkı, yerel topluma 700 
yıldan uzun süre boyunca hizmet etmiştir. Yerel 
hastaneye 1970’li yıllara kadar su taşımıştır. Şu 
an makine tasarımının bir anıtı niteliğindedir. 
Bütün çalışmalarında karmaşık bir vites sistemi 
kullanmaktadır.

Teknolojiyi bir adım daha evrimleştirecek ve 
mekanik mühendisliğini ebediyen değiştirecek olan 
şey El Cezerinin su kaldıran 4. makinası için yaptığı 
tasarımında bulunmaktadır. Bir krank sistemi 
kullanır. Bu çalışan bir makinede bu teknolojinin 
bilinen ilk kullanımıdır. Krank günümüz 
mühendisleri tarafından tekerlekten sonra ki en 
önemli mekanik cihaz olarak tanımlanmaktadır. 
Bu icadı önemli kılan şey 500 yıl sonra onun 
modern çağlara doğru tamamlayıcı bir parça rolü 

oynamasıdır. Krankın 
kullanılması ve onun 
mile bağlanması 
makineler ve buharlı 
motorlarda, dizel 
motorlar ve benzinli 
motorlar gibi 
motorlarda bir devrim 
yarattı. Bu basit 
parça devamlı dönme 
hareketinin karşılıklı 
dönme hareketine 
d ö n ü ş m e s i n i 
sağlamaktadır. Krank 
bağlantılı rot 

sisteminin dönen bir makine ile birleştirilmesi 
inanılmaz bir icattır. Bu tasarımı inceleyen modern 
mühendisler makinenin yatay dingilinin vitesler 
tarafından döndürüldüğünü ve krankın ucunun 
menteşe ile bağlı bağlantı çubuğunun içinde 
kaydığını ve menteşesi etrafında gidip gelerek su 
kovasını yükseltip alçalttığını keşfettiler. Modern 
mühendisler El Cezerinin tasarımının şifresini 
çözene kadar bu sistemin 15. yüzyıl bir avrupa icadı 
olduğuna inanılıyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde 
El Cezeri bu cihazı 200 yıl önce makinesinde 
kullanıyordu.

5 numaralı su kaldıran makinesi için son tasarımı 
şaşırtıcı bir mekanizma içermektedir. İki zamanlı 
emme pompası olarak bilinen aletin tasarımı 700 
yıl öncesine dayanmaktadır. Esin kaynağı antik 
çağdaki atalarıdır. MÖ 3. yüzyılda iskenderiye 
şehrinde çalışan Ktesibios emme pompasının 
prensiplerini geliştirmeye başladı. Bu tasarıma 
iki zamanlı su pompası ismi verilmektedir. Bin 
yıl sonra El Cezeri bu tasarımı alıp geliştirmiş 
ve yeni aşamalara taşımıştır. İnsan gücüne bağlı 
olan tasarımı geliştirerek tam otamatik bir pompa 
yaratmak için mekanik bilgisini kullanmıştır. 
Modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı 
motordan 500 yıl önce kullanılan krank sistemi 
üzerinde direkt bir etkisi olmuştur. Pompa vitesler 
sistemi aracılığı ile işletilen bir su çarkı tarafından 
çalıştırılır. Bu sistem iki piston çubuğunun 
bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. 
Pistonlar yatay olarak bir birine ters olan silindirler 
içerisinde çalışırlar. Her birinde vana ile çalışan 
emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine 
bir tek çıkış sağlamak için basma boruları 
makinenin merkezinde birleştirilir. El Cezeri’nin 
bu makinelerin yapımında yarattığı gelişmeler 
doğulu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının 
bu buluşları ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı 
cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde 
doğunun mühendisliği geçmişte düşünüldüğünden 
daha hızlı ilerliyordu.
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El Cezeri’nin 
kitabında yer 
alan diğer bir 
mekanik araçta 
şifreli kilit 
mekanizmasıdır. 
Bu kilit bir 
sandığı 12 
harfle kitlemeye 
yaramaktadı r. 
Kapak üzerinde 

dört şifreli kilit ve bir döndürme topuzuna bağlı 
olan iki plakadan oluşmaktadır. Kilit sadece belli 
bir kombinasyona ayarlanırsa açılmaktadır.

Kitabında yer alan bir başka çalışmasıda, hastadan 
alınan kanın miktarını ölçen kan alma tekneleridir. 
Denge prensibini kullanarak çalışan dört adet 
kan alma teknesi yapmıştır. Aracın üzerinde iki 
tane keşiş yer almaktadır. Birinin elinde bulunan 

asa alınan kan 
miktarına göre 
hareket etmektedir. 
Bir dirhemlik kan 
alındığında keşişin 
elindeki asa ilk 
işarete ulaşır. Kan 
miktarı arttıkça 
keşiş asası ile 
birlikte alınan kan 
miktarını göstermek 
üzere döner.

İlginç icatlarından biri ise Şarap Servisi Yapan 
Cariye otomatıdır. 7,5 dakikada bir, ağaç bir 
dolabın içinden çıkan cariyenin sağ elinde şarap 
kadehi, sol elinde ise mendil bulunmaktadır. 
Hükümdar kadehini alıp mendil ile ağzını 

sildikten sonra kapının kanatlarını 
kapatır. 7,5 dakika sonra otomat 
aynı işlemi tekrarlar.

El Cezerî hakkında ülkemizde 
yazılmış başlıca önemli kaynaklar; 

Yrd. Doç Dr. Abdullah Uzun - Cizreli 
Eb-Ül-İz ve Otomatları

Prof.Dr. Fuat Sezgin – İslam’da 
Bilim ve Teknik Cilt 5 

Doç.Dr. Yavuz Unat – Artuklular 
Döneminde Bir Türk Mühendis; 
Cezeri

Tavus Kuşlu İbrik

Saz Çalan Robot

Sıcak,Soğuk ve Ilık Su 
Akıtan İbrik

Masa Makinesi

Otomatik Çalışan Su 
Makinası

Güneş Saatlerini Bildiren 
Su Saati

Kılıç Tutan Çocuğun
Mumlu Saati

ESERLERİNDEN BAZILARI
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Yayına Hazırlayan Canan Göl

Yazan Gökhan Reyhanoğulları

Türk Edebiyatının 
İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve 
Orhan Duru 
Orhan Duru (1933-2009), 1950’li yıllarda ortaya çıkan öykü kuşağının içinde yer alır. 1950 kuşağı 
yazarları, öyküye getirmiş oldukları yeni bir bakış ile öykünün alışılagelmiş seyrini değiştirirler. 
Sait Faik’ten oldukça beslenen bu kuşak, bireyi ve onun sorunlarını ele almayı amaçlar. Orhan 
Duru, bu kuşak içinde en farklı olan yazardır. Diğer yazarlara göre daha değişik ve henüz 
yeni sayılabilecek atılımlar gerçekleştirir. Bilim-kurgu da bunlardan birisidir. Kendi zamanına 
kadar sadece çevirilerle sınırlı kalan bilim-kurguyu, öykülerinde ilk deneyen yazar olur. Ayrıca 
“bilim-kurgu” kelimesini de Türk Dil Kurumu’na öneren de kendisidir. Ancak Duru, bilim-
kurgunun sadece fantastik bir algı içinde değil, aynı zamanda toplumsal içerikli olmasına da 
özen göstermiştir. Böylesi öyküleri oluştururken mizahi ve ironik üslup da yerini alır. Bazen salt 
bilim-kurgu öyküsü oluşturan Duru, bazen de bu türün sadece kimi olanaklarından yararlanır. 
Edebiyatımızda ilk olan bu öyküler, özgünlük bağlamında da önemli bir yer teşkil eder. Daha önce 
edebiyatımızda hem tematik hem de kurgusal anlamda denenmemiş olan bu anlatılar, Orhan 
Duru’yu 1950 kuşağının içinde farklı bir yere taşır. Her ne kadar bu öyküler vücuda getirildiği 
zamanlarda hak ettikleri değere ulaşmamış olsa da kendilerinden sonra gelen fantastik yazarlar 
grubunu etkilemiş ve onlar adına yol açıcı olmuştur. Kurguyu yazınsallaştıran Duru, bu bilim-
kurgu öykülerinde tarihi, mitolojiyi, kültürel değerleri, gelenekleri, toplumsal sorunları, bireysel 
mücadeleleri, yozlaşan ilişkileri iç içe verirken, öykülerini evrensel bir algıyla bitirmeyi ihmal 
etmez. Bu sebeple Duru, kuru bir bilim-kurgu oluşturmuş olmaktan uzaklaşır ve asıl amacına 
ulaşmış olur. Anahtar Kelimeler: Orhan Duru, öykü, bilim-kurgu, fantastik, birey-toplum.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, 
p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY
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THE FIRST SCIENCE-FICTION 
STORIES OF TURKISH LITERATURE 
AND ORHAN DURU 

 Abstract

Giriş

Orhan Duru (1933-2009) takes place in the story 
generation which emerged in the 1950s. This 
generation is changed the usual course of the 
story with a new view that they had brought to the 
story. This generation, which is very much benefit 
from Sait Faik, aims to deal with the individual 
and his problems. Orhan Duru is the author of 
the most different in this generation. He realizes 
more different and just considered new ventures 
than other authors. Also one of them is science-
fiction. He is the first author who attempted the 
science-fiction, which was limited with translations 
until his time, in his stories. In addition, he is the 
author who suggested the word of “science-fiction” 
to Turkish Language Institution. However, he had 
taken pains of science-fiction, not only to be in 
a fantasy perception, but also to be in the social 
content. When he creates this kind of the stories, 
humorous and ironic style takes place. Sometimes, 
Duru creates the absolute science-fiction story; 
sometimes he takes only some advantage of 
opportunities of these species. These stories, which 
are the first in our literature, represent an important 
place in the context of originality. Previously, in 
our Literature, these narratives, which untested 
in both fictional and thematic sense, moves to a 
different place in the 1950 generation. Although 
these stories didn’t reach the value which they 
deserve when they were brought to the body, they 
have affected the fantastic writers group who came 
after them and have been path-breaking for them. 
Duru who put fiction to writing, while he mention 
collectively the retrograde relationships, the history, 
the mythology, the traditions, the social affair, 
the individual efforts, the culturel esteems in this 
science fiction, he does not neglect to finish with 
universal perception. For this reason, Duru has 
walked away from creating a dry science-fiction 
and would be achieved the main purpose. 
Key Words: Orhan Duru, short stories, science-
fiction, fantasy, individual, society

Bilim-kurgu, henüz Türk edebiyatında yerini 
almayıp çok az çevreler tarafından bilinirken 
Duru, bu türe en başından önem vermiş ve 
-düzeyli bir şekilde- öykülerinde bilim-kurgusal 
konuları işlemiştir. Orhan Duru, yazınımızın 
çeşitlenmesi adına giriştiği bu çabanın ilk 
özgün örneklerini vermeyi başarmıştır. Orhan 
Duru, ‘’bilim-kurgu’’ isminin yaratıcısıdır; yani 
bilim-kurgunun ‘’isim babalığını’’ yapmıştır. 
‘’Belki çok kişi tarafından bilinmiyor, ama 
‘bilim-kurgu’ adının babası benim’’ (Çelikel, 
1996: 18) diyen Duru, 1 Ocak 1973 yılında 
Türk Dili Dergisi’nin 256. sayısında hazırladığı 
bilim-kurgu dosyası ile bu ismi önerir ve kabul 
görür. Batı dünyasında science-fiction olarak 
bilinen bu türün birçok Türkçe karşılığı ortaya 
atılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Batı 
Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi 
adlı betikte ‘’science-fiction’’ karşılığı olarak 
‘’düşbilimsel yapıt’’ deyiminin önerildiğini dile 
getiren Duru, bu deyimde geçen ‘’düşbilim’’ 
sözcüğünün daha çok düşlerle uğraşan bir 
bilim dalı gibi izlenim verebileceğinden bunun 
doğru bir tanım olmadığını vurgular. TDK’nın 
o zamanki üyelerinden biri olan Tahsin 
Saraç’ın ‘’düşsel bilim’’ deyimini önerdiğini de 
söyleyen Duru, burada da var olan ‘’düşsel’’ 
ifadenin aynı izlenimi yaratacağından bu 
söze de olumlu bakmaz. Gerçekten de bilim-
kurgunun düşsel bir tarafı olmasına karşın 
daha çok bilimsel verilerden yararlanması 
‘’düşsel’’ ifadelere temkinli yaklaşılmasında 
doğruluk payı mevcuttur. Orhan Duru ise 
daha çok bu sözcüğün kökenine ve sözcük 
türüne bağlı kalarak ortaya çıkarmaya 
çalıştığı yeni sözcüğün yani ‘’bilim-kurgu’’nun 
dilimize kazandırılmasını şöyle anlatmaktadır: 
‘’Science-fiction sözcüğü açık bir biçimde 
iki sözcüğün birleşmesinden ortaya çıkıyor. 
Türkçede de aynı biçimde bir kuruluşa gitmeli 
miyiz? sorusu geliyor akla. Aynı biçimde 
gitmekle, söz konusu yazın türünün gereği, 
yarar olduğunu sanıyorum. Birleşik sözcükte 
yer alan science yani bilim sözcüğünden 
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1- Bilim-kurgu Kavramı

Türkçe karşılık ararken cayamayız. Çünkü 
bu yazın türünün bilimle ya da bilimin 
uzantıları ve uygulamalarıyla yakın bir ilintisi 
var. Geriye kalıyor fiction. Bu sözcük için 
öteden beri çeşitli önerilerde bulunulmuş. 
Eski bir sözcükte ‘’yapıntı’’ karşılığını buldum. 
Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük’ünde 
‘’uyduru’’ sözcüğünü öneriyor. Bu kez fiction 
sözcüğün aslında ‘’kafada biçimlendirme, 
kafada kurma’’ anlamına geldiğini düşünerek 
‘’kurgu’’ sözcüğünü düşündüm. Kurgu 
sözcüğünün ne anlama geldiğini araştırdım. 
TDK’nın 1942’de yayımladığı bir felsefe ve 
dilbilgisi terimleri sözlüğünde speculation 
karşılığı ‘’kurgu’’, speculatif karşılığı ‘’kurgusal’’ 
sözcükleri öneriliyordu. Gene TDK yayınları 
arasında çıkan, Yılmaz Çolpan tarafından 
hazırlanan Ataç’ın Sözcükleri adlı sözlükte 
Ataç’ın imagination, hayal kuvveti karşılığı 
olarak kurgu gücü, hayali karşılığı kurgu 
sözcüklerini kullandığını gördüm. Böylece 
fiction karşılığı olarak kurgu sözcüğünü 
kullanmanın daha yerinde olacağı kanısına 
vardım. Sonuçta ‘’science-fictiıon’’ karşılığı 
olarak “bilim-kurgu” sözcüğü ortaya çıktı.’’ 
(Duru, 1973: 333). Bilim-kurgu ismini yaratan 
Orhan Duru, bilim-kurgunun ‘’çağımızın 
bir olgusu’’ olduğunu vurgular. Çünkü bilim 
ve teknolojinin günümüzde yarattığı hız ve 
yoğunluk yadsımaz bir gerçektir. İnsanoğlunun 
bu gelişmelerin karşısında neler olup bittiğini 
anlaması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Bu sebeple insanın bilime hâkim olmak, ona 
üstün olmak bir yana, ona koşulsuz inanma 
ve boyun eğme, bir bakıma da ondan korkma 
derecesine geldiğini söylemek yanlış olmaz. 
Böylelikle bilime mucize gözüyle bakan 
insanın onu düşsel yönleriyle vermenin 
yollarına gitmiştir. Duru’nun da vurguladığı 
gibi bilim-kurgu yazının ortaya çıkışında 
sadece bütün bu olağanüstü bilimsel ya da 
teknik gelişmeler değil, aynı zamanda insanın 
düşe, olağanüstülüğe, doğa dışı olaylara 
düşkünlüğü de etkili olur. Öyle ki insanoğlunun 
masallarla büyüdüğünün, acayip olayları, 
değişik ülkelerde olup bitenleri yalan da 

Bilim-kurgunun ortaya çıkmasında etkili olan 
olguları ve ihtiyaçları dile getirdikten sonra 
bilim-kurgunun ne olduğu sorusuna da 
cevap arayan Duru, bu türe tanım bulmanın 
oldukça güç bir konu olduğunu ifade eder. 
Başlangıçta Kingsley Amis’in, ‘’bilim-kurgu 
yazını, bilim ve teknik alanında yeni buluşlara 
ya da varsayımlara, giderek bunların 
kurgusal yollarla ileri götürülmüş biçimlerine 
dayanan bir durumu ele alır ve onun üzerinde 
yazılarını oluşturur.’’ görüşünü yer verse de 
Duru’ya göre en iyi bilim-kurgu tanımı Michel 
Butor’un yaptığı tanımdır: ‘’Bilim-kurgu, 
bilimin izin verdiği oranda mümkün olabilecek 
olanı kullanan bir yazındır, gerçeklikle 
sınırlandırılmış bir düşçülüktür.’’ (akt. Duru, 

olsa, uydurma da olsa dinlemek merakının 
varlığı bir gerçektir. Bu sebeple insanın bu 
merakını doyuracak çeşitli araçlar da her 
çağda mevcuttur. Günümüz çağının bir aracı 
da bilim-kurgudur o zaman: ‘’Eskiden insanlar 
cinlere, perilere, mucizelere inanıyordu. 
Bugün onların yerine füzeler, atom bombasına 
ya da başka teknik gelişme örneklerine 
inanıyor. Bilim-kurgu yazının çağımızla 
derinden bağlantısı vardır öyleyse. Okurları 
başka dünyalara, olağanüstülüğe, doğa-
dışına sürüklese de kullandığı dil, bilim dilidir 
ya da bilimsi bir dildir hiç olmazsa.’ ‘(Duru, 
1973: 334) Duru’nun işaret ettiği gibi çağın 
gereklerinden doğan bilim-kurgu günümüzün 
en büyük bilim-kurgu yazarı olan Isaac 
Asimov’un, ‘’bilim-kurgu henüz gençtir, çünkü 
bilim-kurgu bugünün edebiyatı, bugünden 
de öte yarının edebiyatıdır.’’ (akt.Özdemir, 
2002: 334) sözleriyle değerlendirmesine, 
Duru’nun söylemlerine baktığımızda buna 
tam anlamıyla katılmadığını görürüz. 
Bilim-kurgunun çağımızın en önemli, 
geleceğe kalacak tek yazın biçimi olarak 
değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Duru, 
bilim-kurgu türüne ne heyecanla bağlanmanın 
ne de onu küçük görmemenin çıkar yol 
olacağını vurgulamaktadır.(Duru, 1973: 334)



17www.yerlibilimkurgu.com

2- Bilim-Kurgunun Tarihsel Gelişimi

1973: 334) Tanımın doğruluğuna dikkat 
çeken Duru, bilim-kurgunun aslında çağdaş 
birtakım gerçeklerden başladığını ve düşsel 
yöntemlerle bunları geleceğe ya da başka 
dünyalara uzattığını ve geliştirdiğini dile 
getirir. Bunun içindir ki bilim-kurgunun bilimsel 
gerçeklerden ve günümüz gerçeklerinden tam 
olarak uzaklaşmayacağını ve bilim-kurgunun 
bir kaçış yazını olmadığını söyleyebiliriz. 
Butor’un bu tanımının ve Duru’nun 
görüşlerinin yanı sıra Asimov’un yaptığı tanım 
da bu yöndedir. Asimov da bilim kurguyu, 
“bilim ve teknoloji seviyelerindeki değişimlere 
insanın gösterdiği tepkileri ele alan edebiyat 
dalı’’ olarak tanımlar. Ancak burada önemli 
olanın “söz konusu değişimlerin; bilim, 
teknoloji ve insan bağlamındaki mevcut 
bilgiyle ters düşmeyen değişimler olması” 
gerektiğini vurgular. (akt. Özdemir, 2002: 334) 
Bilim-kurgunun çağımızın ve insanımızın 
gerçeklerinden ayrılmayacağını vurgulamayan 
bu yaklaşımların yanında bilim-kurgu 
yazarının hangi konumda ve bakış açısında 
olması gerektiği de önem arz eder. Duru’ya 
göre bilim-kurgu yazarı “ya bugünün çağdaş 
bilim ve teknik gelişimlerini ya da bunların kısa 
sürede gerçekleştirecekleri sanılan etkilerini 
dikkate alması, bunlar olmazsa gelecekte var 
olacağını öne sürdüğü bir bilimsel gelişmeye 
dayandırması gerekir.” (Duru, 1973: 335) 
Bilim-kurgu türünü değerlendirirken dikkat 
edilmesi gereken bir diğer husus da bilim-
kurguyu bir ‘’düş’’, bir ‘’fantezi yaklaşım’’ 
olarak görmemektir. Bilim-kurguyu düşsel 
bir tür içinde değerlendirmek oldukça yanlış 
olur. Çünkü Duru’ya göre, bilim-kurgunun 
düşsel türde olayları, durumları bilimsel 
ya da bilimsi bir yolla açıklama kaygısı 
yoktur. Duru, bilim-kurgunun kaygısını şöyle 
dile getirir: “Masallarda olduğu gibi cinler, 
periler, cüceler, devler, drakulalar, vampirler, 
büyücüler olağanüstü, ama gerçeksiz 
olaylarla karşılaşırız düşsel yazın türünde. 
Bilim-kurgu türünde ise bunların yerini uzay 
gemileri, başka dünyalardaki inanılmaz 
yaratıklar, teknik olağanüstü buluşlar almıştır. 

Bilim-kurgu türünde her zaman bilimsel ya 
da bilimsi gerekçe bulma kaygısı yaygındır.” 
(Duru, 1973: 335) Bilim-kurguda bu yazınsal 
kaygısının oluşması, önemsediği ‘’muhteva’’ 
yani ‘’içerik’’ten kaynaklanmaktadır. Çünkü 
bilim-kurgunun diğer edebî türlerde pek 
olmayan kendine özgü bir içerik anlayışı 
mevcuttur. Bilim-kurgu konularını oluştururken 
yukarıda dile getirdiğimiz bütün hususları 
dikkate almak zorundadır. Burada esas olan 
‘’kurgu’’nun ‘’bilim’’ gibi bir dayanağı olmasıdır. 
Bu sebeple bilim-kurgu bu dayanaktan fazlaca 
uzaklaşamaz. Duru da dikkat çektiği bilim-
kurgusal konuları beş ayrı grupta toplar. Bu 
konular şöyledir: 

1- Uzay gezileri, zaman içinde yer değiştirme 
ya da zaman içinde geziler, başka boyutlarda 
ya da koşut evrenlerde geziler. 
2- Başka yıldızlardan gelen akıllı ya da akılsız 
yaratıklar, uzay canavarlarıyla karşılaşma. 
3- Dünyanın gelecekteki tarihi ya da varsayımlı 
tarih, dünyanın sonu. 
4- Olağanüstü buluşların yarattığı durumlar. 
Robotlar, telepati ve duyular üstü algılama. 
(ESP) 
5- Ütopyalar, kurgusal dünyalar. (Duru, 1973: 
335)

Duru’nun sınıflandırdığı bilim-kurgu konularını 
dikkate alarak bilim-kurgunun tarihsel 
gelişimine bakmak mümkündür. Bilim-kurgu 
yazının kökenini M.Ö 800’lü yıllara indiren 
ve eğer “tek gözlü devleri, büyücüleri ve 
canavarları bilim-kurgunun bir parçası olarak 
kabul edeceksek Homer’in Odysseia’sını 
bilim-kurgunun ilk eseri değil, gelmiş geçmiş 
en başarılı bilim-kurgu örneği’” (akt. Özdemir, 
2002: 334) olarak kabul eden Asimov’un bu 
görüşünü yukarıda sınıflandırılan konular 
dahilinde ele alınırsa pek de doğru olmaz. 
Asimov’un ve Duru’nun da dikkat çektiği 
bir başka örnek bilim-kurgunun ilk örneği 
kabul edilir. İ.S. 2.yy’ın ortalarında yaşayan 
Lukianos’un ‘’Olmuş Bir Öykü’’ adındaki 
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öyküsü deniz hortumuyla aya ve başka 
gezegenlere yapılan seyahatleri anlatması 
bakımından ilk bilim-kurgu öyküsü olarak 
değerlendirilir. Bu hikâyeden sonra ünlü 
astronom Kepler 1634 yılında Somnium adlı 
hikâyesinde ruhların aracılığıyla aya yapılan 
bir yolculuğu anlatmaktadır. Asimov’a göre bu 
hikâyede “ilk kez gerçek gözlemlerin varlığı 
söz konusudur.” (akt. Özdemir, 2002: 335) 
1638 yılında ise İngiliz Papaz Baldwin, Ayda 
İnsan adlı eseriyle bu kez kuğuların çektiği bir 
sandalla aya yolculuk yapılır. 1650’de Cyrano 
de Bergerac, Ayda Gezi adlı eseri de fişeklere 
bağlı bir araçla aya yolculuk söz konusudur. 
1752’de Fransız filozof Voltaire, Micromégas 
adlı eserinde diğer yıldızlardan gelen bir 
yaratığın insanlarla olan konuşmalarını 
anlatır. Ayrıca Jonathan Swift’in 1726’da 
yayınladığı Guliver’in Gezileri adlı eserinin bir 
bölümü de bu tür öykülere örnek gösterilebilir. 
Bilim-kurgu öykülerinin bir başka yönü 
olan ütopyaları da saymak mümkündür. 
Bunların arasında en önemlisi Thomas 
More’un 1516’da yayınladığı Ütopya’sı ile 
Francis Bacon’un 1627’de yayınladığı Yeni 
Atlantis’idir. Bilim-kurgunun konuları arasında 
yer alan yaratıklar ya da robotlar yaratma 
eğilimi, gerçek anlamda ilk bilim-kurgu 
eserini de ortaya çıkarır. Eser, 1818’de İngiliz 
ozanı Shelley’in eşi Mary Shelley’in yazdığı 
Frankenstein’dır. Daha sonra 19.yy en büyük 
ve ilk profesyonel bilim-kurgu yazarı olan 
Jules Verne’in eserleri sayılabilir. Balonla Beş 
Hafta (1863), Dünyanın Merkezine Yolculuk 
(1864), Deniz Altında Yirmi Bin Fersah (1870), 
Aya Yolculuk (1870), Doktor Oks (1874) gibi 
eserler çağdaş anlamda bilim kurgunun önemli 
yapıtları arasındadır. H.G. Wells’in Zaman 
Makinesi (1895) adlı eseri ilk kez zamanda 
yapılabilecek yolculuktan bahseder. Ayrıca 
Dr.Moreau’nun Adası (1896), Görünmeyen 
Adam (1897), Dünyalar Savaşı (1898), Aydaki 
İlk İnsanlar (1901) eserleri çağdaş bilim-kurgu 
yapıtları arasında değerlendirilir. 20. yüzyılın 
başlarında Hugo Gernsback bilim-kurguyu 
Amerika’da başlatan isim olur. Science-

Fiction sözcüğünün yaratıcısı olan Hugo’nun 
en önemli eseri Ralph 124C 41+ (1911) 
romanıdır. Bu yüzyılda bilim-kurgu türünün 
gittikçe yaygınlaşmaya başladığı da görülür. 
Bilim-kurgu dergilerinin de yayınlanmaya 
başlaması gelişme sürecini hızlandırır. Yakın 
çağımıza baktığımızda Aldous Huxley’in 
Cesur Yeni Dünya (1932)’sı, George Orwell’in 
1984 (1949)’ü, Ray Bradbury’nin Fahrenheit 
451 (1953)’i, Stanislas Lem’in Solaris(1961)’i, 
Pierre Boulle’un Maymunlar Gezegeni 
(1963)’ni ve Karel Çapek’in RUR(Rossum’s 
Universal Robots) (1970)’unu saymak gerekir. 
Bilim-kurgunun Türk edebiyatında gelişme 
gösterdiğini söylemek çok güçtür. Bilim-
kurgunun edebiyatımızda sadece yabancı 
dillerden yapılan tercümelerle sınırlı kaldığını 
söylemek mümkündür. Bu tercümelerin de 
oldukça sıradan ve kötü tercümeler olduğunu 
da vurgulamak gerekir. Başlangıçta en çok 
dikkat geçen çeviriler Jules Verne’in eserleri 
olur; ama nedense bunlar hep çocuk kitapları 
olarak değerlendirilir. Daha sonra Asimov’un, 
Bradbury’nin eserleri de çevrilir. Çeviri 
bazında kalan bilim-kurgunun yazınımızda 
gelişmemesinin nedeni, ülkemizin bilim ve 
teknolojideki geri kalmışlığından doğmuş 
olması bir gerçekliktir. Daha çok çeviri ile 
sınırlı kalan bilim-kurgunun ilk ve özgün 
örneklerini Orhan Duru verir. Bilim-kurguya 
ilgisinin çocukluğuna kadar gittiğini söyleyen 
Duru ‘’Bay Tekin Başka Dünyalarda’’ filmlerini 
seyrettiğini ve daha sonra da Jules Verne’in 
eserlerini okuduğunu dile getirir. (Duru, 
1976: 139) Bu etkilerin yanında edebiyatın 
çeşitlenmesini de isteyen Duru, bilim-kurgu 
öyküsü yazmaya yönelir. Ancak Duru’nun 
bu öykülerini kuru bir bilim-kurgu olarak 
değerlendirmek de yanlış olur. Duru’nun bilim-
kurgu öykülerinde bile asıl merkez insandır. 
Duru’nun bilim-kurgusu, ‘’Gerçek bilim-
kurgunun, insan bilimini ele alan, süregelen 
bir bilgi ilerlemesini, insanoğlunun evreni 
anlamak için gösterdiği çaba ve becerikli fikirleri 
ile evrenin bazı bölümlerini değiştirmelerini 
betimleyen ve bilim-kurguyu bu nedenle 
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modern bir olgu olarak değerlendiren’’ (akt. 
Özdemir, 2002: 334) Asimov’un yanı sıra 
‘’bilim-kurgucu ne bir hayalperest ne de 
katıksız bir bilim adamıdır; bilim-kurgucu 
yüzyılımızın çok olağan bir insanıdır, hem de 
çağımızın insanıdır; bilim-kurgu bir düşünme 
şekli değil, bir heves ya da bir merak değil, 
bilinçli bir yaşam şeklidir.’’ (Scognamillo, 1976: 
10) diyen Scognamillo’nun fikirlerinin odak 
noktasındadır. Çünkü Duru’nun öykülerinde 
her zaman insan ve onun sorunları vardır. 
Duru’nun bilim-kurgusu insandan yanadır: 
“Hemen her öykümde toplumsal sorunlar var 
(...) Bilim-kurgu öykülerinin ille de toplumdan 
soyutlanmış olduğu söylenemez. İster bilim-
kurgu öyküsü yazayım, ister doğal çizgimde 
yazayım toplumsal sorunların verdiği ivme 
ile yazıyorum.” (Duru, 2008: 55) Ayrıca 
Meydan Larouse Ansiklopedisi’nin Orhan 
Duru maddesine bakıldığında “toplumsal 
içerikli bilim-kurgu hikâyeleri yazarıdır.” 
ifadesi yukarıdaki görüşümüzü de destekler 
durumdadır. Ayrıca bilim-kurguya çok farklı 
açılardan bakan Duru’ya göre genellikle bilim-
kurgu öykülerinin korkuya dayalı yazılması da 
doğru değildir. Bilim-kurgu yazınının insanlar 
için yazıldığını söyleyen Duru ‘’bu yazın 
türünde duyarlıkların ya da aşkın yitmesi 
için bir neden yok. Böyle bir şey olmaz. Tam 
tersine aşkın çeşitlenmesi bile olabilir. Başka 
gezegenlerde hiç akla gelmedik aşk türleri 
düşleyebiliriz.’’ (Duru, 2008: 72-73) gibi insan 
odaklı bir bilim kurgudan yana olduğunu bir 
kez daha vurgular. Duru’nun bu öykülerinin 
ilk örneği Yoksullar Geliyor adlı eserinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu eserin ikinci 
bölümü olan “Kamoyu Oluşturma”, “Harita” 
ve “Öğrenciler” adlı öyküleri bilim-kurgunun 
ilk özgün örnekleridir. Daha sonra yayınlanan 
Şişe adlı eserindeki ‘’İkonoklast’’ öyküsü 
ve özellikle Fırtına eserinde bilim-kurgu 
öyküleri doruk noktasına ulaşır. Eserdeki, 
“Turist Gözlem Evi”, “Gözyaşı Taşı”, “Adolf”, 
“İnanılmaz”, “Bahçeyi Suladım”, “Zaping” 
gibi öyküler Duru’nun en önemli bilim-kurgu 
öyküleri arasında sayılır.

Gelecek sayıda;
3-Orhan Duru’nun Bilim-Kurgu Öyküleri
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PHILIP DICK DOSYASI

Tekno
Paganizmin
De Facto
Peygamberi

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

“Ben, gemiler diğer yıldızlara gitmek için 

sistemimizden ilk çıktıklarında,” dedi 

bayan Jurgens, biraz tereddüt ederek […] 

Düşünmüştüm ki, belki de o kadar uzağa 

gidince […] yani o kadar uzağa giderek 

belki de Tanrı’yı bulacak[lardı].1   

 

   Philip K. Dick,

Palmer Eldritch’in Üç Stigmatası’ndan
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Amerikalı edebiyat araştırmacısı John 
Livingstone Lowes (1867-1945) bir 
“edebiyat dedektifi” misali, İngiliz şair 
Samuel Taylor Coleridge’in (1772-1834) 
Kubla Khan (Kubilay Han) ve Rime of the 
Ancient Mariner (İhtiyar Denizcinin Ezgisi) 
gibi şiirlerinin ardında yatan, Coleridge’in 
hayal gücünü tetikleyen kitapların peşine 
düşmüştü. Lowes bu neredeyse “arkeolojik” 
araştırmasında, Coleridge’in yaşadığı 
evleri, kütüphaneleri gezerek, günlüklerini, 
defterlerini didik didik ederek şairin okuduğu 
ya da okuduğuna inandığı tüm kitapların 
bir listesini çıkartmaya çalıştı. Bulgularını 
da Road to Xanadu (Xanadu Yolu)2 isimli 
kitabında yayımladı.

Lowes kadar tutkulu ve sistematik olmamakla 
birlikte benzer bir soruşturma arzusunu 
ben de Philip Kindred Dick (PKD) için 
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duymuşumdur. Amacım basitti: PKD’nin 
zihin haritası ve iç dinamiklerine mümkün 
olduğu kadar nüfuz etmek ve romanlarının 
ardındaki, bir anlamda içrek/batıni ya da 
“hermenötik” katmanları  açığa çıkartmak. 
Tabii eğer böyle bir katman var ise…

PKD’nin ruhsal (spiritüel) dünyasına beni 
bu kadar cezbeden şey, Dick’in 1957 tarihli 
üçüncü romanı Gökteki Göz’dü aslında. 
Bir Proton Işın Saptırıcısı’nın denetimden 
çıkmış altı milyon volt gücündeki ışın 
demeti, cihazın bulunduğu salondaki sekiz 
kişiyi “birbirlerinin zihinlerinin yarattığı bir 
dizi evrene”, özetle birbirlerinin kafasının 
içine hapseder. Bu ontolojik sapmayı ilk 
fark eden kişi, romanın merkezi protaganisti 
Jack Hamilton’dır: 

 “…Biz adamın kafasının içindeyiz.” 
Eliyle çevreyi gösterdi. “Bu topraklar. 
Bu arazi. Bir beynin kıvrımları gibi; 
Silvester’ın beyninin tepeleri ve vadileri.”3

Zihnine hapsoldukları ilk kişi, kaza 
esnasında bilinci açık tek kişi olan Arthur 
Silvester adlı tutucu, ırkçı, deyiş yerindeyse 
yobaz bir emekli askerdir. (Olayın dramatik 
ağırlığını hissedebilmek için bir Kemalist 
ya da sosyalistin, bir IŞİD sempatizanının 
kafasının içine hapsolduğunu düşünün. Ya 
da tam tersi). Sofu Silvester, Copernicus’un 
Güneş merkezli evren modelini kabul 
etmediği, hala Batlamyus’un yer merkezli 
evren modeline inandığı için,  kendi iç 
dünyasında yarattığı, misafirlerinin tutsak 
olduğu evren de Batlamyus modelindedir.

Silvester’ın kafasının içindeyken Hamilton 
ve bir diğer karakter McFeyffe ilginç bir 
deneyim yaşar. “Tanrı’yla görüşmek için”, 
deyiş yerindeyse “büyülü/okunmuş bir 
şemsiye” aracılığıyla göğe yükselmeye 
başlarlar. Silvester’ın iç uzay ya da evreninin 

bittiği yere… Ve burada, gökyüzünde 
kocaman bir Göz karşılarına çıkar. Dick 
şöyle yazar: 

 “Bu gözün Kim’e ait olduğunun 
söylenmesine hiç hacet yoktu.”4

Tüm bunların ardından “Göz” şemsiyeye 
odaklanır, şemsiye alev alır, iki kafadar 
göktaşı misali hızla yere düşmeye başlarlar 
ve gözlerini açtıklarında kendilerini 
Cheyenne, Wyoming’de bulurlar…

Romanın “tanrı-anlatıcısı” söylemeye 
hacet etmese de, okur ister istemez 
sorabilir: Evet, gerçekten Kim’in gözüdür 
bu: Silvester’ın Tanrı’sının mı? Dick’in de 
inandığı ortak bir Yaratıcı’nın mı? Yoksa 
o göz, kimilerinin Üçüncü Göz, Horus’un 
Gözü ya da Ajna Çakra dediği beyindeki 
epifiz bezinin bir alegorisi mi?

Okültizm araştırmacısı Manly P. Hall epifiz 
bezi (ya da kozalaksı bez) hakkında şöyle 
yazıyor: 

 “İnsan beyninde kozalaksı beden 
denilen küçük bir bez vardır, bu bez 
kadimlerin kutsal gözüdür ve Cyclopların 
[Tepegöz] üçüncü gözüne karşılık gelir.”5

Dr. Swami Karmananda Saraswati, epifiz 
hakkında şunları söylüyor: 
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 “Epifiz yaklaşık 6,35 mm 
genişliğinde, yaklaşık 100 miligram 
ağırlığında, çam kozalağına benzeyen 
minik gri beyaz yapıdadır […] 1886’da iki 
mikro anatomi uzmanı, H.W. De Graff ve E. 
Baldwin Spencer, birbirlerinden bağımsız 
olarak epifizin, küresel bir lens ile dolu 
içsel bir odayı çevreleyen pigmentli 
retina hücreleri olan dışsal gözlerin tüm 
önemli özelliklerine sahip olan dumura 
uğramış bir göz6 olduğunu keşfetti. Daha 
sonraki araştırma bezin aslında hem direkt 
olarak hem de dışsal gözden gelen sinir 
yolları vasıtasıyla çevresel ışığa tepkiler 
verdiğini kanıtladı. Hindistan’ın yoga 
metinlerinin ve çağlar boyunca mistik 
geleneklerin epifize değinirken ‘sezginin 
gözü’ ve ‘üçüncü göz’ olarak bahsetmeleri 
tesadüfün ötesindedir.”7

Okült anatominin iddialarına göre epifiz 
bezinin aktive edilmesi veya başka bir 
deyişle Üçüncü Göz’ün açılması, bireyin 
zihin ve aklın sınırlarını aşmasına, zaman 
ve mekânın esaretinden kurtulmasına, ilahi 
şuur ile bütünleşmesine, özetle: Sezgisel, 
mistik, parapsikolojik yeteneklerinin 
artmasına vesile olmaktadır.

Epifiz bezi (İng. pineal gland) PKD’nin 
1970 yılında yayımlanan romanı A Maze of 
Death’in (Bir Ölüm Labirenti) hemen ilk 
sayfasında karşımıza çıkıyor. Dick, epifiz 
bezini burada, tam da Hall ve Saraswati’nin 
tasvir ettiği şekliyle kullanıyor. Ben 
Tallchief adlı karakter epifiz bezine taktığı 
bazı elektronik aparatlar aracılığıyla 
“dualarını” ilahi dünyalara (god-worlds) 
gönderiyor:

 “So he had... attached conduits to 
the permanent electrodes extending from 
his pineal gland. The conduits had carried 
his prayer to the transmitter, and from there 

the prayer had gone into the nearest relay 
network; his prayer, during these days, had 
bounced throughout the galaxy, winding 
up—he hoped—at one of the god-worlds.”8

Romanda Tanrıbilimci Maggie Walsh 
karakteri de benzer bir dua/epifiz 
deneyiminden geçiyor. 

Tanrı’yla gerek teknoloji vasıtasıyla 
gerek de geleneksel mistik yöntemlerle 
doğrudan irtibata geçme teması, PKD 
romanlarında sıklıkla karşımıza çıkar. 
Mesela Gökteki Göz’deki, Dick’in Yunanca 
Tanrı anlamındaki teo kelimesiyle İngilizce 
telefon, phone kelimesinden türettiği 
“teofon”; Bir Ölüm Labirenti’nde yukarıda 
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sözünü ettiğimiz epifiz bezine takılan 
elektronik aparatlar; VALIS ya da Albemuth 
Özgür Radyosu’nda Sirius’lu göksel atalar 
ya da uzaylı varlıklarla sezgisel/telepatik 
iletişim içinde olan kahramanlar vb… 

Anne R. Dick Philip K. Dick’in Peşinde 
adlı biyografik kitabında eski kocasının 
okült poetikası hakkında şunları yazıyor: 

 “Kitapları yapmak istedikleri, 
olmasını istedikleri veya olduğunu 
düşündüklerinin hayali bir kurgusuydu. 
Hatta romanlarını bir şeylerin gerçekleşmesi 
için bile kullandığından şüpheleniyorum, 
bir tür olumlu büyüydü adeta ya da belki 
önsezileri vardı. Birçok kez hayatındaki 
olayları henüz olmadan yazdığı oldu.”9

Evet, görüldüğü üzere Dick’i kazıdıkça 
altından azılı bir gnostik/gizemci ya da 
bir dijital çağ şamanı çıkıyor. Bu durum 
Bertrand Russel’ın Mistisizm ve Mantık’ta 
yazdığı şu satırları anımsatıyor bana: 

 “Metafizik ya da düşünme yoluyla 
evrenin tümünü kavrama çabası, insanlarda 
süregiden iki ayrı itkinin birleşmesi ve 
çatışmasından oluşmuş ve geliştirilmiştir. 
Bu iki ayrı itkinin birisi insanları 
gizemciliğe iter, öteki bilime […] Ancak, 
en büyük kişiler, düşünürler, filozoflar,  
hem bilimin hem gizemciliğin gerekliliğini 
duymuşlardır: ikisini uyuşturma çabaları 
da yaşantılarını çizmiştir.”10

Fikrimce Lord Russel’ın bu sözleri PKD’nın 
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karakter ve yazınsal dinamiklerini kusursuz 
bir şekilde özetliyor. Yalnız Russel, bu 
paragrafı şu cümlelerle bitiriyor:

 “Kimi kişilere göre, yine aynı çaba 
felsefeyi, güçlüklerle dolu belirsizlikleri 
içinde bilimden de dinden de, her zaman 
için, üstün yapmalıdır.”11

Dick de kendisi için: “Ben öyküler 
kurgulayan bir filozofum, bir roman yazarı 
değilim; benim öykü ve roman yazma 
yeteneğim anlayışımı açık seçik ifade etmek 
için kullandığım bir araçtır. Yazarlığımım 
esası sanat değil gerçektir”12 diyor. Yeri 
gelmişken Dick’in yaklaşık sekiz bin 
sayfalık, Exegesis (Tefsir) adı verilen, dinsel 
vizyonlarını (rüyet/gündüz düşü), mistik 

deneyimlerini ve din, felsefe, bilim temalı 
düşüncelerini sergilediği yazılarından 
derlenmiş bir kitabı olduğunu da belirtelim. 
Batı basınında bu derleme hakkında “PKD 
yeni bir din mi kuruyordu?” gibi yorumlara 
bile rastlamak mümkün.  

Yolu Dick’le henüz kesişmemiş olanlar 
için, siyaseten bir McCarthy dönemi 
parodisi olan ve yazarın gerçek hayatından 
izler taşıyan Gökteki Göz, fikrimce PKD 
külliyatına başlamak için ideal kitaplardan 
biri. G.G.’den sonra ateş bacayı sararsa, 
koşa koşa Androidler Elektrikli Koyun 
Düşler Mi’yi almaya gideceğinizden hemen 
hemen eminim…

 PKD soruşturmalarımız devam 
edecek. 
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Süleyman Sönmez

Mülteci

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

İnsanın içini ferahlatan çiçeklerle ve ağaçlarla 
dolu çimenlik meydanda, binlerce ziyaretçi 
bekliyor ve özel bir ana şahitlik etmek istiyorlardı. 
Meydanın ortasında, camdan yapılma bir sunak 
odası vardı. İnsanlar adım adım ilerliyor, sunağa 
gelince karşısında kısa bir süre oturuyorlardı. 
Ellerinde çiçek buketleriyle, şarkılarla, sevgi ve 
ağıt dolu seslerle yürüyorlardı. Hem bir bayram, 
hem de bir anma havası vardı. Sözler, belli 
belirsiz minnettarlığı, lidere duyulan sevgiyi ve 
aşkın acısını anlatıyordu. 
“Sana, Dünya adında bir yerden bahsetmiştim. 
Hatırlıyor musun?” dedi yaşlı adam. Yüzünde, 
yıllar önce iyileşmiş bir yara izi görülüyordu. 
Gözleri çok şey görmüş, düşünmüş, yine de 
hayatı olduğu gibi kabul edip sevmiş birisine 
aitti. 
Sıradaydılar. Elini tuttuğu torunu yanıt verdi. 

“Evet büyükbaba. Dünya Ana’yı hatırlıyorum. 
Bütün insanlar Dünya Ana’da doğdu ve uzaya 
yayıldı.” 
“Çok doğru. Evet, şimdi sana Kahramanımızın 
hikâyesini anlatacağım. Beni can kulağıyla 
dinle.“ 
Güzel torunu, büyük gözlerinde ciddiyetle başını 
salladı. 
“Dünya Ana’nın çocukları ona ne yazık ki iyi 
bakamadı. Onu kirlettiler. Yaşanmaz hale 
getirdiler. İnsanlar kaçıp yeni bir dünya aramaları 
gerektiğini fark ettiklerinde artık çok geçti. 
Güneş sistemlerindeki gezegenlerde koloniler 
kurmaya çalıştılar. Ama bu zorlu mücadele, umut 
kırıcıydı. Uzayda roketlerle yolculuk ediyorlardı. 
Her yer çok uzaktı. İşte o yıllarda, “Işınlanma 
Projesi” kısa adıyla “Scotty” başladı. 
Yıllarca çalıştıktan sonra küçük nesneleri uzayda 
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ışınlamanın bir yolunu buldular. Önce nesnenin 
gideceği yerdeki uzay zamanı, bulundukları 
yere çekip büküyorlardı. O yer buraya gelirken, 
buradaki de oraya gidiyordu. 
Biraz karışık mı geldi? Suya bir taş bırakırsan, 
atılan taş suyun yerine gider, su da yükselir 
biliyorsun değil mi? Güzel. Çok güzel. 
Ama bu sefer farklı bir şey oluyor. Taş atıldığında 
suyun yükselmediğini, dışarıda duran taşın 
durduğu yerde, aynı hacimde suyun belirdiğini 
düşün. Anladın mı? Hım… Her neyse. 
Uzayın çeşitli koordinatlarına mikro robotlar 
ışınladılar. Milyonlarca mikro robot gitti ve 
onların yerine o noktalardan çeşitli şeyler geldi. 
Orası bir gezegense, atmosfer, toprak, sıvı ve 
hatta plazma. 
Evet plazma. Bir seferinde bir laboratuvar 
havaya uçtu. Çok yüksek kütleli bir parçacık 
gelmiş. Bir beyaz cüce güneş parçası olabilir. 
Zaman ilerledikçe, içinde insanın yaşayabileceği 
birçok gezegen buldular.” 

İhtiyar adam durup soluklandı. Gökyüzü tatlı 
bir yeşil - mavi renkteydi. Rüzgâr, gezegenin 
bitkilerinin güzel kokularını burunlarına 
taşıyordu. Adam, ağır ağır yürürken gökyüzünü 
minnetle süzerek konuşmaya devam etti. 
“Ardından dünya yörüngesine onlarca uydu 
yerleştirip güneş enerjisi topladılar. Enerjiyi 
mikrodalgalarla yerküreye yollayarak büyük 
ışınlanmalar için gerekli enerjiyi elde ettiler. 
Kısa sürede yaşanabilir dünyalara başka 
ışınlama makineleri ve robotlar, ardından yaşam 
destek alanları göndermeyi başardılar. 
Sonunda organik deneklerle, canlılarla 
deneylere başladılar. Başarılı oldular. Hayvanlar 
zarar görmeden gönderilip geri çekiliyorlardı. 
Ve sıra öncü insanlara geldi. Bütün bunlar büyük 
bir sırdı. 
Kahramanımız, liderimiz, projede çalışan 
bilim insanlarından biriydi. Tüm insanlığı 
kurtaracaklarını sanıyordu. Hâlbuki proje 
sahiplerinin böyle bir amacı yoktu. Sadece 
zenginlerin, parayla ödeme yapabilenlerin 
gitmesine izin verdiler. 
Paranın ne olduğunu biliyorsun değil mi?” 
Gülümsedi. 
“Güzel... Akıllı bir torunum var.“ Çocuğun başını 

sevgiyle kendine çekti. 
“Bir de onlara hizmet edecek robotları yanlarında 
götürdüler. 
Arkalarından kimsenin gelememesi için sisteme 
enerji veren uydu zincirini dünyaya düşürdüler. 
Scotty projesinde çalışan bilim insanlarının bir 
bölümü de onlarla gitti. 
Ödemeyi yapamayacak olanlar aileleriyle kaldı. 
Kahramanımızın adı Mustafa Luther King’di. 
Babası çok idealist bir insandı. Oğlunu da öyle 
yetiştirmişti. 
Annesi, daha çocukken “ne olursa olsun 
insanlığın lehine çalışacağına dair” yemin 
etmesini istemişti. 
Böylece onlarla gitmedi, diğer insanlarla kaldı. 
Dünyada, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar, iklim 
değişikliği, savaşlar büyük bir hızla artarken, bir 
gün ansızın uzay zaman sapanını icat etti. 
Fikrin çıkış noktası, uzay gemilerinin bir 
gezegenin yörüngesinde dönerek hız ve enerji 
kazanıp ilerlemeleriydi. 
Işınlanma için gerekli büyük enerjiyi güneşten 
mikro kütleler kopararak kazanabileceğini 
gördü. Çok küçük ölçekli bir ışınlanma cihazı 
yaptı. Çalışmaya başlaması için iki pil yetiyordu. 
Açıldıktan sonra, uzay zaman sapanı devreye 
girip güneşten mikro kütleler çalıp enerjiye 
çeviriyor ve ardından mini Scotty ışınlama 
makinesi devreye girip kişiyi istenen koordinata 
taşıyordu.” 
Sıranın önünden bir hayret çığlığı duyuldu 
Çocuk irkildi, büyükbabasının eline sarıldı. Yaşlı 
adam güven veren bir sesle, “Korkacak bir şey 
yok” dedi. Nefes alıp kaldığı yerden devam etti. 
Liderimiz, zengin yolcuların gittikleri yaşanabilir 
gezegenlerin koordinatlarını bulabilmek için uzay 
müzesine gitti. Mikro robotlar ışınlandığında, 
onlarla yer değiştiren gezegen parçacıklarının 
raporlarını inceledi. Gezegenlerin şimdiki 
koordinatlarını bilgisayara hesaplattı. 
Sonunda sıcak bir kış günü…” 
Sıra, giderek cam odaya yaklaşıyordu. 
En öndeki kadınlar, yüksek sesle ağlamaya 
başladılar. 
“Az kaldı.” dedi adam torununa “Hikâyenin 
sonuna da az kaldı.” 
“Evet, kahramanımızın sevdiği bir kadın vardı 
onun gözleri önünde, “New Beam Me UP 03” 
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adlı gezegene ışınlandı. Yarım saat kadar 
gizlenerek oradaki yaşamı hayretle izledi ve geri 
geldi. Kararını vermişti. 
“Sonra ne oldu büyükbaba?” 
“Yaptığı aletten milyonlarca üretecek robot 
fabrikası kuruldu. Tüm insanları, kurtarılmış, 
yaşanmaya uygun Cennet gezegenlere yolladı.” 
İhtiyar adam gülümsedi. “İnsanları en kıymet 
verdikleri eşyalara sıkı sıkıya sarılmış halde 
kaygıyla ışınlanmayı beklerken görmeliydin.” 
“Elbette mültecilerden kimse hoşlanmadı. 
Katliamlar yaşandı. Korkunç zamanlardı.” 
“Yüzün o zaman mı yaralandı? Ne oldu?” 
“O zamanlar senden küçüktüm. Ama onu başka 
bir zaman anlatsak olur mu? 
Çocuk, çok merak etmesine karşın “Tamam” 
dedi. 
“O gezegenlerde herkese yetecek yiyecek ve 
alan vardı oysaki. 
Sonunda mülteciler kazandı. Sayımız çoktu ve 
liderimiz savaşmamızı istemedi. Zenginlerden, 
vicdanlarının sesini dinleyenler bize yardım etti.” 
Derin derin nefes aldı. Yorulmuştu. 
“Fakat göçün son zamanlarında korkunç bir 
şey oldu. Liderimizi esir aldılar ve kaybederken 
ondan intikam aldılar.” 
Sırada önlerindeki son adam, derin bir 
üzüntüyle koltuktan kalktı ve sırayı onlara 
bıraktı. Dedesiyle koltuğa oturdular ve boş bir 
cam odaya bakmaya başladılar. 
“Ona ne yaptılar büyükbaba?” dedi çocuk, 
gözlerini cam odadan ayırmadan. 
“Yaşadıkları tüm gezegenler arasında, 
durmaksızın çalışan bir ışınlanma zinciri 
kurdular.” 
Birden önlerinde inanılmaz bir şey gerçekleşti. 
Yüz yıla yakın yaşamış yine de bedeni hiç 
yaşlanmamış, otuzlu yaşlarında görünen bir 
adam odada belirdi. Yüzündeki ifade, kaderine 
razı olmuş ve kendi acısını yutmuş, halkına 
umut vermeye çalışan gerçek bir lidere aitti. 
Onlara dönüp hızla başıyla selam verdi ve 
çocuğa içtenlikle gülümsedi. Sonra birden bire 
yok oldu. 
Dedesi gözyaşlarını sildi. 
“O bizim Promethous’umuz, umudun kıvılcımını 
bize getiren kahramanımız. 
Asla durduramadığımız bir döngüyle 

gezegenden gezegene hep ışınlanan liderimiz.” 
Çocuk, sıkılı dudakları arasından fısıldadı. “Bir 
gün onu kurtaracağım büyükbaba” 
“Umarım başarırsın yavrum” dedi yaşlı adam. 
Gökyüzünde muhteşem güzellikte kuşlar 
uçuyordu. Orman, bin bir canlının sesi ve 
koşturmasıyla adına yaşam denen büyük bir 
sırra can veriyor, başka bir dünyanın çocuklarını 
kendi çocukları gibi kucaklıyordu. 

   SON



29www.yerlibilimkurgu.com

1-Abdülkadir Doğanay - Kıvırcık ve Sarı (Birinci)

2-Aynur Türk - Tek ayak, Tek Meme

3-Burak Katipoğlu - Kısa Mesafe

4-Burak Yüksel - Bilim ve Kurgu

5-Burcu Güler - Sadece Yalnız Adam

6-Cem Can - Anibal Deneyi

7-Emirhan Karahasan - Kaptanın Işınlanma Günlüğü

8-Gökhan Cılam - Günlük

9-İsmail Yiğit - 2023 Nolu Sandık

10-Kenan Çetinkaya - Kralın Dönüşü (Üçüncü)

11-Metin Uçar - İlk Işınlanan İnsan

12-Mustafa Özçınar - Yeni Bir Başlangıç (İkinci)

13-Nezahat Çağdaş - Tesbih Taşları

14-Nur İpek Önder Mert - Gölgelerin Dünyası

15-Onurkas Balaban - Kyūseishu

16-Özgür Hünel - İhtiyarlar Nereye Gider

17-Sakıp Şeng - Mavi Dalga

18-Semih Bulgur - Işınlanmanın Ruhu 

19-Süleyman Sönmez - Mülteci
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1976 Nisanında  Hayata Gözlerini Açan,
Türkiye’nin İlk Bilimkurgu Dergisi

Selma Mine

Neden X-BİLİNMEYEN?
Dünya’da yeni yeni akımların ortaya çıktığı yıllar... 
1950’lerden itibaren Dünyayı saran UFO fırtınası. 
1955-56, İlkokulun bahçesinde, gökyüzünden geçen 
jetlerin bıraktığı beyaz izlere bakarak “Uçan Daireler 
geldi!” diye çığlık çığlığa ağlayan arkadaşlarıma selam 
olsun! 1954’te Çağlayan Yayınevi’nin yayınladığı 10 
kitaplık “Yeni Dünyalarda” bilimkurgu dizisi. Daha 
yazın türüne Türkiye’de adının konmadığı dönemler. 
Yurı Gagarin’in uzaya çıkışı... Gazetelerde yayınlanan 
bilimsel buluşlar, 21.yüzyıl yarınsamaları, süper insan 
yaratmaya uğraşan bilim adamlarının çalışmaları... 
Tüpte insan üretme projeleri...Güney Afrikalı 
Dr.Christian Barnard’ın ilk kalp nakli ameliyatı ve 

organ nakillerinin gerçekleşmeye başlaması. Giderek 
siborg yani sibernetik organizmaların tasarlanması...

Bir yanda, Erich von Däniken adlı bir Avusturyalı 
yazarın, geçmiş uygarlıkların kalıntı ve belgelerini 
UFO’lara bağlaması; öte yanda ruhçuluğun 
güncelleşmeye başlaması ve bazı spritüalist grupların, 
uzaylılardan mesaj aldığı iddiaları... Uzaylıların 
dünyalıları kaçırdığı fenomeni. UFO araştırması 
amaçlı, 1954’te kurulan CIA’nın çalışmaları ve olayları 
örtbas eden “kara adamlar” öyküleri (Man in Black 
filmlerinin ana teması)... ABD’de bir uzaylının yaşadığı 
ve NASA’ya bilgiler verdiği, bu bilgiler çerçevesinde 
uzay araştırmalarının yapıldığı savları... 1968 Neil 
Armstrong’dan Ay’da ilk adımlar!.. Buna inananlar 
ve düzmece olduğunu söyleyenler!.. Psikolojik, 
biyolojik, meteorolojik savaş kuramları... Telepatik 
suikastlara dair komplo teorileri, uzaylıların dünyayı 
istila tehditleri; veya dünyanın sonu; bu sona yakın 
uzay gemilerinin dünyaya inerek, seçilmiş bir grup 
insanı kurtarmaları... (Bu sav Kutsal Metinler’in yeni 
bakış açısıyla yorumlanmasından kaynaklandığı için, 
artık kurtarıcılar Uzaylılardır! Tabii İsa Mesih de bir 
uzaylıdır.)
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1966’da çekimlerine başlanan ve 1973’de siyah-beyaz 
da olsa izleme olanağı bulduğumuz, günümüzden 
birkaç bin yıl sonra geçtiği varsayılan, Star-Trek 
(Uzay Yolu) dizisi. Konular, Gene Roddenberry’nin 
yapımcılığında, bir çok bilimsel kuram ve komplo 
teorisinin bize macera tarzında sunumuydu. Acı ilacın, 
şekerlemeye bulanıp yedirilmesi gibi... Ama bizzat 
kendi eleştirmenlerince bu dizi; Dünya jandarmalığına 
soyunan ABD’nin, güneş sistemine bile sığamadığı; 
gökada çapında bir federasyonu ya da imparatorluğu 
temsilen (USA, 51 devletten oluşmuş bir federasyondur, 
United States of America) uzayda düzeni sağlamaya 
çalışması, bir tür ego tatmini olarak yorumlanmıştı. 

Ve sinemadan sonra TV, beyaz perdeyi de sollayıp ileri 
fırlayan müthiş bir görsel şölen oldu. Onunla yarışa 
kalkıp, tekrar seyirciyi kapalı salonlara çekmeye çalışan 
sinema ise, zengin kostümlü ve dekorlu yapımlara 
el attı. 1976 İngiliz ITC yapımı Space 1999 (Uzay 
1999) dizisi, nüklear atık depolarının bir kaza sonucu 
patlaması ile dünyadan kopan ayın, üzerindeki Alfa 
Üssü ile birlikte uzayda kaybolması ve çeşitli maceralar 
yaşanması konu edinmişti. ABD’li Genç yönetmen 
George Lucas’ın Star Wars (Yıldız savaşları) filmi, 
1978’de 6 dalda Oscar ödülünü toplamayı başardı. Bu 
kez, Federasyon içindeki iktidar çatışmaları ve ticari 
savaşlar ele alınmıştı. 1980 sonlarında ise Battlestar 
Galactica (Savaş Yıldızı Galaktika), dünyadan 
ayrılarak uzayda koloniler kurmuş insanlığın, robot 
uygarlıklarla savaşlarını, akıl almaz boyutlarda 
işledi. Dünya’nın istilası ayrı bir dal olarak işlendi: 
Visitors (Ziyaretçiler) adlı dizide, insan kılığında 
akıllı kertenkelelerin dünyayı ele geçirme atakları ve 
insanlığın onlarla mücadelesi işlendi. Barbarella, 
Flash Gordon, Superman, Supergirl, Spiderman  
vb.. ise, çizgi romanlardan beyaz perdeye aktarılan 
ünlü filmlerdi.

1900’lerden itibaren o günlere doğru çekilmiş olan 
gerek siyah-beyaz (Metropolis, Dr.Frankeshtein, 
Dr.Jekyll and Mr. Hide, The World Stand Stood), 
gerekse renkli (Forbidden Planet, The Other Side 
of the Sun); ünlü/ünsüz pek çok oyuncunun rol aldığı 
sayısız film, beyaz camdan aktı geçti... Öyküler, 
romanlar, filmler, müthiş bir hasılat yapıyordu... ve 
giderek, bilimkurgu sorgulanmaya başlandı. Bu bir 
kaçış edebiyatı mıydı? Güncel yaşamdan uzaklaşma, 
geçmişten sıkılma, gelecekten ürkme miydi? Yoksa 
bir tatmin yolu muydu? Bastırılmış bir savaş ve istila 
tutkusu muydu? II.Dünya Savaşı sonrası, soğuk savaşa 
dönüşen dünya politikacıları, savaşacak dünyalı 
kalmayınca, uzaylıları mı düşman ilan etmişlerdi? 
Kimdi bunlar? Neydi ve ne değildi? Bilim adamları kafa 
patlatıp karşıt tezler suna dursunlar; Däniken yazılarına 
devam ediyor ve ülke ülke dolaşarak (Türkiye’ye de 

birkaç kez uğradı) konferanslar veriyordu.

Öte yandan 1970’lerde, UFO’larla ilgili kod adı 
“The Blue Book Project – Mavi Kitap Projesi) 
yayınlandı ve binlerce olayın tarandığı, sadece 150 
civarında olayın tam olarak açıklanamadığı belirtildi. 
Ama heyecan arayan sokaktaki adam bu sonuçtan 
hoşlanmadı. Bundan yararlanan bazı kişiler, düzmece 
UFO resimleri ve anıları yayınlayarak köşeyi döndüler. 
Bazı gruplar ise, kendilerini kurtarmaya gelecek uzay 
gemilerini, milenyum sonuna kadar umutla, sabırla 
ve inatla beklemeyi sürdürdüler. Günümüz Discovery 
kanalında, UFO araştırmaları ile ilgili buluntular 
üzerinde yapılan son incelemelerde, bunların II.Dünya 
Savaşı sonrasında, askeri alanda denenen materyaller, 
uçan araçlar ve mankenler olduğu yayınlandı. Yine 
de bu konu, bilimkurgu edebiyatı ve sinemasının en 
zengin bölümlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Tüm bu kargaşada, doğrularla eğriler karışmaya 
başlamıştı. Türk insanının (belki de genelde dünya 
insanının geleneksel ve de genetik yapısında olsa gerek) 
okuma yerine seyirlik konuları yeğlemesi; kulaktan 
dolma sözlere itibar edilmesi; müthiş bir zihinsel fırtına 
yaratmıştı. Bir grup bilimkurgu meraklısı dışında, ne 
nedir bilinmiyordu; üstelik herkes her şeyi birbirine 
katıyor, sapla samanı ayıramadığından; öykülerle 
gerçekler özdeşleşiyordu!.. Sanki bir dönemin 
mitosları, farklı çizgilerde yeniden yaşanıyordu.

Bu durumda, konuyu bilenlerin, bir şekilde 
bilimkurguyu tanıtması, örnekleriyle topluma sunması 
gerekiyordu. Bilimkurgu, bilimsel fantezi, fantezi 
ve diğerleri nasıl işleniyordu ve okur ya da seyirci, 
bunları nasıl ayırt edecekti? İşte X-BİLİNMEYEN’in 
yayın hayatına girişteki temel amacı buydu! Bu ayrımı 
örnekleriyle sunarken, bunlara kaynaklık eden bilimsel 
buluş veya kuramları da tanıtmaya çalışmak. Bu yazın 
türünün yerli örneklerini kaleme alabilecek ya da 
çizebilecek amatör beyinleri bulup tanıtmak; yarışmalar 
düzenlemek. Genç neslin içindeki o müthiş potansiyeli 
eyleme çevirmek; pırıl pırıl zekâlardaki heyecanı açığa 
çıkartmaya çalışırken, birlikte ürün ortaya koymanın 
güzelliğini yaşayabilmek.. En son 1989’da görünüp 
kaybolmasına rağmen, X-Bilinmeyen hâlâ yaşamını 
sürdürüyor. 1976’da yayına başlayan bu derginin 
okurları, bugün 45-60 yaş arası kuşağı oluşturuyor; 
kitaplıklarda ve kütüphanelerde saklandığı için, belki 
de sahaflarda en az görünen dergi kimliğini taşıyor. 

Sevgiyle ve sevgide kalın!...

Selma MİNE
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X-BİLİNMEYEN’den  SÖZ EDEN  
Yabancı Dergi, Ansiklopedi ve Yıllıklar
Jules Verne Magazinet (August 1977, N: 364), editor Sam J. LUNDWALL, 

 Delta Förlags AB Fack, 161 16 Bromma 16, SWEDEN 

 X-BİLİNMEYEN Bilim-Kurgu Dergisi’nin Nisan 1977 sayısı

 kapağını da basan dergi, geniş bir tanıtım yapmaktadır.

Encyclopedia of Science Fiction (1978), consultant editor Robert HOLDSTOCK, 

 Forword by Isaac  ASIMOV

 First Published in Great Britain by Octopus Books Ltd.

 This edition published by Cathay Books 59 Grosvenior Street London W1, 

 ISBN 0 86178 1864, Printed in Hong Kong.

 Page:210

 X-BILINMEYEN, April 1976, current, SF.

The International Science Fiction Yearbook (1979), edited by Colin LESTER

 Printed in Grat Britain, Hazel Watson & Viney Ltd. Aylesbury, Bucks. 

 ISBN 0 905310 160

 Section 7/Magazines

 Page:94, 

 71Xa, 1 X-BILINMEYEN, Aylik Bilim Kurgu Dergisi 

 2 PK 40, Kiziltoprak, İstanbul, TURKEY, 4 Selma Mine 6 Tl:10.000 ea.

 8 Quatro 12 Monthly 15 articles on SF, pseudoscience, film & muctv

 (Star trek, etc.), fiction, all contributors Turkish

 Section 8/Organizations

 Page:130,

 8X, 1 X-BILINMEYEN 71xa, 4 SF Club based on magazines, wide interests 6 regular meetings.

X-BİLİNMEYEN’den  SÖZ EDEN
Yabancı Özel Yayın ve Fanzinler
 Gegenschen – A Personal Journey (1977), by Erich LİNDSAY, Faulconbridge/ AUSTRALIA

 It Comes in the Mail (1977), Virginia/USA 
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 News From Bree (1977, 1978), Bucks/ENGLAND

 Peter Roberts Little Gem Guide to sf Fanzines (1977),by Peter ROBERTS, Devon/U.K.

 The S-F Newsletter (1977), Maryland/USA

X-BİLİNMEYEN’den  SÖZ EDEN
Yerli Yayın Organları
 X-Bilinmeyen, Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 4  
 Mayıs 1976, Sf:6

 Çırpıda, Günün Ardından Köşesi, Hazırlayan: İsa KAYACAN, “İlk Türk Gazetesi” Tasvir, Ankara, 25 Mayıs  
 1976, Sf.2

 X-Bilinmeyen, Ayın  Dergileri, Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES”   
 Gazetesi, Ankara, 1 Haziran 1976, Sf:6

 Yayın Evrenimize Yeni Bir Dergi Girdi, Sanat ve Yayın Evrenimiz Köşesi, Hazırlayan Hikmet SU, Ilgın  
 Postası Gazetesi, 7 Haziran 1976, Sf:2

 Bilim Kurgu, Halkça Sanat Köşesi, H.H. Yeni Halkçı Gazetesi, Ankara, 16 Haziran 1976, Sf:6

 X-Bilinmeyen, Ayın  Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki  
 ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 4 Temmuz 1976, Sf:6

 X-Bilinmeyen, Ayın  Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki  
 ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 2 Ağustos 1976, Sf:6

 X-Bilinmeyen, Ayın  Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki  
 ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Eylül 1976, Sf:6

 Sanat ve İnsan, Ayın  Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan:   
 Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Ekim 1976, Sf:6

 X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara  
 EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Kasım 1976, Sf:3

 Bir Dergi: X-Bilinmeyen, Yayın Evreni Köşesi, Hazırlayan Abdülbaki ARSLAN, Ilgaz Dergisi, Ankara, Yıl:16,  
 Sayı:185, Şubat 1977

 Bilim Kurgu Denince, Gürses ÖNER, THEME, Saint-Benoit Fransız Lisesi Aylık Öğrenci Gazetesi, İstanbul, 
 Şubat-Mart 1977, Sayı:2, Sf:3

 X-Bilinmeyen Evren Çıkıyor, Kültür-Sanat ve Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Hasan ÖZDEMİR, Memleket  
 127, Cild:11, Okuyucularla Başbaşa,  dergimizin yayın

TUBİTAK Bilim-Teknik Dergisi
 Haziran 1978, Sayı:127, Cild:11, Okuyucularla Başbaşa,  dergimizin yayın

 hayatına girişinden söz edilerek, ilgililere özellikle tavsiye edilmektedir.

 Nisan 1980, Sayı:149, Cild:13, Okuyucularla Başbaşa, dergimiz,

 Kardeş Dergi ilan edilmiştir.
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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STAR TREK the MOTION PICTURE - 1979
Yönetmen Robert Wise Müzik Jerry Goldsmith

Uzay, Son Sınıra
Notalarla Yolculuk

Burak Fedakar

Uzay, son sınır. Bunlar, yıldız gemisi 
Atılgan’ın yolculuları. Beş yıllık görevimiz, 
garip yeni dünyaları keşfetmek, yeni hayat 
ve yeni medeniyetler bulmak, daha önce 
hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca 
gitmek.

Space, the final frontier. These are 
the voyages of the starship Enterprise. Its 
five-year mission, to explore strange new 
worlds, to seek out new life and new 
civilizations, to boldly go where no man 
has gone before...
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1970’li yıllar, hafızamda hayal meyal 
hatırlayıp, bir araya getirdiğim bölük 
pörçük anılardan ibarettir. Bu anıların 
büyük çoğunluğunu da o yıllarda 
evlere henüz girme aşamasında 
olan ve baş köşeyi kapan, televizyon 
denen sihirli kutunun, tek kanallı 
TRT devrinden kalan dizileri ve çizgi 
filmleri oluşturur. Star Trek, bizde 
kabul gören adıyla Uzay Yolu dizisi, 
hala hatırladığım görüntüleriyle 
ve Alexander Courage’ın, kulağımda, 
unutulmaz ana tema müziğiyle 
belleğimde yer etmiştir. Bilimkurgu 
sevgimin iki temel unsurundan biri 
olan Star Trek serisinin, 1960’lı 

yıllarla 22.yüzyıl dünyasını harmanlayan müzikleri, film müziklerine olan düşkünlüğümün ana sebeplerinden biri 
olmuştur daima...

1960’ların sonunda üç sezon olarak yayınlanan Star Trek, kanalın iptal kararının ardından yaklaşık 10 
yıllık bir uykuya yatar. Bu uyku sırasında, televizyonda çizgi dizi olarak tutunmaya çalışsa da bunda başarılı 
olamaz. 1977 yılında Star Wars’un bütün dünyada elde ettiği muazzam başarının ardından, 1979 yılına 
geldiğimizde Paramount yetkilileri televizyon için tekrar dizi olarak düşündükleri projeden vazgeçerek, 
sinema filmiyle Star Trek efsanesini canlandırma kararı alırlar. Bu karar neticesinde, bir daha Spock rolünü 
oynamayacağını beyan eden Leonard Nimoy son anda ikna edilir ve ekibe katılır. Hollywood’un unutulmaz, 
büyük stüdyo filmlerine imza atan Robert Wise yönetmen koltuğundadır. Senaryo ekibi, özellikle görsel açıdan 
doyurucu ve daha fazla efekte dayalı bir hikaye yazmışlardır. Hatta Leonard Nimoy yıllar sonra, oğlunun çekmiş 
olduğu “For The Love Of Spock” belgeselinde filmle ilgili, senaryoyu hiç beğenmediğini ve filmin daha çok 
teknik üstünlükleriyle öne çıktığını ve bu yüzden gemi ekibinin arka planda olduğunu, bunun Star Trek ruhuna 
aykırılığını ifade eder. Dönem itibariyle en iyi görsel efektlerin kullanıldığı film Star Trek fanlarını genelde 
ikiye bölümüştür. Hikayeyi zayıf bulan önemli bir kesim özellikle, filmin ağır ilerlemesinden ve bazı sahnelerin 
gereksiz uzatıldığından yakınırlar. Buna rağmen filmin gösterimi sonrası 1991 yılına kadar aynı ekiple 5 film daha 
çekilir. Uzay Yolu ekibi yıllar içinde değişse de, hala uzayın bilinmeyen derinliklerinde, keşfedilmemiş gezegen ve 
uygarlıkları aramaya ilk günkü hevesle devam ediyorlar ve görünen o ki daha uzun yıllar yıldız gemisi Atılgan ve 
mürettebatının maceralarına eşlik etmeye devam edeceğiz. 

1929 Los Angeles doğumlu Jerry Goldsmith, 1950’lerde müzik kariyerine başladığında, sinema dünyasının 
gelmiş geçmiş en önemli ve başarılı kompozitörlerinden biri olacağını hayal etmemişti muhakkak. Özellikle 1960 
ve 70’li yılların unutulmaz 
filmlerine besteleriyle 
hayat veren sanatçı, 1976 
yılında Omen filmine yaptığı 
koro ağırlıklı müziklerle haklı 
olarak oscar heykelciğini 
kucakladığında efsane 
mertebesine zaten ulaşmıştı. 
Kariyerinde dolu dizgin 
ilerleyen Goldsmith 1979 
yılına gelindiğinde, bilimkurgu 
evreninin en önemli korku 
temalı serisi, Alien filminin 
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müziklerini besteler. Yönetmen Ridley Scott ile başarılı bir 
uyum neticesinde, kaotik, karanlık ve uzayın sonsuz boşluğunun 
yarattığı ürpertiyi hissettiren bir tema çıkar ortaya. Dönem 
itibariyle, Jerry Goldsmith ve John Williams, Hollywood’un 
altın bestecileri olarak, en iyi filmlerin müziklerini yaparak 
filmografilerinde başarı grafiklerini yükseltmektedirler. Yeni 
Star Trek filminin çekimleri için, yönetmen Robert Wise ve yapımcı 
şirket Paramount özenli bir şekilde ekibi belirlerken, yönetmen 
müzikler konusunda popüler bir isim olan Goldsmith üzerinde 
özellikle durur. Alien filminin müziklerini henüz bitirmiş 
olan besteci ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma 
sağlanır. Star Trek için yaratılacak ve tüm zamanların belki de en iyi 
ana temalarından biri olacak bestenin kaydı için besteci yoğun bir 
şekilde çalışmaya başlar. Jerry Goldsmith ilk bestesini yönetmene 
dinletir ve geçer not alamaz. Wise yıllar sonra kendisiyle yapılan 
bir röportajda, ilk besteyle ilgili Goldsmith’e, parçanın uzay değil 
de, daha çok denizde yelkenli gemilerin ilerlediği bir tarza uygun 

olduğunu söyler. Bunun üzerine yeniden notaların arasına gömülen besteci, bugün bildiğimiz efsane temayı yaratır 
ve bu tema Star Trek sinema serisinin en fazla kullanılan bestelerinden biri olur. Albümün tamamı birinci sınıf 
bestelerden oluşmuştur. Ana tema dışında ki Klingon ve ekibin gizemli üyesi, zamanın en ünlü modellerinden Hint 
asıllı Persis Khambatta’nın canlandırdığı Ilia’nın teması, adeta tek bir filmden iki ana beste daha yaratır. Albümün 
piyasaya çıkmasının ardından 1999 yılında 2 cd’lik 20.yıl özel albümü piyasaya sürülür. İlk cd’de filmin müzikleri 
yer alırken, ikinci cd’de ağırlıklı olarak Atılgan ekibinin replikleri yer alır. Benim size tanıtacağım albüm bu 
özel versiyonun ilk cd’si olacak. Jerry Goldsmith ilk filmin ardından takip eden üç devam filminde yer almaz ve 
beşinci film The Final Frontier’da tekrar orkestranın başına geçer. Besteci, eski ekibin nöbeti Generations ekibine 
devretmesinden sonra sırasıyla sekiz, dokuz ve onuncu filmlerde de müzikleri besteleme görevini üstlenir ve ana tema 
destekli çok başarılı albümler çıkarmaya devam eder. The Motion Picture ile yakalanan müzikal başarının ardından 
ikinci ve üçüncü filmlerin müziklerini besteleyen, henüz ünlenmeye başlamış çiçeği burnunda besteci James Horner o 
yıllarda kendisiyle yapılan bir röportajda, Star Trek ve Alien filmlerinin bestecisi Jerry Goldsmith hakkında ne 
düşündüğü sorulduğunda “O da kim? Kendisini tanımıyorum” cevabını vererek, özellikle müzik camiasında 
sansasyon yaratır. Zira Horner’ın cevabını, zamanın otoriteleri, Star Trek ve Alien filmlerinin devam yapımlarını 
besteleyen Horner’ın, Goldsmith ismi altında ezilmemek için bu şekilde verdiğini  yorumlarlar. Bugün her ikisi 
de hayatta olmayan ve sinema tarihinde unutulmaz bestelere hayat veren iki besteciyi sevgi ve saygıyla anıyoruz. 
Star Trek The Motion Picture soundtrack albümünün ilk cd’sinde toplam 18 parça yer alıyor. Neredeyse bütün 
parçaların ortalamanın çok üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu söylemek kesinlikle abartı olmaz. Atılgan ekibinin 
film boyunca karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri heyecan içinde takip ederken aynı zamanda kulaklarımıza hitap 
eden, kimi zaman hareketli, kimi zaman ürkütücü, kimi zaman hüzünlendirici bestelerin her birinin gerçek anlamda 
klasik olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Albümün içeriğine geçmeden önce, 1979 tarihli filmin 
kısaca konusuna bir göz atalım isterseniz.

Dünya, Yıldız Federasyonu yönetiminde barış 
içinde yaşamaktadır ve federasyon yabancı türlerle 
devamlı temas halindedir. Uzayda aniden ortaya 
çıkan büyük bir bulut kümesi önüne gelen her şeyi 
silip süpürmektedir. Kütlenin rotasında Dünya 
bulunmaktadır. Yıldız gemisi Atılgan, bu kütlenin 
amacının ne olduğunu ve Dünya’ya ulaşmadan 
nasıl kontrol edileceğini öğrenmek üzere, efsane 
ekibin bir araya gelmesiyle tehlikeli bir göreve 
adım atar.
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Ilia’s Theme;
Albüme giriş yaptığımız ilk parçamız, aynı zamanda ekipte seyir 
subayı olarak görev yapan Delta gezegeninden, Teğmen Ilian’ın 
teması oluyor ve bu parça belki de albümün en iyi bestesi. Adagio 
(yavaş tempo) ile giriş yapan orkestra ilerleyen dakikalarda piyano 
ve orkestranın tam katılımıyla Affettuoso (taşkın bir duyguyla) bir 
tarzda yükselerek parçanın tüm duygusunu notalara yansıtıyor. 
Parça bitimine doğru Adagio seviyesine inen müziğin ritmi insanda 
adeta vals yapma isteği uyandırıyor.

Albümün içeriğine geçersek, öncelikle bu albüm 20. yıl özel versiyonu olarak 1999 yılında piyasaya sürüldü. Müzikler 
dijital olarak tekrar gözden geçirildi ve temizlendi. Kusursuz bir hale getirilen albüm 2 cd’den oluşurken, ilk cd’de 18 
parça yer alıyor. İkinci cd’de ise ağırlıklı olarak Atılgan ekibinin aralarında geçen diyaloglardan oluşan kısa bölümlere yer 
verilmiş. Orkestrayı bizzat yöneten Jerry Goldsmith’e, orkestra düzenlemesinde, aynı zamanda orijinal dizinin ana tema 
müziğini besteleyen Alexander Courage (Yukarıda solda) yardım ediyor. İki eski dost olan bestecilerin birlikteliği, bu albüm 
sonrasında, Goldsmith’in 2004 yılındaki ölümüne kadar diğer albümlerde de devam etmiştir. Albümün ilk açılış parçası 
olan Ilia’nın Teması, filmin jeneriğinin hemen öncesinde çalınarak seyirciyi bir nevi havaya sokma görevi görüyor. Bu enfes 
temanın ardından Atılgan ekibinin yolculuğuna bizde dahil oluyor ve kendimizi adeta sonsuz uzay boşluğunda, müziğin 
mucizevi akışına bırakıyoruz.
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Main Title;
Jenerikle birlikte Agitato (hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) bir tempoda orkestra tüm enstrümanlarıyla ayağa 
kalkıyor adeta. Hızı bir saniye bile düşmeyen ana tema kulaklarımızın her milimini dolduruyor. Coşku 
dolu eserin bitişiyle derin uzay boşluğu bizi iyice sarmalamaya başlamış oluyor.

Klingon Battle;
Yıldız Federasyonunun efsane düşmanı Klingon 
İmparatorluğuna bağlı üç adet Yırtıcı Kuş sınıfı 
savaş gemisinin görüntüsüyle açılan sahne, 
devasa bulut kümesinin de ilk defa göründüğü 
bölüm aynı zamanda. Adagio tempoda tedirgin 
edici bir havada başlayan parça, meşhur Klingon 
temasının ürkütücü ve bir o kadar huşu uyandırıcı 
temposuyla birleşerek heyecan dozunu üst 
seviyelere çıkarıyor. Tema içinde devamlı yükselip alçalan orkestranın yanında elektronik seslerde 
kullanılarak uyum içerisinde bir hava yakalanmış.

Total Logic; 
Adagio bir havayla Vulcan gezegenine gidiyoruz. Eski dostumuz Spock burada bir ayindedir ve tam 
Kolinahr’a ulaşarak iç yolculuğunu tamamlama aşamasındayken bundan vazgeçerek eğitimini yarım 

bırakıyor. Gezegenin görüntüleri ve ayinin 
havasını ağır bir tempoyla ve yine elektronik 
seslerin eşliğinde yakalayan orkestranın çaldığı 
parça, görüntünün aniden San Francisco, Yıldız 
Federasyonu merkezine geçişiyle ana temayı da 
kapsayarak Affettuoso bir tempoda kapatıyor. 
Bu sahne aynı zamanda Amiral James Tiberius 
Kirk ile ilk karşılaşma anı oluyor
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Floating Office; 
Dünya yörüngesindeyiz ve uzay 
boşluğunda dev istasyonların 
görüntüleri eşliğinde, Amiral Kirk’ün, 
Yıldız Gemisi Atılgan’a ulaşması için 
ara istasyona ışınlanması üzerine, yine 
adagio girişle başlayan parça, enfes 
görüntüler eşiliğinde Affettuoso bir 
tempoda sonlanıyor.

The Enterprise; 
Kaptan Kirk ve daimi ekip üyesi 
Scotty’nin Yıldız Gemisi Atılgan’a, 
küçük bir gemi ile seyahat ettikleri 
bu bölümde, uzay boşluğunda 
yer alan limanda ekibi bekleyen 
Atılganın muhteşem görüntüleri 
eşliğinde, Adagio olarak giriş yapan 
parçaya ve filmin ana temasını, ağır 
bir tempoda orkestranın kusursuz 
çalışına eşlik ediyoruz. Altı dakikalık parçanın her bir saniyesinde, orkestranın tempoyu arttırması ve uzay 
boşluğunda salınan Atılganın çevresinde tur atan ekibimizin gemiye bordalamasıyla beraber albümün en 
parlak bestelerinden biri sonlanıyor.  

Leaving Drydock; 
Ağır tempoda başlayan ve ana temanın tüm 
ihtişamıyla tekrar çalındığı parçada, Yıldız Gemisi 
Atılgan’ın limandan ayrılışını izliyoruz. Ana temanın 
yaylı ve nefesli çalgılarla destekli tüm orkestra 
tarafından icra edildiği bölüm, geminin tehlikeli 
yolculuğuna başlamasıyla nihayetleniyor.

Spock’s Arrival; 
Tehlikeli yolculuğuna başlayan Atılgan’a yol 
üzerinde Spock’ın başka bir gemiyle gelerek dahil 
olmasını anlatan, genelde Adagio bir tonda ana 
temayı da kısaca barındıran bir geçiş parçası.
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The Cloud;
Ekibin bulutla ilk karşılaşma anını, ağır tempoda 
veren, beş dakika boyunca muhteşem görüntüler 
eşliğinde ilerleyen ve dinleyiciye tedirginlik hissini 
sonuna kadar yaşatan bir parça. Adagio ilerleyen 
parça da, orkestraya arada yine elektronik sesler 
eşlik ediyor.

The Force Field;
Gizemli bulutun merkez noktasına ilerleyen 
ekibin endişelerini başarıyla notalara işleyen 
müzikler devam ediyor. Filmin bu bölümleri görsel 
açıdan uzun tutulmuş ve ağırlıklı olarak müzikle 
desteklenerek rutinden kaçınılmaya çalışılmış. 

Spock Walk;
Spock’ın roketli uzay kıyafeti çalıp, yabancı formun 
beynine yaptığı yolcuğun ürkütücü notalarıyla 
bezeli parçada, orkestranın hareketli ve zaman 
zaman yavaşlayan tempoda ilerleyen haliyle, bu 
nesnenin ne olduğu sorusunun cevabını aramaya 
devam ediyoruz. 

Vejur Flyover;
Bulut içinde süren ilerleyiş bu parçada da 
devam ediyor. Görsel zenginliğin doruğa çıktığı 
sahneler eşliğinde, tedirgin edici havaya sahip 
müziğin devamlı iniş ve çıkışlarına şahit oluyoruz. 
Bilinmeyene doğru süren yolculuğun, müzikal 
dışa vurumu kusursuz bir seviyede ilerleyerek 
merakımızı daha da cezbediyor.

Games;
Teğmen Ilia’nın yabancı form tarafından kaçırılması 
sonrası, Ilia’nın robot halini gemiye göndererek 
inceleme yapması üzerine gelişen parçanın ağırlık 
merkezini Ilia’nın teması oluşturuyor. Binbaşı 
Decker’la gemi içinde incelemelerde bulunduğu 
sırada, orkestranın Adagio tempoda ilerleyen 
performansı zaman zaman farklı tonlara bürünüyor. 
Ilianın temasını merkez alan ve çevresine serpilen 
farklı melodiler eşliğinde bir geçiş parçasını daha 
bitiyoruz.
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Vejur Speaks;
Yabancıyla ilk karşılaşma ve gerçeklerin ortaya 
çıkmasıyla şaşkınlığa düşen ekibin, tehlike içinde 
olan Dünyayı kurtarma çabalarını yansıtan gerilim 
yüklü, daha çok nefesli çalgıların ağırlıkta olduğu 
yavaş tempoda bir parça.

The Meld;
Filmin en can alıcı sahnesi ve yabancı mekanizma 
haline getirilen Ilia ile Kaptan Decker’ın birleştikleri 
ana şahitlik eden müzikler. Orkestranın Affettuoso 
bir tonda ilerlediği ve bütün enstrümanların ayakta 
olduğu parça, etkileyici bir tonda devam ederek ana 
temanın şaşalı bir tonda çalınmasıyla son buluyor.

A Good Start;
Bir önceki parçayla birleşerek 
devam eden bu tema, ekibin 
başarılı bir şekilde tehlikeyi bertaraf 
etmelerinin ardından, Dünya 
yörüngesinde ilerleyen Atılgan’ın, 
Kaptan Kirk’ün emri üzerine derin 
uzaya sıçramasıyla son buluyor. 
Ana temanın klasik şekilde son 
sahne için kullanıldığı parça aynı 
zamanda bitiş jeneriğinin de 
habercisi oluyor.

Inner Workings;
Dünya yörüngesine yaklaşan bulutun içindeki gizemli yabancının sırlarının ekip tarafından ortaya 
çıkarılmasıyla ilgili bölümde çalan parçada, orkestra Ilia’nın teması çevresinde Adagio bir tempoda, merak 
uyandıran notalar eşliğinde gezinmeye devam ediyor. Elektronik seslerin eşlik ettiği bölümlerde gerilim 
dozunun notalara iyice yansıdığını daha net hissediyoruz.



44 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2017 / sayı 2

End Title;
Jenerik kapanışında yer alan 
bestelerimiz, orkestranın ana tema 
girişiyle başlıyor. Tema ilerleyen 
dakikalarda yumuşak bir geçişle 
Ilia’nın temasına kayıyor ve bütün 
ihtişamıyla çalan parçanın tekrar 
hızlı bir tempoda ana temaya 
geçişiyle devam ediyor. Sonunda 
orkestra unutulmaz bir final 
performansıyla bu muhteşem 
müzik ziyafetine noktayı koyuyor.

Yaklaşık altmış dakikanın üzerinde süren albüm başından sonuna kadar sıkılmadan dinleniyor. Orkestranın 
kusursuz yönetimine ek olarak kullanılan elektronik seslerin uyumu mükemmel. Ana tema dışında, 
özelikle Ilia’nın teması tek başına kullanılabilecek kadar güçlü bir eser. Jerry Goldsmith performansının 
doruklarına çıktığı albümle sadece sinema tarihinin değil, müzik tarihininde gelmiş geçmiş en önemli 
bestecilerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Besteci daha sonra yaptığı ve kariyerinde büyük sıçramalara 
devam ettiği albümlerle yerini iyice sağlamlaştırmış ve unutulmazlar arasında haklı olarak yer almıştır. 
Albümün belki de en önemli özelliği, filmin önüne geçmesi ve bugün dahi film müziği otoritelerinin 
başucu albümlerinden olmaya devam etmesidir. Bu sıra dışı ve başarılı albümü, sadece film müziklerinden 
hoşlananlara değil, tüm müzikseverlere hararetle öneriyorum. 

Kapanışı final repliğiyle Kaptan Kirk yapsın; 

 -Rotamız nereye Kaptan?

 -Şöyle bir gidelim, uzaklara doğru...

LIVE LONG AND PROSPER... 

UZUN YAŞAYIN VE BAŞARILI OLUN 
SEVGİLİ DOSTLAR...
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Metin Uçar

İlk Işınlanan İnsan

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

- ‘Mister Jons, lütfen buyrun!’ 

- ‘Gazeteci olarak davet edildim, ancak ne fotoğraf 
makineme ne de kayıt cihazlarıma müsaade 
ettiniz! Sizce işimi nasıl yapacağım? 

- ‘Mister Jons, lütfen endişe etmeyiniz. Haberinizde 
kullanacağınız her türlü görüntüyü ve malzemeyi 
size temin edeceğiz. Yaptığımız sadece emniyetli 
olmak istememizden kaynaklanıyor.’ 

- ‘Tahmin ediyorum, yapılacak deneyin riskleri söz 
konusu!’ 

- ‘Riskler!... Sizin de bildiğiniz gibi bugüne kadar 
yaptığımız deneylerden hep olumlu sonuç aldık. 
Ancak söz konusu insan olunca...’ 

- Yaptığınız tüm başarılı deneylere ve sayısız 
kontrole rağmen yine de içinizi rahatsız eden bir 
endişe var. ‘Acaba?’ diye soruyorsunuz herhalde?’ 

- ‘Tespitiniz ilk bakışta çok insancıl ve mantıklı. 
Az da olsa doğruluk payı var. Ancak buna hiç de 
başarı konusunda hissettiğimiz endişe dememek 
lazım. Bu sadece, daha önce kimsenin geçmediği 
o yola açılan kapının önünde duran bir insanın 
hissettiği heyecandan ibaret!’ 

- ‘Anlıyorum. Size içten başarılar diliyorum. Bugün 
gerçekten tarihi bir gün ve ben de aşırı derecede 
heyecanlıyım. Eğer fazla duygusal davrandıysam 
özür dilerim! 

- ‘Hiç sorun değil mister Jons. Siz yerinize oturun. 
Deney birkaç dakika içinde başlayacak.’ 
Basın sekreteri ile diyaloğumuz bitince deneyi 
izlememiz için hazırlanan salonu gözden geçirdim. 
Gariptir, ama karşımdaki tablo bana yıllar önce 
elektrikli sandalyede infazların yapıldığı yerleri 
hatırlattı. Benim gibi deneyi izlemek için davet 
edilen diğer insanların yavaş yavaş yerlerine 
oturduğu salonun hemen karşısında birbirinden 
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geçici bölme ile ayrılmış iki mekan vardı. Salonla 
bu mekanların arasında bulunan dev cam bölme 
ise içeride olan biteni olduğu gibi görmemize imkan 
veriyordu. Ben de yerime oturdum ve ilgiyle içeride 
olanları izlemeye başladım. Her iki mekanda da 
içinde bir insanın rahatlıkla ayakta durabileceği, 
tabuta benzer metal sandıklar bulunuyordu. 
Her iki sandığın kapıları açıktı ve içlerinin boş 
olduğunu görebiliyorduk. Deney hazırlığını 
yapan bilim insanları bu sandıkların etrafında 
dolaşıp duruyor, ne olduğunu anlayamadığım 
bazı şeyleri kontrol ediyorlardı. Işıl ışıl parıldayan 
metalden yapılmış sandıkların dört bir yanında 
sayısız kablolar sarkmakdaydı. Sandıkların her 
iki yanında hafif mavimsi bir ışık yayan, elektrik 
bobinlerine benzeyen cihazlar dikkatimi çeken 
diğer bir husus olmuştu. Ben bu detayları izleyip, 
anlamaya çalışırken mekanlardan sol tarafta 
olanına bir grup insan girdi. Kendi aralarında 
konuşuyolardı. İçlerinden birinin deneye katılacak 
olan kişi olduğunu anladım. ‘Diğerleri ona nasıl 
davranması gerektiğini son bir kez hatırlatıyor 
olmalılar.’ diye düşündüm. Adamın anlatılanları 
dinlerken yüz ifadesini yakalamaya çalıştım. Ancak 
son derece ciddi olduğu dışında başka bir duygu 
görmem mümkün olmadı. İçimden, ‘Son derece 
cesur bir adam. Yaptığının da tamamen farkında. 
Ben olsam, hayatta razı olmazdım!’ diye geçirdim. 
Işınlanacak ilk insan olmayı kesinlikle istemezdim. 
Işınlama üzerine bundan önce çok sayıda makale 
yazmış, televizyon programları yapmıştım. 
Bugüne kadar yapılan deneylerin hepsi konusunda 
da yeteri kadar bilgi sahibiydim. İşte o beklenen 
gün gelip çatmıştı. İlk defa bir insanın ışınlanması 
gerçekleşecekti. Bu insanın ışınlanacağı sandık 
birkaç metre ilerisinde duruyordu. Ancak aradaki 
mesafenin az rağmen bu ışınlama, tüm insanlık 
tarihi açısından çok ama çok önemli bir gelişme 
olacaktı. Bu Armstrong’un attığı o ilk adımdan 
çok daha büyük bir adım demekti. Teorik olarak 
birbirine çok yakın duran iki sandık arasında 
gerçekleşecek ışınlama sayesinde ileride çok 
ama çok daha uzun mesafelere ulaşımı mümkün 
olacaktı. ‘Tüm bunlar çok güzel. Ancak ben yine 
de ilk ışınlanan insan olmayı istemezdim!’ diye 
düşündüm. 
Aklım bu düşüncelerle meşgul iken, karşımızdaki 
mekanlarda hazırlık çalışmalarının bittiğini 
anladım. Tüm dikkatimle üzerine tek parçadan, 
özel bir kıyafet giymiş olan adamın sol mekanda 

duran sandığa girişini izledim. Adam, sandığın 
kapısı kapanmadan önce ‘Görüşmek üzere’ 
der gibi bizlere el sallıyordu. Adam içeri 
girince sandığın kapağı kapatıldı. Diğer odada 
bulunan sandığın da kapağı kapatılmıştı. İçeri 
ile olan telsiz bağlantısından adamın kendini 
iyi hissettiğini duyduk. Sandıkların iki tarafında 
bulunan bobinlerden yayılan mavimsi ışığın biraz 
daha güçlendiğini farkettim ve mekanda bulunan 
bilim insanlarının neden orayı terk etmediklerini 
düşündüm. Gözlerim bir soldaki sandığa, bir 
sağdaki sandığa kayıyordu. 
Kaç dakika geçmişti bilemiyordum, ancak mavimsi 
ışığın yavaş yavaş solgunlaşması, mekanı 
dolduran hafif uğultunun azalması deneyin sonuca 
yaklaştığımıza işaret ediyordu. Çok geçmeden 
bilim insanları sağ tarafta bulunan sandığın 
etrafında toplandılar. İçerisi ile telsiz bağlantısı 
vardı, ancak buraya ışınlanmış olması gereken 
adamdan ses çıkmıyordu. Bunun üzerine içeride 
bulunanlar arasında heyecanlı ve ciddi tartışmalar 
yaşandı. Ancak orada ne konuştuklarını anlamam 
mümkün değildi. Heyecan içinde olup biteni 
izlemekten başka bir şey yapamıyordum, arada 
bir etrafımdaki insanlara bakınıyordum. Onlar da 
benim gibi panik ve korku içindeydiler. Bekleyişimiz 
fazla sürmedi. Bilim insanlarının sandığın kapısını 
açmak üzere harekete geçmeleri ile bizim tarafta 
tam bir sessizlik hakim oldu. Kapı açıldığında az 
önce soldaki sandıkta duran adamın aynı şekilde 
bu sefer sağdaki sandıkta durduğunu gördük. 
Ancak adamcağız birkaç saniye sonra yere yığıldı. 
Odada bulunan doktor ekibi hemen müdahele etti. 
Kalp masajı ve suni solunum yapıyor olmaları 
kötüye işaretti. Ancak kısa bir süre sonra adamı 
hayata dördürmeyi başardıklarını anladık. 
Adamcağız hemen sedye ile oradan uzaklaştırıldı. 
Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken hoparlörden 
basın sekreterinin sesini duyduk. Bize çeşitli 
testler yapıldıktan sonra bilgi vereceklerini 
söylüyordu sekreter. Adamın ışınlandığı kesin idi. 
Bunu görmüştük. Ancak ışınlanma işleminin ne 
kadar başarılı olduğu konusunda birşey söylemek 
mümkün değildi. O gün başka bir bilgi almamız 
mümkün olmadı. Bizden deney hakkında şimdilik 
sansasyonel bir haber yapmamamız istendi. 
Deneyin yapılmasından sonra bir aya yakın hiçbir 
bilgi almamız mümkün olmadı. Tüm çabalara 
rağmen artık spekülatif haberler yavaş yavaş 
yayılmaya başlamıştı. Yazarların olan biten 
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konusunda ürettikleri teoriler hayal gücü zengin 
olanları bile kabiliyetsiz hissettirecek cinstendi. 
Nihayet deney konusunda resmi açıklama yapıldı. 
Açıklamada insanlı ışınlama deneylerinin iptal 
edildiği söyleniyordu. Tüm dünya bunu konuşup, 
tartışırken basın sekreterinin gönderdiği dosya 
elime ulaştı. Bu dosya konuya her bakımdan 
açıklık getirecek bir makale yazılması dileği 
ile gönderilmişti. Yazmaya başlamadan önce 
dosyayı baştan aşağı birkaç kere okudum. 
İnsanlı ışınlanma deneylerinin neden iptal 
edildiğini anlamıştım. Bu konudaki çalışmalara 
devam edileceğinden emindim, ancak sonucun 
beklenen gibi olmayacağını hissediyordum. 
Uzun düşüncelerden sonra oturdum makalemi 
yazmaya. 

Makalemin adı kendiliğinden oluşuvermişti: 
‘KAYIP RUH’.
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Mustafa Âli Targaç
Paylaşımlardan - 21-05-2017

Zamanın Efendilerine Sunum
“Hayal etmenin gücü.”

STEPHEN HAWKING diyor ki: “Uzaya 
yayılmadığımız sürece insan ırkının önümüzdeki 
bin yılda hayatta kalabileceğini sanmıyorum. 
Bir gezegenin başına gelen çok sayıda kaza var. 
Ama ben bir iyimserim. Yıldızlara ulaşacağımıza 
inanıyorum.”

Ve bir astronomun en büyük hayali Dünya’ya 
çok benzeyen bir ötegezegen keşfetmektir. 
Ama bu bir rüya değildir ve eninde sonunda eş 
gerçekleşecektir. Çünkü 1995 yılında ilk Güneş 
sistemi dışı ötegezegenin keşfedilmesinden geçen 
20 yıl içinde bilim insanları yaklaşık 2000 adet 
ötegezegen keşfettiler. Ben bu noktada çok daha 
ütopik bir hayale sahibim. Çünkü:
Kuantum teorisi der ki; her şey birbiriyle 
bağlantılıdır. Her şeyin özü aynıdır. Sanki aynı 

parçalardan oluşan sınırsız sayıda lego parçasının 
oluşturduğu sonsuz olasılıklı şekiller gibi… 
Dahası, bunlar hem parçacık hem de dalga olma 
özelliğine sahiptir. Dolanık durumdaki sistemde, 
parçacıkların tek tek konumları birbirlerinden çok 
uzak yerlerde olabilir. Bu parçacıklar uzaydaki 
konumlarından bağımsız olarak, 2 ayrı parçacık 
değil, sanki tek bir bütünmüş gibi davranırlar.  

 Günümüzde Kuantum Işınlama ile atomların bir 
yerden başka bir yere aktarılması mümkün. Yüzlerce 
kilometre uzaklıktan foton alışverişi de çoktan 
yapıldı. Kuantum Dolanıklık ile bilgi paylaşımı da 
bir gerçek. Bu mümkünken geçmişten geleceğe, 
gelecekten de geçmişe mesaj yollamak şimdi hayal 
değil. Basit ifadeyle iki foton arasındaki Kuantum 
Dolanıklık haberleşme hızı, ışık hızından ortalama 
70 000 kat daha büyük denilebilir. İnanıyorum ki, 
yakın gelecekte Kuantum Dolanılıklıkla zamanda 
yolculuk ve madde transferinin yolu da açılmış 
olacak. Evrende yolculuk ve zamanda yolculuk da 
işte böyle başlıyor…
  
Gerçek şu ki, bu gün bilmesek de belki yıllar sonra 
keşfedebileceğimiz binlerce bilimsel yasa veya 
ilke halâ keşfedilmeyi bekliyor. Nasıl ki bundan 
bir asır önce kuantum fiziğinden habersiz idiysek, 
bugün de henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda 
yasa veya ilke keşfedilmeyi beklemekte. Fakat 
önce hayal etmenin bilimin de anası olduğunu 
hatırlayalım.
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Zamanın Efendilerine Sunum

Güneş Eliküçük
2017
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Merve Yener

Cezbedici Tehlike

Dizi Öykü - 1.Bölüm

BÖLÜM 1
 O sabah erken kalkmıştı. Tatilde de olsa 
uyuyamıyordu. Bunaltıcı hava bastırmadan 
tadını çıkartayım düşüncesiyle kendisine bir 
kahve yapıp terasa doğru yürüdü. Güneş yeni 
doğuyordu ve denize o muhteşem kızıl rengi 
vermişti. Kahvesinden bir yudum aldıktan 
sonra bilgisayarını açtı. Bu güzel sabaha 
eksik olan tek şey, müzikti. Bir taraftan 
tatilin keyfini çıkarmaya çalışsa da işle 
ilgilenmeden edemiyordu. Gelen maillerine 
bakmaya başladı. Bitirdiği projeden ötürü 
ödüle aday gösterilmişti, bu güzel haberdi. Bir 
kaç gereksiz sosyal medyadan gelen mailler 
dışında iş teklifleri vardı.
 Aylin kendi başına çalışmak isteyen 
bir mimardı. Bu yüzden şirketlerden gelen 

teklifleri hiç tereddüt etmeden geri çeviriyordu. 
Bir mail dikkatini çekti...
 Atlas Erten diye birinden gelmişti. 
İzmir’in güneyinde bulunan, eski bir köyde, 
büyük bir çiftliğin restorasyonunu da Aylin gibi 
iyi bir mimarın ellerine bırakmak istediğini 
yazmıştı. Çiftliğin resimlerini ve iletişim 
bilgilerini de ek olarak yollamıştı. Bulunduğu 
yeri ve çiftliği inceledikten sonra fena proje 
değil, diye düşündü. Şimdiden kafasında 
fikirler dönüyordu. Alt kattan telefonunu 
alıp tekrar terasa çıktı. Birkaç saat denizin 
ve havanın keyfini çıkardıktan sonra mailde 
yazan telefon numarasını çevirdi.
 “Alo.”
 “Alo, buyurun.”
 “Ben Aylin Arslan, Atlas Bey. Mailinizi 
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okudum. Dikkatimi çekti daha detaylı 
konuşmak için aradım.”
 “Aylin Hanım, memnun oldum. Tabii ki 
konuşalım.”
 “Çiftlik ile ilgili istediğiniz şeyler neler? 
Aklınızda bir şeyler var mı?”
 “Aylin Hanım, işlerimden dolayı çiftlik 
ile ilgilenme fırsatım olmadı. Restorasyonun 
ardından orada yaşayacağım bu yüzden tek 
aklımdaki fikir çiftliğin bakımlı, modern 
yaşanılabilir bir yer haline gelmesi.”
 “Anladım. Peki, bütçe konusu, yüksek 
maliyetli bir çalışma gerektiriyor sonuçta. 
Karşılayabilecek durumda mısınız?”
 “Evet. Maddi durumu düşünmenize 
gerek yok. Hem çiftlik ile ilgili hem de 
alacağınız ücret ile ilgili.”
 “Peki. Ne kadar süre içerisinde 
bitirmemi istiyorsunuz?”
 “Aceleci davranmaya gerek yok. Benim 
için önemli bir yer. O yüzden bir yıl kadar 
bir süre sizce de uygunsa rahat ve özenerek 
çalışmanızı isterim.”
 “Şimdilik tamam diyelim. Yakın bir 
zaman da yüz yüze görüşme imkânımız var 
mı?”
 “Bir kaç gün iş seyahati için yurtdışına 
çıkacağım. Döner dönmez görüşelim. Olur 
mu?”
 “Tamam. O süreye kadar, arazi, çiftlik 
ile ilgili daha detaylı belgeler yollayabilir 
misiniz? Bir taslak oluşturayım en azından 
geldiğiniz de size sunarım.”
 “Tamam Aylin Hanım, akşama mail 
atarım. Görüşmek üzere.”
 “Görüşürüz Atlas Bey.”
 Konuşma olumluydu, ücrette ve 
yapmak istediklerinde de sıkıntı çıkmazsa bu 
işi seve seve kabul edecekti.
 Bir kaç gün sonrasında Atlas, Ayvalık’a 
Aylin ile görüşmeye gelmişti. Aylin hazırlanıp, 
deniz kenarındaki buluşacakları kafeye 
gitti. Karizmatik bir adamdı; hafif kır saçlı, 

güler yüzlü, kibar bir beyefendi. Birer kadeh 
şarap eşliğinde birbirlerini tanımak için ufak 
bir konuşma yaptıktan sonra iş konuşması 
başlamıştı. Aylin’in tam istediği tarzdan bir 
işti bu. Her şey Aylin’in istediği gibi olacaktı, 
bunu da garanti etmek için yazılı olarak bir 
antlaşma imzalayacaklardı.
 Atlas’ın sunduğu tek şart, Aylin 
çalışma boyunca başka bir proje almayacak 
ve çiftlikten ayrılmayacaktı. Ücret konusunda 
da anlaşınca Aylin, işi kabul etti. Bir haftalık 
tatilinin sonunda çiftliğe geçecekti. Çalışmalar 
başlayana kadar otelde konaklayacak daha 
sonrasında Aylin’e ait bir araba ve karavan 
tahsis edilecekti. Atlas, çiftliğe hafta da bir 
hem yardım etmek hem de işçileri denetlemek 
için ziyarete gelecekti. Kutlama için birer 
kadeh daha şarap söyledikten sonra ikisinin de 
keyfine diyecek yoktu.
 Gecenin sonunda Atlas, Aylin’i yazlık 
evine bırakıp yanından ayrıldı. Tatilin sonunda 
Aylin; çiftliği görmeye gittiğinde, Atlas’ın 
bahsettiğinden daha bakımsız olduğunu, buranın 
adam olması için çok çalışması gerektiğini 
gördü. Bu yüzden de zaman kaybetmeden 
çalışmaya başladı. Arazi içerisinde çok sayıda 
eski ağaç vardı. Kesilmelerini istemediği için 
projeyi sil baştan ve daha titizlikle çizmeye 
başladı. Ama yine de anayoldan çiftliğe kadar 
ki kısımda yol çalışması için diğer arsa sahipleri 
ve belediyeden almaları gereken izinler, işçi 
bulma, malzeme tedarik etme derken başlaması 
tahmininden de uzun sürmüştü. Bu süreçte 
Atlas, Aylin’e çok yardımcı olmuştu. Kibar, 
karizmatik olmasının yanında yardım sever ve 
güler yüzlüydü de.

BÖLÜM 2
 Aylin’in günleri yoğun geçiyordu. 
Sabah erkenden kalkıp işçilerle birlikte ilk 
arazi temizliğini yapıp, bahçeyi ayarladıktan 
sonra herkes bölgesinde çalışırken; Aylin, 
kontrolleri sağlıyordu. Ufak aksiliklerin 
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olmasına rağmen, Aylin bu işi severek ve 
keyifle yapıyordu. Akşam geç saatler de işçiler 
gidiyor ve kendisiyle baş başa kalıyordu.
 Karavanda ihtiyacı olan her şey vardı. 
Bazen tembellik yapıp, internetten dizi izliyor, 
bazen de alanındaki araştırmaları takip ediyor 
ve kitap okuyordu. Bu işin iyi gelmesinin 
sebeplerinden biri de kendisine zaman ayırıp, 
uzun zamandır kaybettiği huzuru yaşamasıydı. 
Geceleri her ne kadar korkutucu bir sessizlik 
olsa da gün geçtikçe buna alışıyordu.
 Bir gece kitaba dalmışken 
müştemilatların olduğu yerden sesler duymaya 
başladı. İlk aklına gelen, işçilerden birisinin 
kalmış olma ihtimaliydi. Kol saatine baktı, 
gece ikiyi gösteriyordu. Bu saate kalmazlar ki, 
diye geçirdi içinden. Seslerin devam etmesi 
üzerine dolaptan el fenerini aldı, telefonunu 
arka cebine koydu. Sessiz ve ağır adımlarla 
sesi takip etmeye başladı. Eskiden bahçıvana 
ait olan müştemilattan geliyordu ses.
 “Kim var orada?” diye bağırdı.
Bir sessizlik oldu. Daha sonrasında 
müştemilatın içinden bir kadın sesi yardım 
istemeye başladı.
  “Help me!.. Help me, please!..” 
 “İngilizce yardım isteyen bir kadın mı!”
Kapıyı yavaşça araladı. İçeri girdi ve yerde 
yatan yaralı kadını gördü. Hızlı adımlarla 
yanına gitti. Her yanı kanlar içerisindeydi. 
Bıçaklanmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. 
Bağırsa, ikisinden başkası duyamayacaktı. 
“Polisi mi arasam?” diye düşündü ama 
ikisinden başka kimse olmadığı için Aylin’i 
suçlama ihtimalleri yüksekti. “Atlas’ı mı 
arasam?” diye düşündü. Sonra kadına baktı, 
can çekişiyordu ve gözlerinde korku vardı. 
 “Bakımlı şık giyinen bir kadın. Makyajı 
ve kıyafetlerine bakılırsa, en son bir davette ya 
da düğünde olması gerekirdi. Ayrıca kadın Türk 
de değil! Ne işi var burada? Bu kadını buraya 
birileri getirmiş olmalı!Neden burası? Burayı 
bilen birileri olmalı! Burasının boş olduğunu 

düşünen birileri! Ya hala buradalarsa! Ya katil 
geri gelirse? Kendimi savunabileceğim hiçbir 
şeyim de yok! Atlas’ı aramalıyım!” dedi kendi 
kendine.
 Telefonunu bulmak için elini cebine 
götürdüğünde, kadın;
 “Tamam konuşacağım!” dedi İngilizce. 
Aylin boş ve anlamsız bir ifadeyle kadına 
bakarken bir yandan ne konuşacağını 
düşünüyordu. 
 “Konuş!” dedi elini geri çekerek. 
Kadın anlatmaya başlayacağı sırada 
telefonunun çalmasıyla irkildi. 
 “Bekle!” dedi ve telefona baktı Atlas 
arıyordu. Şaşkınlık içinde “Bu saatte neden 
arar ki?” diye düşündü.
 “Efendim Atlas.”
 “Neredesin Aylin? Sana gelmiştim ama 
karavanda değilsin, araban da burada.”
 “Yürüyüşe çıkmıştım geliyorum.” 
deyip kapattı. “Neden söylemedim ki? Yardımcı 
olabilirdi. Durumu anlayabilecek birisiydi 
sonuçta!”
Kadının üstündeki kıyafetten bir parça yırtıp 
ağzına tıkadıktan sonra kadının elini yaralı 
yere bastırtıp 
 “Bunu böyle tut hemen geri gelicem.” 
diyerek kalktı, üstünü düzeltip yavaşça 
müştemilatın kapısını açtı. Hızlı hızlı karavana 
doğru yürüdü. Atlas karavanın önündeydi.
 “Hoş geldin Atlas. Bu saatte gelmezdin. 
Bir şey mi oldu?”
 “Yok, bir şey olmadı. Arkadaşlarla 
dışarıdaydık. Yol bu tarafa yakın olunca 
yaklaştım, karavanın ışığını da açık görünce 
uyumuyorsun diye uğramak istedim.”
 “Burası geçiyordum uğradım demek 
için biraz sapa bir yer ama öyle olsun. Geç 
madem bir kahve yapayım sonra gidersin.”
 “Tamam.” diyerek zoraki bir gülüş attı 
Atlas. 
 Aylin, karavana girdikten sonra 
kapıyı kilitleyecekken anahtarların cebinde 
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olmadığını fark etti.
 “Eyvah, düşürmüşüm!”
 Atlas, “Ne oldu?” dercesine Aylin’e 
bakıyordu.
 “Şey ben yürüyüş esnasında anahtarımı 
düşürdüm sanırım. Sen otur ben hemen bulup 
geleyim.”
 “Olur mu öyle şey Aylin. Zaten çok 
karanlık, yürüyüşteyim dediğinde bile şaşırdım. 
Sen kahveleri yap, ben bulur gelirim.”
 “Yok ya ben nerede düşürdüğümü 
hatırlıyorum sanırım, hızlıca gider gelirim.”
 “İtiraz istemiyorum lütfen. Sen başla 
ben gelirim.” diyen Atlas, Aylin’i dinlemeden 
çıktı. 
 “Kahretsin! Ya müştemilata girer de 
kadını görürse, bu sefer anlatsam da inanmaz 
ki. Ne yapıcam?” diye düşünürken, kahve için 
su koyduktan sonra yatağa oturdu ve Atlas’ı 
beklemeye başladı.
 Aylin’in kafasında o kadar çok ses vardı 
ki, kaynayan suyun çıkardığı ıslık sesini dahi 
duymadı. 
 Bir müddet sonra Atlas, kapıyı açıp 
içeri girdi. Aylin ayağa fırladı. Açıklama 
yapmak için tam ağzını açacakken,Atlas; 
“Müştemilatın kapısının önüne düşürmüşsün, 
buldum.” dedi ve anahtarı kapıya taktı.
 “Kapısının önüne mi?” derken Aylin’in 
sesi endişeliydi.
 “Evet, neden bu kadar şaşırdın ki?”
 “Yok, canım şaşırmadım.”
 “Aylin, sende bir şeyler var. Anlatmak 
istersen dinlerim. Buradan mı sıkıldın yoksa?”
 “Yok yok sıkılmadım. Öyle bir şey 
değil.”
 “Ee, anlat o zaman.”
 “Boşver şimdi daha sonra konuşuruz. 
Hadi kahvelerimizi içelim. Otursana!”
 Atlas’ın bu işi bırakmaya niyeti yoktu 
anlaşılan. Aylin, malzemeleri dolaptan çıkardı 
ve kahveyi hazırlamaya başladı. 
 “Sen böyle korkmuş, endişeli garip bir 

haldeyken içim rahat etmez. Lütfen söyle”
 “Gerçekten bir şeyim yok.”
Dışardan çığlık sesi gelince, Aylin elindeki 
bardağı bir anda bırakıp “Eyvah!” diye 
bağırıverdi. Sonra da endişeli gözlerle Atlas’a 
bakarken, “Kadının ağzına o kadar kumaş 
sıkıştırdım nasıl bağırabiliyor?” 
 “Ben bir bakıp geleyim, sen burada 
bekle!” dedi Atlas.
 “Olmaz ben de gelicem.”
 “Tamam, seni inatçı şey! Arkamda dur 
ama.”
 Aylin, sesin müştemilattan geldiğini 
bildiği için doğrudan o tarafa yürüyünce 
Atlas’ın dikkatini çektiğini anladı, yavaşlayıp 
arkasına geçti, ama Atlas da aynı şekilde başka
bir yöne sapmadan o tarafa doğru 
yürüdü.   
 Müştemilata geldiklerinde Atlas, kapıyı 
açtı. İçeri girdiklerinde kadın kan kaybından son 
nefesini verdi. Birden kulakları tırmalayan bir 
çınlama sesi duyuldu. Müştemilatın ortasında 
yatan cesedin çevresini şekilsiz, siyah gölgeye 
benzeyen bir şey sarmaya başladı, ardından 
gözlerini yakacak bir ışık patlaması oldu. 
 Aylin, gözündeki yaşı silip zorlanarak 
açtığında, yıkılacakmış gibi hissetti. Ölen 
kadının bedeni yok olmuştu. Kafasını 
kaldırdığındaysa bir kaç metre ileride, 
karşılarında duran iki silüeti fark etti. Ayakta 
duracak gücü kalmamıştı, gözleri kararmaya 
başladı ve kendinden geçip yere yığıldı.. 

  Devam edecek...
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri

İlk Çıkardıkları Kitabın Tarihine Göre Sıralanmış,

Bu sayıdaki listeyi; ilk kitabını, 2000-2005 yılı arasında çıkaran yazarlara ayırdık. 

Canan Göl

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor grubu olarak, ülkemizde 
yerli bilimkurgunun yükselmesi için bilimkurgu alanında 
çalışmalar yapan yazarların ve eserlerinin tanınması birinci 
önceliğimizdir.
Hep birlikte yerli eserlerimizi tanıyıp, bilmeyen diğer tüm 
insanlara göstermek zamanıdır. 
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 bize 
ulaştırabilirsiniz.
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Özlem Kurdoğlu

Son Cephede Şafak
2000

Alacaşafağın Rengi
2005

Son Cephede Şafak
2. Baskı - 2003

Karanlık Uykusu
2008

Yüreğin Zafere Çağrısı
2003

Zamanda Kuşatma
2010

Mehmet Açar

Siyah Hatıralar Denizi
2000

Siyah Hatıralar Denizi
2.Baskı - 2005
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Ali Nar

Mustafa Semih Arıcı

Uzay Çiftçileri
2002

Uluğ Bey: Ganimid 
Savaşçıları - 2002

Halil İbrahim Balkaş

Yıldızlar Işıyacak
2001

Yıldızlar Işıyacak
Yazarın Kendi Yayını-2002
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Aşkın Güngör

KOLLEKTİF
ÖYKÜLER

Gohor:Kıyametten Sonra
2009

Gohor:Cam Kent
2003

Gelecek Öyküler
2003

Gohor:Cam Kent
2013

Gohor:Kurtlar Yolu
2003

Türk Bilimkurgu Öyküleri
2003

Gohor:Kurtlar Yolu
2014

Gohor:Kıyametten Sonra
2008

Bilimkurgu Öyküleri
2005
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Konunun başında söylediğimiz gibi, gözümüzden kaçan eserlerimizi, 

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com
adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Gelecek sayıda;

2006 ve sonrası basılan kitaplarda görüşene dek hoş 
kalın, bilimle ve kurgularıyla kalın.

Erdoğan Ekmekçi

Londra İnekleri
2005

Hayal Gücünün Merkezine
Seyahat - 2005

KOLLEKTİF
ÖYKÜLER
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Arda Tipi

Uzay
Zamanı
Bükmek!

Kurgudan Önce

NASA’nın ışık hızı büküm sürücüsü herşeyi 
değiştirecek... Uzay-zaman da dahil...
Johnson Uzay Merkezi içinde, sismik aktiviteye karşı korunaklı 
bir odada Nasa bilim adamları sıradışı bir deney yürütüyorlar 
şu aralar - yüksek güçte elektrik alanı kullanarak uzay-zaman 
dokusunu bükmeyi hedefliyorlar- Amaç? Işıktan hızlı uzay 
yolculuğunu gerçekleştirmek. Kulağa bilimkurgu gibi geliyor, 
keza öyle... En azından şimdiye kadar öyleydi diyebiliriz.

Çeviri: Arda Tipi
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Doksanlı yılların başlarında,Teorik Fizik 
doktora öğrencisi Miguel Alcubierre Star Trek 
(Uzay Yolu) dizisinin bir bölümünü seyretmeye 
koyulur. Dizide ‘warp’ yani Türkçe büküm 
anlamına gelen bir teknoloji kullanılmaktadır. 
Bu teknoloji sayesinde uzay gemisi Atılgan 
ışık yılları gibi astronomik mesafeleri anında 
katedebilmektedir. Haliyle Alcubierre’i 
heyecanlandırır bu düşünce, kendi kendine 
sorar; gerçekte böyle bir teknoloji nasıl inşa 
edilebilir, hangi ilkelerle çalışabilir?

Alcubierre’in bu soruyu cevaplandırabilmesi 
için öncelikle ‘kozmik hız sınırı’ ilkesini saf dışı 
bırakabilmesi gerekiyordu. Ancak Einstein’ın 
Özel Görelelik Kuramı’nın ‘imkansız’ olarak 
tanımladığı bir durumdu bu. Alcubierre ise 
bunun etrafından dolanmanın bir yolunu 
bulmuştu tam anlamıyla. Evrende herşey 
ışık hızı ile sınırlı olabilirdi, ne var ki uzay-
zaman dokusu herhangi bir hızda genişleyip 
daralabiliyordu. Eğer bir mekiğin önünde de 
bu doku aynı şekilde daraltılıp arka tarafında 
tekrar genişlediğinde uzayda çok büyük 
hızlarda itki elde edilebilir ve mesafeler 
katedilebilirdi.

“Kulağa fazlaca bilimkurgu gibi gelse de 
teorik olarak büküm (warp)’ü gerçekleştirmek 
uzay-zaman’ı belli şekillerde eğmek kaydıyla 
mümkün.” diyor Sydney Üniversitesi, 
Astrofizik profesörü Geraint Lewis. “Uzay-
zaman’ı bu şekilde eğerek, eğilmemiş bir uzay-
zaman ‘kabarcığı’nı istediğimiz hızda evrenin 
bir ucundan diğerine götürebiliriz.”

Alcubierre 1994’te, Einstein denklemleri için, 
ışık hızını aşabilmemizi sağlayacak çözümleri 
tanıtladığı makalesini yazar. Yöntemi Özel 
Görelelik Kuramı’nı ihlal etmiyordur, çünkü 
hareket halinde olan geminin kendisi değil, 
içinde bulunduğu uzay-zaman cebidir. Fikrini 
ortaya attığı yıllarda bu sadece matematiksel 
bir olanaklılıktı. Işık hızını yenebilmek için 
ihtiyacımız olacak enerjinin, güneşimizin 

ancak 10 milyon yılda üretebileceği kadarı 
olduğunu öne sürmüştü. Ancak aradan geçen 
20 yılda fikir evrildiği gibi sözü edilen değerler 
de düşüş göstermiş oldu.

Şimdi ise sürecin Güneş’in sadece saniyenin 
milyonda birinde ürettiği enerji kadarını 
gerektireceği düşünülüyor. NASA da 2011 
yılında bu konuda fizibilite çalışmalarına 
başlayacağını duyurmuştu.

“Biliyoruz ki doğa uzay-zaman dokusunu 
bükebilmekte” diyor Lewis. Laboratuvar 
ortamında oldukça güçlü bir elektrik alanı 
içinden lazer demeti geçirilerek olası bir uzay-
zaman sıkışmasının ışının gittiği yolu kısaltıp 
kısaltmadığı test ediliyor. “Eğer sonuç olumlu 
olursa bu ‘büküm sürücüsü’nün gerçekleşmesi 
doğrultusundaki ilk bebek adımlarımız olacak”

2013’te elde edilen ilk veriler sonucu 
yansıtmıyorlardı. Ekip şimdi lazer demetinin 
varış süresini ölçen cihazın hassasiyetini 
5 nanosaniyelik azalmayı algılayabilecek 
seviyeye yükseltmek için çalışıyor. Ancak 
başarılı olsalar bile bu sadece nano ölçekteki 
bir gemi ve önü için geçerli bir sonuç olacak. 
Asıl zorluk geminin arkasında uzay-zaman 
dokusunu tekrar genişletmek olacak zira 
bunun için karanlık enerjiye ihtiyaç olacak 
ki bunun gerçekte varolup olmadığından da 
emin değiliz.

“Bazıları kullanılabilir negatif enerjinin 
imkansız olduğunu düşünüyor alışılagelindiği 
üzere, ancak teorik fizik bu konudaki son 
sözünü söylemiş değil.” diyor Lewis.
Kaynak : Forbes, Cosmos Magazine
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Cem Can

Anibal Deneyi

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

Küçük odanın içerisinde yanıp sönen ışıkları, 
neon mavisi çakan elektrik akımlarını, 
kendilerini içeride olanlardan koruyan bir camın 
arkasından izlediler. Yaşlı profesör kollarını 
göğsünde kavuşturmuş hiç kıpırdamadan içeri 
bakıyor, genç yardımcısı ise kontrol panosunda 
bir o düğmeye bir bu düğmeye basıyordu. 
Deney odasında ışıklar azaldıkça genç adamın 
yüzündeki telaş belirginleşmeye başladı. 
Profesör, boş deney odasına bir süre daha baktı. 
“Bir sorun mu var Ahmet?” 
Ahmet, daha da telaşlanmıştı. Profesör ona dahi 
bakmadan bir sorun olduğunu görebiliyordu. 
“Efendim.” dedi ve bir an duraksadı. 
“Geveleme de ne olduğunu söyle artık?” 
“Bir önceki deneye göre yirmi saniye kısa sürdü, 
efendim.” 
“Ortalama sürenin altında kalıyor o zaman.” 
“Evet efendim.” 

“Tamam, gidip Z deney odasına bakalım.” 
Genç asistan, deney odalarının isimlendirme 
mantığını bir türlü çözememişti. Deneye 
başladıkları oda X, deneyin sonlandığı oda Z 
olarak kodlanmıştı ancak ortada hiç bir zaman 
bir Y odası olmamıştı. Bu konuyu profesöre 
sorma cesaretini de kendinde bulamıyordu. 
Profesör ile karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve 
saygı duysalar da, Ahmet onu kızdıracak bir şey 
yapmaktan ve söylemekten her zaman imtina 
ederdi. İş ile alakasız olarak deney odalarının 
isimlerini sormasının onu kızdıracağından 
emindi. 
Z deney odasının kontrol bölümüne geldiklerinde 
Ahmet loş bir ışıkla camın diğer tarafını 
aydınlattı. 
“Denek 182, hareket ediyor.” 
“Efendim, hayati fonksiyonları normal 
seviyesinin altında.” 
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“Bu tahmin edebileceğimiz bir sonuç Ahmet. 
Ortalamanın altında süren her ışınlanmada 
denekler hayati tehlike yaşadılar. Fareyi 
gözlemlemeye devam et. Sonuçları odama 
getirirsin.” 
Bir saat sonra Ahmet, profesörün odasına girdi. 
“Profesör, denek öldü efendim.” 
“Testleri uygulayabildin mi?” 
“Bir kaç tanesini efendim. X odasındaki ile 
birebir aynı fiziksel özelliklere sahipti. Labirent 
deneyinde biraz yavaştı ama başarılı oldu. 
Bunu hayati fonksiyonlarındaki yavaşlamaya 
bağlayabiliriz.” 
“Daha zeki bir tür üzerinde deney yapmamıza 
izin vermedikleri sürece zihinsel olarak aynı 
olup olmadıklarını asla anlayamayacağız.” 
“Fareler üzerinde yüzde yüz başarıya ulaşsak 
bile izin çıkmayabilir, profesör.” 
“Farkındayım. Bu iş bu şekilde olmayacak. 
Bazen bilimde ilerlemek için birilerinin fedakarlık 
yapması gerekir.” 
“Başka bir hayvan mı deneyeceğiz profesör?” 
“Eğer sen bir şey söylemezsen, gizlice 
deneyebiliriz.” 
Ahmet, yutkundu. Bir an hiç bir şey söyleyemedi. 
“Anlıyorum. İşini kaybetmekten korkuyorsun. 
Önemli değil, öyle bir şey yapacak olursam tüm 
sorumluluğu üstüme alırım.” 
“Sizin de işinizi kaybetmenizi istemem profesör.” 
“Tamam tamam. Bugünlük bu kadar yeter, 
istediğin zaman çıkabilirsin.” 
“Teşekkürler efendim.” 
Ahmet, elindeki raporları ve sonuçları sisteme 
girdi. Deneklerin yarısı yaşamayı başarmıştı 
ancak diğer yarısı yaklaşık bir saat içinde 
ölmüştü. Başarıdan çok uzak bir istatistik 
olduğunu düşündü. Yüzde doksan başarı oranı 
bile bu tarz bir deney için riskli bir seviyeydi. 
Bu sonuçlar ile hiç bir yetkili başka bir hayvan 
türüne geçmelerine izin vermeyeceğinden 
emindi. Ama profesörün merak ettiğini kendisi 
de düşünüyordu. Zihin, bilinç ve en önemlisi ruh 
ışınlanabiliyor muydu? X odasında atomlarına 
ayırıp Z odasında tekrar birleştirdikleri fareler 
sadece fiziksel olarak mı transfer oluyordu? 
Diğer odada oluşturulan tamamen farklı bir fare 
miydi? Yoksa aynı fareyi o odaya göndermeyi 
başarmışlar mıydı? Eğer tüm denekleri hayatta 

kalsaydı belki başka bir hayvan ile daha net 
bilgilere ulaşabilirlerdi. 
Ahmet, kafasındaki sorular ile montunu eline 
alarak odasından çıktı. Profesörün odasına 
uğradı ancak kendisini göremedi. Laboratuvarın 
koridorunda çıkışa döneceği sırada X odasının 
kapısının aralık olduğunu gördü. Profesörün 
çalışmaya devam ettiğini düşünerek kontrol 
bölümüne girdi. Sistemler açık ve çalışır 
vaziyetteydi ancak profesörü başında göremedi. 
Deney odasında ışıklar yanıp sönmeye başladı. 
Neon mavisi şimşekler çaktı ve Ahmet içeride 
bir siluet gördüğünü sandı. Işıklar tekrar yanıp 
söndüğünde, ağzı bir karış açık kaldı. Elindeki 
ceketi yere düşürdü. Hemen kontrol paneline 
uzandı. 
“Profesör, siz ne yaptınız?” diye bağırdı 
önündeki mikrofona. 
“Fedakarlık.” 
“Profesör, hayır. Yarı zamana ulaşmışsınız.” 
“Sakın durdurma Ahmet, sakın.” 
Bir kaç saniye içerisinde profesör ortadan 
kayboldu. Ahmet koşarak Z odasına geçti. 
Profesör yavaş yavaş Z odasında belirdi. 
Işıklar normale döndüğünde Ahmet, profesörü 
bulunduğu yerden çıkarmak için kapıları açtı. 
Profesör, ellerinin üzerine çökmüş, hareket 
etmekte zorlanıyordu. 
“Profesör.” diye bağırdı Ahmet. 
Profesör, nefes almakta zorlanıyordu. Ahmet, 
hemen profesörü sırt üstü yatırdı. Göğsü 
yerinden çıkacak gibi bir aşağı iniyor, bir yukarı 
çıkıyordu. Profesör gülümsedi. 
“Ahmet.” dedi neredeyse duyulmayacak bir ses 
ile ve güçlükle. Ardından son bir nefes verdi. 
Ahmet, yığılıp kalmıştı. Profesör kendisini feda 
etmişti ama artık biliyordu. Oradaki kesinlikle 
profesörün ta kendisiydi. Ona ismiyle hitap 
etmişti. 
Ertesi gün, profesörün cenazesi için gerekli 
hazırlıklar başlatıldı. Ahmet, profesörün 
eşyalarını odasından topladı ve çekmecesinden 
evinin anahtarını aldı. Daha önce bir kaç 
defa profesörü evine bırakmıştı ama içeri hiç 
girmemişti. Bu sefer kişisel eşyalarını bırakmak 
için gidiyordu. 
Profesörün evine vardığında kolileri kapının 
önünde yere indirdi ve derin bir nefes aldı. 
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Anahtarı cebinden çıkardı, kapıyı açtı. Kolileri 
evin koridorunda bir kenara bıraktı. İçeride ışığı 
yanan bir oda gördü. Işığı kapatmak için odaya 
yöneldi. Kapının üzerinde büyük bir Y harfi 
gördü. Yavaşça kapıyı araladı. Şaşkınlıktan 
küçük dilini yutmak üzereydi. Odanın içinde 
cam ile ayrılmış bir bölüm daha vardı.Odanın 
içinde onlarca belki yüzlerce fare dolaşıyordu. 
Fareler odanın tam ortasında toplanıyor ve bir 
şeylerin üzerine çıkıyordu. Ahmet, cama biraz 
daha yaklaştı ve odanın ortasında yatmakta 
olan biri olduğunu fark etti. Cam odanın kapısını 
açtı. Farelerin bir kısmı dışarı fırladı. 
“Profesör.” diye bağırdı. Koşarak yerde yatan 
adamın yanına gitti ve nabzını kontrol etti. 
“Yaşıyor. Yaşıyorsunuz.” 
Profesör gözlerini açtı. Anlamsız bir şekilde 
karşısındaki adama baktı. Bir kaç anlamsız ses 
çıkardı ve ardından ağlamaya başladı. 
“Benim profesör. Ben Ahmet.” 
Profesör, bir kaç ses daha çıkardı. Tek bir 
anlamlı kelime çıkmadı ağzından. Yerde cenin 
pozisyonuna geçti ve ağladı,ağladı,ağladı...

   SON
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor’un En’leri ve Neleri
Hasan Önal

?
- KOKOREÇLERE DOMATES KOYUYOR MUYUZ ABEYY!!!
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?
- KOKOREÇLERE DOMATES KOYUYOR MUYUZ ABEYY!!!

- Anneee yaaa!.. Hasan amca yine espri yapacakmış yaaa!..

19 
Mayıs’ı
Kutladık!
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-Siz gidin artık isterseniz! 

      -Niye ki?

-Covenant başlamış diyorlar da! 

      -Covenant  da kim noluyo?

-Bak ne güzel yavarlak yuvarlak konuşuyordunuz bozmayın ağzınızı derim.... 

      -Kızı Çağrın. Bize

-Halanın kızımı lan o! Covenant’ı izlemeye gitti... de hadi...hadi...uzatmayın ama 

      -Sen yaklaşsana biraz daha şöyle. Perdeye!

-Olm siz belanızımı arıyorsunuz?... de gidinsenize! 

      -Bu böyle bitmeyecek. Tekrar gelcez

-La geldiniz ya işte... gidin diyorum... yuvarlak diyorum! 

      -Döncez

-Dönün durun su böcükleri :)
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-Ulan boyun devrile Scott!.. 
Ulan Wachowski kardeşlere 
gelesin emi!.. Şerrefsiz 
beyfendi halen sigorta 
pirimlerini yatıracak!

-Gardaşımsın sen benim. Takma   
   kafana bunları

-Yok... yok... taktığım yok lan!!

- Lan ne lan?

-Çok pis kokuyorsun la!

-Kırarım boynunu bak...cücük

EN FLASH GORDON!
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Deniz Bilgen, çok güzel güzel bir 
fotoğrafla sayfamızı renklendirdi.
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Yarışmanın konusu belli oldu gibi!
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İsmail Şahin

Yolculuğun Sonu

Kısa Öykü

 Son gelen bilgilere göre güneş yüzeyinde 
dev patlamalar meydana geliyordu. Bu patlamalar 
her zaman görülenlerden kat kat daha büyüktü. 
Çoğu kişi için bu hiç bir şey ifade etmiyordu. 
Ancak uzmanlara göre güneşin çekirdeğinde 
bir şeyler oluyordu ve gelen veriler güneşin bir 
süpernovaya dönüşeceğini gösteriyordu. Bu 
patlamaların gezegen yüzeyinde etkisi ısı ve 
ışık artışı olarak ortaya çıkıyordu. Mevsimlerin 
sıcaklık ortalamaları yükselmişti ve güneşten 
gelen ışıklar daha parlaktı.  
 Gezegen yöneticileri ve çeşitli bilim 
alanlarındaki uzmanlar arasında yapılan 
görüşmelerde ortaya çıkan sonuç uzay 
alanındaki çalışmaların hızlandırılması, 
çeşitlendirilmesi, gezegendeki herkesin ve 
mümkün olduğu kadar diğer canlıların tahliye 
edilmesi için yörüngede dev uzay gemilerinin 
inşa edilmesi yönündeydi.
 Sıkı ve uzun yıllar süren çalışmalar 
sonucunda dev uzay gemileri inşa edildi. Bu uzay 
gemilerinin her birinin kendi eko sistemi ve tarım 

alanları, sağlık, eğitim, kültür merkezleri, dijital 
kütüphaneler, DNA örnekleri, tohum depoları, 
araştırma birimleri, geri dönüşüm üniteleri gibi 
yaşam için gerekli her şey mevcuttu. Her gemiye 
bir şehir ismi verilmişti.  
 Gezegenin tahliyesi başlamıştı. Yaklaşık 
1 milyar kişinin tahliyesi epeyce zaman alacaktı. 
Ayrıca sadece kişisel eşyaların dışında hiçbir 
eşya alınmasına izin verilmemişti. Yörüngede 
bekleyen dev uzay gemilerindeki yaşam alanları 
genel anlamda iki şekilde yapılmıştı. Aileler için 
3-4-5 bölümden oluşan alanlar ve tek yaşayan 
kişiler için kamaralar yapılmıştı. Eşyalar ise 
masa, sandalye, yatak, dolaptan ibaretti.
 Hareket zamanı gelmişti. Yapılan 
anonstan sonra ortalık birden sessizleşmişti ve 
herkes son kez gitgide küçülen gezegene baktı.
Aradan uzun yıllar geçti. Bu arada nüfus artmış 
ve besin kaynakları artık yetersiz hale gelmeye 
başlamıştı. Her gemide farklı toplumsal yapılar 
oluşmuştu. Bütün bunların yanında gemilerin 
enerji kaynakları her geçen zaman azalıyordu. 
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Eğer yaşamaya uygun bir gezegen veya gemiler 
için bir enerji kaynağı bulunamazsa bütün filo 
uzayın karanlığında kalacak ve her gemi kendi 
sorunuyla uğraşacaktı.
 Bütün bu olasılıkları hesaplayan 
uzmanlar yaşanabilir gezegenler ararken 
yöneticiler gemilerdeki düzeni korumaya 
çalışıyordu. Birkaç aday gezegen bulunmuştu 
ama gezegenlere gönderilen sondalardan gelen 
bilgiler hiçte beklenildiği gibi çıkmamıştı.
* * *
Araştırma bölümünden bir görevli hızlı bir 
şekilde Konsey toplantısının yapıldığı salona 
girdi ve Konsey Başkanı’nın kürsüsünün önünde 
durarak derin bir nefes aldı.  
 -Toplantıyı böldüğüm için özür dilerim, 
efendim. Sizlerin de bildiğiniz gibi galakside 
uzun zamandır incelediğimiz bir yıldız sistemi 
vardı. Son bilgilere göre ihtiyacımız olan enerji 
kaynağına sahip bir gezegen keşfettik. İzin 
verirseniz bilgileri aktarmak istiyorum.
 Başkan başıyla onayladıktan sonra 
görevli elindeki bilgi kapsülünü hologram cihazına 
taktı. Toplantı salonunun ışıkları kendiliğinden 
kısıldı. Bir kaç saniye içinde toplantı salonunun 
ortasında herkesin görebileceği bir şekilde önce 
bir galaksi sonra bir yıldız sistemi belirdi.
 Görevli tekrar holograma dönerek 
konuşmasını sürdürdü.
 -Gezegenin farklı yerlerine sondalar 
gönderdik. Gelen bilgilere göre yıldıza yakın 3. 
gezegende oldukça ilkel canlılar var.  
Konsey üyelerinden biri sabırsızca  “Sayın 
görevli, bir an önce şu enerji kaynağından 
bahsetseniz nasıl olur?” diye sordu.
 Görevli hologram cihazının yanına 
gelerek 3. gezegenin görüntüsünü iyice 
yaklaştırdı ve açıklamalarına devam etti.
 -Sayın Başkan, değerli üyeler. Bu 
gezegeni keşfettikten sonra araştırma 
ekiplerimizi gezegene gönderdik. Ekiplerimiz 
gezegenin birçok bölgesinde yok olmuş bir 
uygarlığın kalıntılarıyla karşılaştılar. Ancak 
bizi şaşırtan durum uygarlığımıza nerdeyse 
sonsuza kadar yetecek olan bir enerji kaynağı 
içinde yaşayan çeşitli ilkel yaşam formlarının 
olmasıydı. Bu arada gezegen yörüngesinde irili 
ufaklı binlerce nesne bulunmakta ve yörünge 

çöplükten farksız bir duruma gelmiş.
 “Nasıl olur? İmkânsız bir şey bu.” diye 
merak dolu bir ses geldi üyelerin birinden.
 “Bize göre imkânsız ama onlar enerji 
kaynağımızın içinde yaşıyorlar” dedi görevli.
 Görevli görüntüyü yaklaştırdı ve büyük 
bir şaşkınlıkla holograma bakmakta olan konsey 
üyelerine döndü.
 -İhtiyacımız olan enerji kaynağı 
gezegenin yarısından fazlasını kaplıyor. Bazı 
yerlerde ise katı halde bulunduğunu tespit ettik. 
Ekiplerimiz gezegenin çeşitli yerlerinden örnekler 
aldılar ve bilimcilerimiz bunları kullanılabilir hale 
getirdiler. Şu anda bazı gemilerimizde örnekleri 
kullanmaya başladık
 Bir Konsey üyesi sordu. “Gezegen 
halkımızın yaşamasına uygun mu?”
 -İlk değerlendirmelere göre kısa vadede 
zor ama imkânsız değil. Ayrıntılı incelemeler için 
program yapıyoruz…
 Başkan bir el hareketiyle konuşmayı 
böldü. “Sanırım yolculuğumuzun sonuna geldik. 
Tüm gemiler gezegenin yörüngesine girsin ve 
öncelik olarak yörüngedeki çöpler temizlensin. 
Toplantı bitmiştir.”
…
 Bilinen evrenin Samanyolu adıyla bilinen 
bir galaksisinde bulunan bir güneş sisteminin 3. 
gezegeninde yaşayan ve “İnsan” olarak bilinen 
zeki bir canlı türü 22. yüzyılın ortalarında, 
enerji kaynaklarına sahip olmak için birbirleriyle 
savaştı. Kullandıkları nükleer silahlar sonucu 
hem kendi ırkını hem de gezegen üzerinde 
yaşayan birçok canlı türünü yok etti. Ancak 
denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlı türleri 
hayatta kaldı.
 “İnsan” ırkının yok olmasından uzun yıllar 
sonra uzayın derinliklerinden bir ırk geldi. Bu 
gezegende bulunan okyanuslar ve tatlı sular, bu 
ırkın uygarlığının devamı için gerekli olan enerji 
kaynağıydı ve neredeyse sonsuz sayılırdı.
…
(Hidrojen geleceğin enerji kaynağıdır. Hidrojen doğada 
serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. 
En çok bilinen bileşiği ise sudur. 1 kg hidrojen 2,1 kg 
doğalgaz veya 2,8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye 
sahiptir. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama 1.33 
kat daha verimli bir yakıttır.)
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Özgür Serdar Altunoğlu

Türkiye’de
Bilimkurgu Çizgi Romanı:
Temel Kavramlar

Yazı Dizisi - 1.Bölüm

Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye’de Bilimkurgu 
Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın ilk bölümüdür. Gelecek sayılarda bu yazı 
dizisi devam edecektir.

Giriş

Çizgi roman, grafik ile metnin birlikte kurgulanması ile gerçekleşen bir 
anlatı sanatıdır. Bilimkurgu çizgi romanı ise bilim ve teknoloji unsurlarını 
kullanarak oluşturulan bir çizgi roman türüdür. Fakat Türkiye’de bilimkurgu 
çizgi romanı üretimi beklenen düzeyde gerçekleşememektedir. Bu yazıda 
Türkiye’de bilimkurgu çizgi romanı üretimi için gereken sanatsal, bilimsel, 
teknolojik ve kültürel altyapı ihtiyaçları incelenecek ve bu tespitler ışığında 
dünya çapında başarıya ulaşmış bir çizgi roman çözümlemesi yapılacaktır.

Bu çözümleme için öncelikle çizgi roman, bilimkurgu, bilimkurgu çizgi 
romanı, fanzin ve grafik roman kavramlarından bahsetmek gerekir.
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1. Tanımlar

1.1 Çizgi Roman

Çizgi roman kavramı için çeşitli tanımlar 
vardır. Çizgi roman tarihinin mağara 
resimleri ile başladığı varsayılırsa, tanımı için 
kısaca “resmin bir türü”, demekle yetinilebilir 
(Kireççi, 2008, s.23). Fakat bu tanım yeterli 
değildir çünkü çizgi roman popüler bir 
kültürdür. Terimin kullanıldığı çağa ve o 
dönemin kültürüne odaklanmak gerekir. 
Çizgi roman 20. yüzyılda gazetelerde ve el 
ilanlarında basılan ilk çizgi bantlarla (strip) 
başlar (Kireççi, 2008, s23).

Meydan Larousse’ta “çizgi roman veya resimli 
roman, konusu art arda çizgi resimlerle verilen 
ve kişilerin konuşmaları ağızlarından çıkan 
yuvarlaklar içinde yazılı olan resimler dizisi” 
şekline tanımlanıştır (Çizgi, 1992, s.220). 
Wigan, Görsel İllüstrasyon Sözlüğü’nde aynı 
kavramı “çizgi romanlar grafik sanatların bir 
koludur ve çoğu zaman bir fikrin, bilginin ya 
da anlatının sıraya dizilmiş kareler içindeki 
resim ve yazılarla iletilmesine verilen isimdir” 
şeklide açıklar (Wigan, 2012, s.67).

Bunlardan en toparlayıcı olanı ise Levent 
Cantek’in Ali Platin’den aktardığı “Çizgi 
roman, elle çizilmiş (...) ardarda gelen, bir 
metinle bütünleşen ve basılı (...) resimlerden 
oluşan anlatım biçimidir” tanımlamasıdır 
(Aktaran Cantek, 2014, s. 22). Özetle çizgi 
roman, resimleme, grafik ve metinin birleşimi 
sonucu gerçekleşen sinematografik bir anlatı 
sanatıdır.

2010’lu yılların öncesine kadar çizgi romanlar 

çoğunlukla elle tasarlanıyor, elle çiziliyor ve elle 
renklendiriliyordu. Baskı teknolojilerinin ve 
bilgisayarlı tasarım tekniklerinin gelişmesiyle 
bu aşamalarda analog cihazların yerini 
bilgisayarlar almaya başladı. Günümüzde kâğıt 
yüzü görmeden bilgisayar ortamında üretilip 
internet ortamında okuyucuyla buluşan çizgi 
roman türleri bulunmaktadır. Bu tür çizgi 
romanlar webcomics, online comics veya 
Internet comics şeklinde adlandırılmaktadır.

Tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla 
internet üzerinden e-kitap ve e-dergi 
satışlarında gözle görülür bir artış 
gerçekleşmiştir. 2007 yılında e-kitap satışına 
başlayan Amazon, 2010 Nisan ayından itibaren 
e-kitap satışlarının basılı kitap satışlarını 
geçtiğini duyurmuştur. Bu durum büyük çizgi 
roman yayınevlerini de etkilemiş ve kendi 
İnternet mağazalarını açmaya itmiştir. Yakın 
bir gelecekte çizgi romanları kâğıt üzerinde 
görmekte güçlük çekilebilir. Ayrıca İnternet 
üzerindeki satışlarda ucuzlayan basım 
masrafları, LCD ekranlar sayesinde grafikleri 
daha net, renkleri daha parlak görme imkânı 
ve yeni çıkan sayılara anında ulaşma şansı 
satışları olumlu yönde etkileyebilir.
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İnternet çizgi romanlarının diğer bir 
olumlu katkısı, çizgi roman üreten amatör 
tasarımcılar için baskı-dağıtım gibi yükleri 
hafifletmiş olmasıdır. Bu sayede çizgi roman 
sanatçıları belirli ağlara üye olarak eserlerini 
okuyucuya daha kolay ulaştırabilmektedir. 
Bu durum müzik dünyasını sarsan “mp3” 
etkisine benzetilebilir. Mp3 teknolojisi, 
müzik dosyalarını çok az kalite kaybıyla 
yüksek miktarda küçültüp dinleyiciye kolayca 
ulaşmasını sağlıyordu. Bu durum müzik 
tekellerinin kırılmasının yanında sektörün 
de küçülmesine yol açmıştı. Fakat göz ardı 
edilen başka bir durum ise mp3 teknolojisi 
İnternet’teki amatör müzik gruplarının 
seslerini daha kolay duyurmasını sağlamıştır. 
Bu teknolojik değişim, grafik, resim, heykel, 
animasyon gibi diğer sanat dalları ile ilgilenen 
sanatçılar için de geçerlidir.

İnternetin gelecekte sanat dünyasına 
etkileri hakkında kesin bir tahmin yürütmek 
güçtür; fakat sanatçıların çağa ayak 
uydurup sanatlarını daha ileri taşımak için, 
İnternet ve bilgisayar konularında daha çok 
bilinçlenmeleri gerektiği açık bir gerçektir. 
Türkiye’de bilimkurgu çizgi romanın 
geleceğine dair çözümlemede bulunmak 
için bazı kavramlara ve çizgi roman tarihi 
hakkında bilgiye ihtiyacımız olacaktır.

1.2 Bilimkurgu

Bilim ve kurgu (science and fiction) sözcükleri 
ilk defa 1926’da bilimkurgunun babası kabul 
edilen Hugo Gernsback’in kurduğu Amazing 
Stories adlı dergide bir arada kullanılmaya 
başlanmıştır (Baudau, 2005, s. 8). Edebiyatın 

alt türü olarak şekillenen bilimkurgu, daha 
sonra çizgi roman ve sinemaya da etki 
edecektir.

Edebiyat olarak bilimkurguya ucu açık en 
olumlu tanımı İngiliz yazar Kingsley Amis 
yapmıştır:

Bilimkurgu edebiyatı, bilim ve teknik alanda 
yeni buluşlara ve varsayımlara, giderek 
bunların kurgusal yollarla ileri götürülmüş 
biçimlerine dayanan bir durumu ele alır 
ve öyküsünü bu durum üzerine kurar (...) 
(Aktaran Bayar, 2001, s. 16)

Bilimkurguyu ardılı fantastik edebiyattan 
ayıran özelliği kurgusunun bilimsel temellere 
dayanmasıdır. Bu aşamada bilimkurgunun 
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popüler iki alt türü steampunk ve 
cyberpunk’tan bahsedilmesi gerekir. 
Steampunk, Newton fiziğinin hâkim olduğu, 
buhar (steam) makinelerinin ve buhar 
teknolojisinin sıklıkla kullanıldığı kurgusal 
bir evrende geçen bilimkurgu alt türüdür. Bu 
akımın en bilinen temsilcileri Jules Verne, 
H.G. Wells, ve Frankenstein romanın yazarı 
Mary Shelley’dir.

Cyberpunk ise teknolojinin çok ilerlediği ancak 
yaşam şartlarının toplumun büyük bir kesimi 
için değişmeyen bir evren tasavvurunun 
olduğu bir bilimkurgu alt türüdür. Yani buhar 
teknolojisinin yerini dijital teknoloji almıştır. 
William Gibson’un Neuromancer (1984) 
romanı bu türün öncü romanlarındandır. 
Cyberpunk’ın Japon çizgi roman ve animasyon 
kültüründe sıklıkla işlendiği görülür. Bunun 
sebebinin Japonya’nın endüstriyel gelişmişlik 

ve kültürel işlenmişlik düzeyi ile ilintili olduğu 
söylenebilir. İnsan bilincinin bilgisayar 
ağlarında dolaşabildiği bir evrende geçen 
Japon cyberpunk çizgi romanı (mangası) 
“Ghost in the Shell”, türünün en seçkin 
örneklerindendir (Öztekin, 2011, s. 143).

1.3 Bilimkurgu Çizgi Romanı

“Bilimkurgu” ve “çizgi roman” 
kavramlarının anlam bulutu ele alınan 
bağlamlara göre çeşitlilik göstermektedir; 
fakat yukarıda değinilen genel tanımlar 
üzerinden şöyle bir tanım yapılabilir. 
Bilimkurgu çizgi romanı, bilimsel öğelerin 
çizgi roman tekniği ile resimlendirilmesiyle 
kurgulanan anlatılardır. Bir eserin bilimkurgu 
çizgi romanı olabilmesi için bilimsel bir kurgu 
ve bu kurguyu tamamlayan grafik anlatım 
içermesi gerekmektedir.

1.4 Fanzin

Fanzin, amatör dergicilik için kullanılan, 
İngilizce “fan/fanatic magazine” kelimelerinin 
kısaltması ile oluşan, düşük mali şartlarda 
üretilen bağımsız dergi türüdür. Akla 
gelebilecek her konuda fanzin çıkarılabilir. 
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Bunun için bu işe niyetli bir arkadaş grubu 
ve bir fotokopi cihazı yeterlidir. Dağıtımını 
ve kazancın tahsilatını yine bu grup üstlenir. 
Fanzinler yayıncı-matbaa-dağıtımcı zincirini 
kırmalarından dolayı anarşist yayınlardır, 
küçük bir kitleye ulaşsa da yaratıcı gücü yüksek 
ürünlerdir. Birçok başarılı yazar ve sanatçı 
ilk eserlerini öğrencilik yıllarında çıkardığı 
fanzinlerle yaymıştır. Fanzinler bu bağlamda 
içerik üreticileri için piyasa tecrübesi 
kazanacakları bir okul görevi görmektedir. Bu 
gibi oluşumlara günümüzde internet üzerinde 
de rastlanmaktadır. Bu tür internet fanzinleri: 
çevrimiçi dergi, e-zin, webzin, e-dergi, online 
fanzin, online dergi gibi çeşitli terimlerle 
adlandırılmaktadır.

1.5 Grafik Roman

Grafik roman kavramını popüler hale 
getiren çizgi roman sanatçısı Will Eisner’dir.                     

“A Contract with God” adlı eserini “A 
graphic novel” alt başlığı ile piyasaya sürerek 
bir ilki gerçekleştirmiştir (Eisner, 1978). 
1980’li yıllarda “Dark Knight Returns”, 
“Watchmen” ve “Maus” çizgi romanlarının 
albüm versiyonlarının kazandığı ticari 
başarıyla bu kavramın ihtiyacı daha da 
hissedilir. Yayıncılar bir pazarlama taktiği 
olarak bu terimi benimser ve kullanmaya 
başlar. Çünkü İngilizcedeki “comics” sözcüğü 
çocuksu çağrışımlar barındırmaktaydı, oysaki 
grafik romanlar yetişkinleri hedeflemektedir 
(Yalçınkaya, 2004, s. 272-285).

Çizgi roman ile grafik roman arasındaki fark, 
TV dizileri ile sinema yapımları arasındaki 
farka benzer. Bu farkı Levent Cantek bir web 
sitesine verdiği röportajda şöyle açıklar:

Grafik roman, çizgi romandan farklı olarak 
kahramanların ölebildiği ve değişim geçirdiği 
insani hikâyeler içerir. Her şeyi başaran, daima 
kazanan kahramanların hâkimiyetindedir 
çizgi romanlar. Erkek anlatısıdır, kırılganlığı 
ve krizi yoktur, çoğunluk değerlerine hitap 
eder, edebilik ya da sanat gibi bir iddiası yoktur, 
piyasanın belirlediği kodlara göre yazılır ve 
çizilir. Bugün ana akım çizgi romanlar bir 
nebze değiştiyse (...) grafik romanlar sayesinde 
oldu bu. Çizgi roman, farklı kesimlerce, 
farklı okurlarca okunuyorsa (...) bunu grafik 
romanlar başardı (Edebiyathaber, 2015).

2. Türkiye’de Bilimkurgu Edebiyatı

Türkiye’deki çizgi roman sektöründeki 
sorunları incelemeden önce bilimkurgu 
edebiyatına kısaca değinmekte fayda var. 
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Mehmet Kaya sorunu Bilimkurgu Edebiyatı 
adlı makalesinde şöyle değinir.

Türkiye sanayi devrimi yaşamadığı için 
bilimkurgunun burada doğması ve gelişmesi 
beklenemezdi. Bilimkurgu türünde Türkiye’de 
yeteri kadar üretimin olmamasının nedeni, 
bilimsel temel eksikliğidir (Kaya, 2011).

Türkiye bilimkurgu edebiyatının temel 
motiflerinden olan steampunk, Evliya 
Çelebi’nin Hezârfen Ahmet Çelebi anlatısıyla 
bağlantılandırılabilir. İstanbul Galata 
kulesinden kanat takıp Üsküdar’a kadar uçan 
Hezârfen’in öyküsü günümüzde çeşitli sinema 
ve animasyon filmlerinde sıklıkla işlenmiştir. 
Bu tür Osmanlı steampunk bilimkurgu 
motiflerine, Abdülcanbaz, Seyfettin Efendi, 
Puslu Kıtalar Atlası gibi eserlerde sıklıkla 
rastlanacaktır.

Cumhuriyet döneminin ilk bilimkurgu 
yapıtı Dr. V. Bilgin’in 1943’te yazdığı Mars 
yolculuğu konulu “Rüya mı Hakikat mi?”” 
adlı romanıdır. 1988’de Ali Nar’ın İslamcı 
bilimkurgu örneği olarak “Uzay Çiftçileri”, 
1982’de Orhan Duru’nun “Yoksullar Geliyor” 
öykü kitabı, 1994’te Nevra Bucak’ın “Son 
Güneşin Çocukları”, 1996’da Müfit Özdeş’in 
“Son Tiryaki” öykü kitabı, 1999’da Zühtü 
Bayar’ın “Geyşa Android Şirketi” dönemlerinin 
önemli yerli bilimkurgu eserlerindendir 
(Bayar, 2001, s. 189). 2000’lerden sonra 
bilimkurgu eserlerinin miktarının arttığı fakat 
kitap sektörünün yine küçük bir bölümünü 
oluşturduğu görülmektedir.

Türkiye’de Bilimkurgu dergisi girişimleri de 
kesintili de olsa İnternet çağındaki e-dergilere 

kadar varlığını sürdürebilmiştir. İlk bilimkurgu 
dergisi Sezer Erkin Ergin tarafından 1971’de 
çıkarılan Antares olmuştur; fakat en fazla 150 
kişiye ulaşmıştır (Güney, 2007, s. 238).

Nisan 1976’da yayına başlayan X-Bilinmeyen 
aylık bilim kurgu dergisi, 80’li yılların sonuna 
kadar varlığını sürdürür (x-bilinmeyen.com, 
2017) Ocak 1980’de Göktaşı dergisi üç ay 
yaşar aynı ekip 6-7 yıllık kesintiden sonra 
1987’de Çağdaş Sanat Bilimkurgu isimli dergi 
yayımlanır ve üç sayı sürer. 1988’de Öncü 
dergisi bir yıl yaşar. 1996’da Bülent Akkoç, 
Atılgan dergisini 2000 yılına kadar sürdürür. 
1997’de Nostromo, 2002’de Albemuth 
fanzinine rastlarız (Güney, 2007, s. 239).

2002-2005 yılları arasında 10 sayı çıkartan 
Davetsiz Misafir dergisi ise webzin’e dönüşmüş 
ve devetsizmisafir.org sitesinden artık tüm 
sayılarını erişebilir hale getirmiştir (Güney, 
2007, s. 239). Son olarak da Ekim 2007’de 
internet üzerinden yayınlanmaya başlanan ve 
2016’ya girdiğimizde 100. sayısının çıkaran 
Gölge e-Dergi’den de bahsetmek gerekir. 
Gölge e-Dergi, Mehmet Kaan Sevinç’in 
yayın yönetmenliğini yaptığı, fantastik ve 
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bilimkurgu türünde illüstrasyon ve öykülerin 
yayımlandığı ve hâlâ internette yayımı süren 
dikkate değer bir internet yayınıdır.

Dünya bilimkurgu edebiyatına bakılırsa 
sektörleşme ve kültürel anlamda Türkiye’deki 
durum için “geç kalınmış” denilebilir. 
Bülent Somay’ın Davetsiz misafir sitesindeki 
konuşmasında bu sorunu çözümlemeye Mary 
Shelley’in 22 yaşında yazdığı “Frankenstein, 
modern bir Prometheus” adlı romanı ile 
başlar. Halka açık yapılan bilim kongrelerinde, 
kurbağalara Volta pili elektriği verilip hareket 
ettirildiği bu dönemde Shelley, romanında, 
Frankenstein’a elektrik ile hareket verildiği 
halde ruh da verilip verilmediği konusunu 
sorgular. Somay, daha sonra bu sorgulamayı 
dönemin “zeitgeist”i olan sömürgeciliği ve 
köle olarak kullanılan insanların ruhlarının 
olup olmadığı problemiyle olan paralelliğe 
dikkat çeker (Güney, 2005).

1940’larda Isaac Asimov, 1950’lerde Philip K. 
Dick teknoloji hayranlığını eleştirmeye başlar. 
Bilimkurgunun yükselişte olduğu 1970’li 
yıllarda ise feminist, ekolojist gibi heyecanlı 
yaklaşımlara rastlanmaktadır. 1980’li yıllarda 
ise cyberpunk dijital devrimi ele aldığı 

öngörüleri on senelik bir popülerlik elde eder. 
1990’lı yıllara gelindiğinde teknolojinin hızlı 
gelişimiyle cyberpunk’ın bile etkisizleştiği 
kitap raflarının çoğunluğunu, fantastik 
edebiyata bıraktığı görülmektedir (Güney, 
2005). Buradan bilimkurgunun dönemin 
bilimsel yaklaşımları ve sosyal açmazlar ile ne 
kadar iç içe olduğunun hatta misyon olarak 
biraz daha önde ve güne muhalif olması 
gerektiği fark edilmektedir. Sonuç olarak, 
bilimkurgunun fantastik edebiyatın gerisine 
düşme sebebi, bilimsel öngörü görevini 
okuyucuyu heyecanlandıracak seviyeye 
taşıyamaz olmasına bağlanabilir.

Gelecek sayıda tüm bu bilgiler ışığında 
Türkiye’de Bilimkurgu Çizgi Romanı: 
Tarihsel Bakış

Özgür Serdar Altunoğlu 
Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım 
Web: serdara.com, İletişim: serdar@serdara.
com 
Kaynak: Altunoğlu, Özgür Serdar. (2016). 
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Arda Tipi

Yedinci Soy

Dizi Öykü - 1.Bölüm

Selam size, yüce Zeus’un kızları, 

Güzel Musalar, tanrısal esinin kaynağı,

İşte altın taçlı günün ışığı, 

Üstümüze ışıldıyor bir kez daha,

Binyıllar sonra bağışlayın o büyülü sesinizi tekrar,

Aksın nefesiniz şimdi de bu topraksı bedenden,

Kutlayın yeniden ölümsüzler soyunu, 

Ya da yas tutup ağıt yakın benim dilimden,

Onlar ki doğdular Toprak Ana’dan 

Ve yıldız gözlü Gök ve kara Gece, suları acı Deniz’den,

Anlatın; 

Şimdi nasıl da tükeniyor sonsuzluk alevi,

O kudretli tanrılar ocağının,

O görkemli zirve artık bir kasveti ağırlıyor sanki,

Sedası duyulmuyor nektara eşlik eden şarkıların,

Turkuaz duvarlarında sessizliği yankılanıyor,

Kanatları yorgun cümlelerinin,

Oysa ki fısıltıları uyandırmıştı beni susmak bilmeyen,

Çayırlarında işittim onları, uzaklardaki Elysion’un,

Nice hazin öyküsünü söylerken o zavallı ‘beyaz saçlılar 
soyu’nun...
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Aksak bir ritimle yankılanıyordu uzun loş 
koridor. Ama bir müziğe eşlik eden vurmalının 
sesi değildi bu. Güçlü ve ağır adımların 
derinlerden inlemesiydi ‘dekapteros’un 
sütunlarındaki. Deniz mavisi bir sis tabakasının 
üzerine yansıyan heybetli gölge bu tempoya 
uyan bir aksayışla süzülüyor, diğer hareketsiz 
gölgelere katılıyordu. Holün sonunda 
alacakaranlık göğün sarmaladığı amfitiyatro 
formundaki basamaklı sis havuzunda, havayı 
dolduran mavi tonları altın sarısı ışıltılarıyla 
delen bir kalabalık, boşluktaki yankıları 
yıldızların tınısına karışan zariflikteki 
‘ses’leriyle konuşuyorlardı. Zamanı anlamsal 
varlıklarıyla büken heykellere benziyorlardı, 
‘logos’ sanki onların orada bulunuşuyla 
odaklanarak bir form kazanmıştı. Yaklaşan 
gölge bu göksel birlikteliğin ‘aither’deki 
yansımasını bulandıran bir dalgalanma 
yaratarak derin bir ‘nefes’ çekti içine, 
‘pronaos’da duraklarken.

Gökgürültüsünü andıran ve yerin 
derinliklerinden zamanı tersyüz ederek 
yankılanan bir sesle amfinin merkezindeki o 
büyük ışıksal varlık girişte nefes nefese kabul  
bekleyen, kurşuni buharlar içindeki karaltıya 
konuşur, 

``Hephaistos ! Nihayet... Gel katıl aramıza, 
bizi onurlandır. Seni uzaktaki demirhanenden 
önemli bir konu için çağırdık...´´ 

Hephaistos... İleriye doğru bir iki adım daha 
atarken ‘amfi’yi çevreleyen kristallerde 
çoğalan yıldız ışığı, yıpranmış ama mağrur 
yüzünün hatlarını belirginleştirmeye başlar. 
Amfinin basamaklarından inmeden önce tekrar 
duraksar dev yapılı ‘demirci’,

``Beni niçin çağırdığınızı tahmin edebiliyorum 
Ulu Zeus... Sanırım sarayınız için yaptığım 
aksamlara yenilerini eklememi isteyeceksiniz... 
Ya da hareket edebilen yeni tahtlar, kimbilir 
yeni silahlar... Belki de birbirinizden sıkıldınız 
ve mekanik yeni sevgililer istiyorsunuz 
benden, arkanızdan iş çevirmeyecek, türlü 
belalar getirmeyecek, sevgili Aphrodite’min 

bana ettiği gibi... Hades’ten Daidalos’u 
çağırmalıydınız eğer öyleyse...´´

Amfide kısa süreli bir sessizlik olur. Diğerleri 
de onları çevreleyen aitherde oluşabilecek 
elektriklenmeden çekinen bir ifadeyle 
Hephaistos’a doğrulturlar bakışlarını. 

``Ah Hephaistos, sevgili oğlum, öngörün 
sanatçılığın kadar maharetli değil ne yazık ki... 
Öfkeni  anlayabiliyorum elbet geçmişten kalan, 
yine de sana bir zamanlar yaptıklarımızdan 
daha ağır bir hakaret değil mi, bu uğurda 
kendini çoktan yeraltına inmiş bir ölümlüyle 
kıyaslaman? Bir tanrıçadan doğdun, kendini 
ve bizi bu kadar hor görmemelisin, ne olursa 
olsun...´´ diye iğneleyici bir tonda homurdandı 
tanrıların kralı.

``Yüce Zeus, öfkemden söylemiyorum 
bunları, söyleyemem de, sen ki tanrıların 
babasısın ve bana sarayında el verdin, sanatımı 
takdir ettin. Kendime acıyacak kadar ham da 
değilim artık. Ancak ölümlülerle eskisi kadar 
yakından ilgilenmiyorsunuz belli ki. Daidalos 
Hades’e gideli beri insan soyu Ikarus gibi nice 
çocuklarını yitirdi ama her seferinde güneşe 
bir kanat çırpışı daha yaklaştı. Artık erimeyen 
balmumundan kanatlar yapabiliyorlar ve senin, 
tanrıların babası, senin şimşeklerini aratmayan 
silahlara sahipler. İnsanoğlunun ustalığı 
Daidalos’unkini bile çoktan aştı. Phoebos’un 
tanrısal ışığını yaydığı arabasından hızlı, parlak 
araçları var ve düşüncesiz oğlu Phaeton gibi 
nice oğullar dünyaya felaketler getiriyorlar 
bunlarla. Annem Hera’nın sevdiği tavuskuşuna 
yüz gözünü veren Argos gibidir artık insanoğlu 
da, onu şekillendirirken verdiğimiz iki gözle 
yetinmez. Her yeri, herşeyi görebiliyor kendi 
yaptığı gözlerle, yakındakini, uzaktakini ve 
Argos gibi uykuya da dalıp gitmiyor güzel 
melodileriyle bir flütün, her daim uyanık. Ve 
daha da kötüsü bizim onu gördüğümüz kadar 
o da bizlerin farkında. Yaptığı her işte bizden 
birşeyler var çünkü, bizim ona kendimizden 
verdiklerimizi o yeniden inşa ediyor, bizim 
adlarımızı kullanıyor. Belki Gigantlar’ın dağ 
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kan lekesini lanetlemek için birlikte... Ama 
bahtsız demir soyu insanlarının  akıbeti farklı 
değildi Hades’te eziyet çeken zavallı Sisyphos 
ve Tantalos’unkinden. Klotho günahlardan 
eğirmişti insan soyunun kader ipliğini, 
başlarını kaldırıp yıldızlara bakmak yerine 
kibirli Narkissos gibi sudaki yansımalarına 
kapılıp gittiler uzandıkları yerden. Öyle bir 
uykuya daldılar ki gözleri açık, kovalayıp 
durdular kendi suretlerini, yıkıp geçtiler toprak 
üstündeki herşeyi, gözü kararmış Herakles’in 
çocuklarına yaptığı gibi. Hepiniz buradayken 
şimdi, bakın göremezsiniz aranızda oğlum 
kötü huylu Ares’i ve kardeşim Hades’i. 
Göremezsiniz onları çünkü son insan da yok 
oluncaya kadar hep meşgul olacaklar fitne 
fesatla, kavga ve savaş çıkarmakla, yerin üstünü 
ve altını ölülerle doldurmakla. Göremezsiniz 
çünkü insan da onlardan başkasını yardıma 
çağırmayacak, tekrar dua etmeyecek akıl ve 
bilgeliğini aldığı bizlere... ´´

``Peki o halde´´ diye lafa girdi Prometheus, 
asil yürekli Titan, ``... madem ki şikayetçisin 
eserimizden bu kadar, gönder bütün 
yıldırımlarını üzerlerine, daha önce olduğu 
gibi yeryüzünden silelim yine, hata idiyse 
onlara üflediği ruh Athena’nın ve ellerimle 
verdiğim cisimleri, o zaman unutulup gitsin 
tüm öyküleri ve isimleri... Madem ki bunun için 
toplandık dünyanın çatısında, ve eğer kararın 
buysa, Ares’i zincirle bu sefer de Kaukasos 
dağına... Ama unutma ki ulu Zeus, biz tanrılar 
için bile kaderden kaçış yoktur, hangimizin 
gücü yetti bugüne kadar Moiraların kararını 
değiştirmeye? Kader ipliklerimiz sonsuzluktan 
eğirilmiş belki, ama olması gereken herşey 
tekrar buluyor bizleri binyıllar sürse de. Şu 
ebedi yaşamlarımızda bizler de tattık insanlar 
gibi acı veren savaşı, ihaneti, yenilgiyi, 
tanrılara has zevk ve mutluluklardan öte. Belki 
de korkmamız gereken bir tek sonsuzluk kaldı 
geriye...´´ 

Zeus merakla parlayan bakışlarını doğrulttu 
İapetosoğlu’na,

dağ üstüne koyup yapamadıklarını insan 
yaptı, göremediğimiz bir gözü de burada 
Olympos’ta...´´ diye soğukkanlı bir şüpheyle 
sıraladı cümlelerini.

``Dur, nefeslen biraz oğlum... Seni buraya 
çağırış sebebimiz de bu, olan bitenin 
farkındayız elbette ki, çünkü biz binlerce 
göze ihtiyacı olmayanlarız görmek için yeri 
göğü. İnsan soyuna da şekilden öte kendi 
varlığımızdan şeyler bağışladık. Merak etme 
onlar bizi gözleriyle göremezler, ister Argos 
gibi yüz, ister Uranos gibi binlercesine sahip 
olsunlar. Ancak biz onların sahip olduklarının 
kaynağıyız, onları oluşturan parçaların 
cevheriyiz. Akıl ve bilgeliklerinin kaynağı 
olduğumuz kadar öfke ve savaşkanlıklarının 
da, birbirlerine duydukları sevginin de özü 
bizleriz. Ondandır ki adlarımızı sanlarımızı 
bilirler, sözlerimizi duyarlar. Her yarattığımız 
gibi ‘insan’ın da cevheri bizleriz. Ama sana 
danışmak istediğim başka bir konu var. Gel, 
otur aramıza oğul, sakince konuşma zamanıdır 
şimdi. Bizler ölümsüz olsak da yaşlı tanrılarız 
artık.´´, Zeus onu eliyle amfiye oturmaya davet 
eder.

Hephaistos olabildiğince nazik adımlarla 
basamaklardan iner ve cüssesine uygun bir 
boşluğa oturur. Yeniden tanrıların salonuna 
kabul edildiğinden olsa gerek, bakışlarındaki 
sertlik yumuşamıştır. Zeus onun yerine 
oturmasını bekler ve devam eder sözlerine,

``Dostlarım, kardeşlerim... oğullarım 
ve kızlarım... Birarada olmak bana eski 
zamanları hatırlatıyor. Dünyaya insanlar 
arasına  indiğimiz o günler büyük anamız 
Gaia’nın amber gibi koku verirdi yağmurda 
göğsü, Pan’ın notalarını duyardık Teselya’ın 
kırlarında yankılanan rüzgarlarda, ırmakların 
kızları mutluluk içinde yıkanıp oynarlardı 
alacakaranlığında ormanın. Savaş o zaman 
da vardı hep, o zaman da delilikti yağmura 
doyan toprağı kanla kurutmak. Aklı seçenler 
görüp gösterdiler diğerlerine de, oyunlar yazıp 
oynadılar ağıtlar eşliğinde, yazgılarındaki 
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bilmeden, ``Neden kendisine verilen bu 
hediyelere rağmen yeraltını yeryüzüne taşıdı, 
neden tüm bu trajedi ve tükeniş?´´

``Çünkü yüce Zeus...´´ diye bir ses şimşek gibi 
çaktı salondaki o kısa sessizlikte, sütunların 
arasındaki girişte belirdi o uğursuz tanrının, 
Ares’in sureti, ``...insan muktedirdi bunu 
yapmaya. Sadece bu... Başka sebep aramaya 
gerek yok ölümsüzlüğü bilip de sahip olamayan 
ölümlüler için...´´

Beklemediği yerden gelen bu sese 
soğukkanlılıkla kulak veren Zeus suratı 
asılarak döndü cevabın kaynağına, ``Seni 
beklemiyorduk Ares...´´ diye ifade etti 
hoşnutsuzluğunu, ``Nasıl oldu da vakit bulup 
katıldın aramıza, savaş meydanındaki ruhlara 
övgülerinle eşlik ediyor olman gerekmiyor 
muydu tüm yarattığın kıyımdan sonra?´´

``Senin sevdiğin evlatlarından değilim, 
biliyorum ulu Zeus, İda’nın kayaları, pınarları 
bile bilir bunu. Ama cevap olacaksa sorularına 
izin ver dile getireyim tanıklıklarımı. Ne kadar 
akıllı olduklarını ben bilirim birbirlerinin 
mezarına kazmaya gelince iş, ne ince ölçüp 
biçtiklerini. Sonra da çorak bıraktıkları o savaş 
meydanlarını gördüm, nasıl gözyaşlarıyla 
suladıklarını. Sanmayın ki sizden çok 
ihtiyaçları oldu bana, güzel bir seyirlik dahi 
sunamadılar, beni bile tiksindirdiler zaman 
zaman onursuzluklarıyla. Yaratıcılarının 
gözyaşlarını olduğu gibi iade ettiler toprağın 
kuru bağrına.’, topluluğa doğru ağır adımlarla 
ilerliyordu paslı zırhı içindeki savaş tanrısı 
bunları söylerken, ‘İnsanlar arasında geçen 
zamanım sonsuzluk gibi geliyor bana, 
hepinizden çok birlikte oldum onlarla, unuttum 
kavgalarının, savaşlarının sayısını. Belki bu 
yüzden aranızda ben tanıyorum onları en iyi...´

``Ne zamandan beri bir varlığın yok edicisi 
onu varedeninden daha iyi tanıyor ey 
Olymposlular!´´ diyerek hışımla ayağa kalktı 
Prometheus, ``İnsanlar da aynı kibir ve hırsla 
birbirlerinin kanıyla beslenmediler mi kuduz 
Lykaon gibi ! Sen Ares, insanların bu cüretini 

``Ah Prometheus, sözlerinde gizlediğin ne 
ola ki, nedir bulacak olan bizleri? Yoksa sana 
zincirliyken söyletemediğim sırrın şimdi 
mi dökülecek ortaya, burada Kronos’un 
alacakaranlık sofrasında, zamanı geldi mi veda 
etmenin göklerdeki bu tahta? Sen söylemesen 
de yine bildiklerini, okuyacağım size geçmişin 
yazdığı geleceği... Sen soylu Prometheus, 
gözyaşlarınla yoğurduğun o hamura şekil 
verirken küçücük bir Labyrinthos inşa ettin 
insanın kafasında, ‘beyin’ dedin ona, ve 
tanrısal kıvılcımı devşirdin insan için, türlü 
belaya katlanıp türlü bedel ödedin. Kıvılcımı 
o labirentin içine kapayıp ‘akıl’ diye çağırdın, 
o kıvrımlı balçık mayalanır, hem de ateşinde 
pişer sandın. Ama, her daim öngörülü dostum, 
bu sefer yanılgıya düştün. Gözyaşların 
da, o göksel yalım da hapis kaldı insanın 
hamurunda. Ve korkuları Minotauros gibi 
avladı onu kafasındaki labirentin duvarları 
arasında. İşte bu yüzden insana ses veremedi 
aklı, onu kibirine ve nefsine terketti. İçindeki 
gibi duvarlar ördü yeryüzüne de, set çekti gün 
ışığına. Mutluluğu da kendi yarattığı ateşler 
kadar kısa ömürlü oldu ve yakıp yıkmadan 
geçmedi. Öyle ki bahtsız çocuklarının varlık 
bedeli oldu ebeveynlerinin günahları, ömürleri 
gencecik yaşlarında ipotek edildi. Sen ustalar 
ustası Hephaistos...´´ diyerek döndü ona, 
``Senin demirhanelerinle yarışırdı adeta, 
savaşları için silahlar döktürdükleri demirden 
kaleleri, kanı için yerle bir ettiler Gaia’nın 
yaşam dolu bağrını, hem kendi ocaklarını, hem  
komşularının evlerini...´´

``Haklısın baba...´´ diye cevapladı Athena, 
`` Ona ruhunu ben üflemiştim ama sadece 
bir nefesti o, yaratıcısının gözyaşıyla 
mayalanmadan, duvarları arasında ona yol 
gösterecek ateşi olmadan, sadece bir annenin 
çocuğuna verdiği ilk öpücük olarak kaldı. 
Daha azı bir aşkla bile yetenekli Pygmalion, 
Galateia’yı canlandırmıştı.´´

``Peki neden?´´ diye sordu tanrılar kralı, 
çevresinde toplanmış diğer ölümsüzlere 
bakarak, bir cevap aradı kimden geleceğini 
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o zamanında aşıklarından kaçan nypmhaların 
köklenmiş bedenlerinin oluşturduğu yemyeşil 
kırlar, ne de masumiyetlerini korumak 
isteyenlerin yakarışlarına kulak vermiş, tüm bu 
maceraları sularında damıtıp ozanlara sunmuş 
o soylu ırmaklar onlara göründüler. O soğuk 
ve muzaffer bakışları solgunlaşıp gözlerine 
hüzün çöktükçe cılız bir yağmur dökülmeye 
başladı kasvetli yükseklerden, kurşuni 
gözyaşları gibi. Düştükleri yerlerde cızırdayan 
damlaların uğursuz sesine Lykaon’un Arkadya 
ormanlarındaki uluyuşunu andıran iniltileri 
eşlik etti kaçışan leş yiyicilerin.

  Devam Edecek...

sömürmedin mi binyıllar boyunca kendini 
güçlü kılmak için? Onları aşağıladığın gibi 
şimdi de gelmiş meclisimizde bizlere hakaret 
ediyorsun !´´ 

Aither’deki dalgalanma turkuaz duvarlarda 
derinlerden gelen pes bir iniltiyle cevap buldu. 
Ares’in yüzü Prometheus’un çıkışıyla kızgın 
bir ifade alırken, demir zırhında da belli belirsiz 
bir korlaşma fark ediliyordu. Bunu fark eden 
tanrıların kralı elini kaldırdı ve gözlerindeki 
parlamayla birlikte ``SESSİZLİK...´´ istedi 
ve sessizlik salonu dolduran tüm şeylerin 
üzerinden akarak zamanın akışını tersine 
çevirircesine durağanlaştırdı bütün entropiyi.

``’Bilgi’nin gerçek sahibi olan ben bile bu 
kadar ileri gitmezken sizler de ölümsüzlere 
özenen insan soyu gibi kibiriniz yüzünden 
yerle bir etmeye hazırsınız kozmosun düzenini. 
Halbuki ne mayalayıp yoğuran bilir ekmeği, 
ne pişiren ne de bölüp yiyen onu... Ne toprağı 
sürüp başağı eken, ne de toplayıp değirmende 
öğüten unu. Ekmeği bilen yine ekmektir. 
İnsan da tanrıların ekmeğidir ey ölümsüzler 
soyu! Aslında ne ambrosia doyurur bizi ne 
de nektar keser susuzluğumuzu. Nasıl ki o 
korkunç Kronos beslenirdi tanrıların yıldız 
ışığı bedenleriyle, biz tanrılar da insanların 
yaşamlarıyla besleriz kendi ışığımızı. Ama işte 
bakın aşağıya şimdi, bakın ve görün, zaman 
yokluk zamanıdır... ´´ diyerek yere doğru 
yöneldi Zeus’un gözleri. Üzerinde durdukları 
yarı saydam mermer platform bir ekran gibi 
altında yavaşça dağılan beyaz-gri bulutlar 
kümesini göstermeye başladı ve yeryüzüne 
yaklaştı görüntünün odağı. Yaklaştıkça da yerle 
bir olmuş yapıların, beton ve çelik yığınlarının 
arasında leş yiyen Gorgon benzeri yaratıkların 
ziyafetine tanıklık ettiler. Ve insana dair taze bir 
iz bulabilmek için nice öteleri gören gözleriyle 
sisli ufuklarını taradılar yeryüzünün sanki 
oradalarmışçasına, ama görünürde çürümüş 
bitki, hayvan ve insan ölülerini beyaz bir tül 
gibi örten kül tabakasının ümitsiz sırıtışından 
fazlası yoktu. Geçmişte efsanelerine konu 
olan yerlere uzandı tanrısal algıları ancak ne 
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Sokak Röportajları 1
“Sizce ülkemizde bilimkurgu neden gelişmiyor?”

-Neey? (gözler sarışın kıza takılır)

“Bilimkurgu diyorum neden gelismiyor sizce?”

-Bence mi? (sarışın kız gözden kaybolur)

“Evet sizce! Mesela, neden hic bilimkurgu filmi çekilmiyor?”

-Film mi? (mikrofonu uzatan gence odaklanma)

“Evet film! Hani uzay gemileri, robotlar falan!!”

-Haa... öyle desene... döğüşlü film yani (sağa sola sallanırken, 

yanındakileri kesmeye devam)

“Evet bazılarında dövüş sahneleri olur!!”

-İzleriz biz evde arkadaşlarla (yanındaki arkadastan onay 

bekleyen gözler)

“Peki hiç kitap okudunuz mu bilimkurgu türünde”

-Kitap mı? Kaç sayfa?!! (gözler sokağı tarar)

“Evet kitap okud...”

-Bu kamera kaydediyomu? (gülücük)

“....”

-Sen de konuşsana olüm kaydediyomuş (arkadaşı cekistirme)
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ORHAN YÜKSEL
Merihe Yolculuk - 1966
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Yazan HASAN ÖNAL Resimleyen SEZAİ ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN

“Hata mı etmiştim kalmakla!

Kendime rutin olarak sorduğum en belirgin soru buydu galiba... 

Evet hataydı!  Hem de çok büyük bir hata!

Tam seksen yıldır hiçbir kuleden sinyal alamıyordum. Bu 

gerçekten tahammülü zor bir süreçti benim için. Bugün, dört 

yıl sürecek fırtına kuşağına giriyorum. Belki diyorum, çılgınca 

geliyor ama... Ama!..

Kararlıyım!”
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Artık kimse protokol dinlemiyor. Dört yüz yıldan sonra Kızıl Arda’nın isyanı ile tüm kuleler 
bu eyleme katıldı.

Hangi kulede kaç kişi var artık kimse kestiremiyor. Hazırlanıyorum. Hatta hazırım!.. 
Sanırım! 

Arda bu heyecanı tadan ilk gönüllüydü. Kuleyi terk edip altı yılda komşu kuleye yaptığı 
ziyaret ile Efsane olmuştu. Bu olay, tüm kulelerde yeni bir gezegen bulunmuş gibi coşkuyla, 
çılgınlar gibi kutlanmıştı. O bir efsaneydi artık, bir idoldü herkes için. 

Titriyorum… Hayır hayır soğuktan değil, Stabil Kuşak başlayalı tam dört gün oldu, Kulenin 
dışına çıkacağım. Tüm kontroller tamam. Dışarıdayım.

Bu çok güzel… çok farklı. Dürbünle 
bakmak bu hazzı veremez. Bu manzara!.. 
insanı çıldırtabilir.

 Gözlerimi alamıyorum. Saatime 
bakıyorum. Tam beş saat olmuş 
kıpırdamadan manzarayı seyredeli. Bu 
dalgınlık beni, programın üç saat gerisine 
düşürdü. Olsun, bir şekilde telafi ederim 
nasıl olsa. 

Bu yolculuğa gerçekten çıkmalı mıydım? 
Seksen yılımı geçirdiğim kuleme dönüp 
bakarken  hafif  bir sızı ve hüzün 
hissediyorum. Üzülmeli miyim? Gece 
kavramı olmayacak. Karanlık sorun 
çıkarmayacak! Karanlık  görmeyeli epey oldu. 
Hızlı ilerleyeceğim.  Zor mu olacak? Evet 
zor olacak. Bağlanmışım galiba bu kuleye! 
Hissediyorum, bu titremeler soğuktan değil, 
evet. Ani ve keskin sarsıntılar… dudaklarım 
titriyor. Bu duygu sarsıntısını hatırlıyorum. 
Üniversite hayatıma başlarken annemden 
ayrıldığım gün yaşadığım şeyler bunlar. 

“Anne üzülmüyorsun değil mi?

“Hayır oğlum neden üzüleyim. 
Aslanlar gibi gidip, diplomanı alıp geleceksin. 
Benim oğlum mühendis dönecek evine.

“Ama anne bak gözlerin doldu. 
Üzülmüyorum diyorsun ama ağlayacaksın 
neredeyse. İstersen gitmem!”

“Mühendis oldum anne…”

Kendine gel Burak! Ne yapıyorsun 
böyle kendine. Bunları düşünme artık! 
Efsane dostun Arda’yı görmeye gidiyorsun 
sen de artık isyancısın.

Başarabilecek miyim? 

Umutla ilk adımımı atarken, 
insanoğlunun bu bitmez tükenmez azmi 
ve arzusunun nasıl bir yakıt olduğunu 
deneyimleyeceğim. 
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Ben 651... Hayır!..

Ben İstanbullu Burak… 

Kule terk ediş tarihi: 2515

Saat: 00:07

 Geliyorum Arda...
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Kule terk ediş tarihi: 2515
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