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James Bond Dosyası
JULES VERNE’DEN DOKTOR NO’YA 
MİSTİK EMPERYALİZM

Kubilayhan Yalçın - KHY Blog

British Museum’un, Britanya, Avrupa ve Tarih Öncesi bölümünde, 1966, 1001.1 kayıt numaralı, 
ahşap, deri ve obsidyenden imal edilmiş siyah bir nesne sergilenmektedir. Dr. Dee’nin Sihirli 
Aynası (Dr. Dee’s Magic Mirror) adı verilen bu nesne, rivayete göre Kraliçe I. Elizabeth’in 
bilim danışmanı, astroloğu ve casusu olan Dr. John Dee’nin (1527 - 1608) dünya dışı bedensiz 
varlıklarla (kimine göre de uzaylı) iletişime geçmek için kullandığı bir tür aparattır. 
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Dr. Dee bu varlıklarla iletişime geçerken 
Enochian denen özel bir dil kullanıyordu. 

Melek Dili de denen bu gizemli alfabe 
bugün hala bazı UFO kültleri ve New Age 
toplulukları arasında değerini ve popülerliğini 
korumaktadır.

Britanya İmparatorluğu ifadesini ilk kullanan 
kişi olan Dee, Kriptografi ya da şifreli 
yazışmalar konusunda şeytani bir dehaya 
sahipti. Copernicus sistemini de biliyor ve 
astronomik hesaplarını buna göre yapıyordu. 
Öklit geometrisi üzerine kitapları ve denizcilik 
alanında icatları vardı. Coğrafya ve iklim 
bilgisi sayesinde İspanyol Armadası’nı English 
Channel denen bölgede denize gömmüş, veli 
nimeti I. Elizabeth’e dillere destan bir deniz 
zaferi armağan etmişti.  

Büyü ve bilim arasında bir pandül gibi salınan 
Dr. John Dee hem Shakespeare’in Fırtına 
oyunundaki büyücü Prospero karakterinin 
hem de James Bond’un esinlenildiği tarihsel 
bir kişilikti.

Nasıl mı?

Dr. Dee tarihin ilk endüstri casuslarından 
biri olarak da anılır. Tıpkı Bond gibi o da 
“Majestelerinin Hizmetinde”, deniz aşırı 
görevlere gider ve Elizabeth’e gönderdiği “çok 
gizli” mektuplarını “007”  şeklinde imzalardı. 
Aşağıda Dee’nin orijinal imzası görülüyor:

İmzadaki bu çift sıfır ya da “o” harfleri 
aslında bir çift göz demekti ve Kraliçe’ye 
hitaben  “yalnız senin gözlerin için” anlamına 
geliyordu. Bond’un yaratıcısı Ian Fleming’in 
aynı isimde (For Your Eyes Only) bir öyküsü 
vardır. 

Dr. John Dee
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Öykü 1981 yılında beyaz perdeye de 
uyarlanmıştı. 

Yönetmenliğini John Glen’in yaptığı filmde 
Bond’u geçtiğimiz günlerde hayata veda eden 
Roger Moore canlandırıyordu

007’nin başka “ezoterik” anlamları da var. 
Mesela, İngilizce “Two Ball Cane” iki top 

ve baston demek. Bu aslında kutsal kitaplarda 
bahsi geçen Tubal Cain’in (Kabil) şifreli bir 
ifadesi. Dikkat edilirse iki top bir baston 
görsel olarak 007’ye benzemektedir. Aşağıda 
da masonik bir aksesuar olan Two Ball Cane 
yüzüğü görülüyor:

Profesyonel yazarlıktan önce tıpkı meşhur 
1984 romanının yazarı George Orwell (asıl 
adı Eric Arthur Blair) gibi bir MI6 ajanı 
olan Ian Fleming’in, Bond romanları içine 
sakladığı sırlar ya da şifreler sadece iki top 
ve bir bastondan ibaret değil. Bond’un azılı 
düşmanlarından Ernst Stavro Blofeld’in Rus 
gizli servisi KGB destekli örgütü SPECTRE de 
bu noktada dikkat vermeye değer. 

Karl Marx’ın Komünist Manifesto’sunun 
İngilizce çevirisi şöyle başlar: 

Sir Roger George Moore
14 Ekim 1927 - 23 Mayıs 2017



7www.yerlibilimkurgu.com

“A spectre is haunting Europe  –  the spectre 
of communism.”. “Avrupa’da bir hayalet 
dolaşıyor - Komünizm hayaleti.” 

Komünist Rusya’ya karşı Batı Kapitalizminin 
çıkarlarını savunan James Bond’un baş 
düşmanının “Spectre” olmasının kökleri 
Komünist Manifesto’da aranabilir.

Ayrıca Fleming, ilk kez 1958 yılında 
yayımlanan Doktor No romanında 

da ünlü bir bilim kurgu klasiğine gönderme 
yapıyor: Jules Verne’in Denizler Altında 
Yirmi Bin Fersah’ına…

Bu konuya geçmeden önce, Bond romanlarının 
mimarisine kısaca bir göz atalım…

Umberto Eco, Bond romanlarını incelediği 
Fleming’de Anlatı Yapısı (The Narrative 
Structure in Fleming) adlı çalışmasında,  
romanların “peri masallarına” benzeyen, 
okuru cezbetme açısından son derece “emin 
ve evrensel” arketipal ögelere sahip olduğunu 
söyler. Gizli Servis şefi “M” kraldır. Bond da 
kralın görevlendirdiği şövalye. Genelde KGB 

destekli milyoner suç dehalarından oluşan 
düşmanlar ise prensesi şatoya hapsetmiş 
canavarlar. Prenses de Ursula Andress(!).

Bazı maceralardaki bir iki istisna dışında 
Bond romanlarının (ve/veya filmlerinin) 

ana olay örgüsü sabittir: M, Bond’a bir görev 
verir. Ardından kötü adamlar peyda olur. 
Bond ve kötü adamlar arasında ilk sıcak 
temas yaşanır. Sonra “Bond kızlarından” biri 
sahne alır ve 007’yle aralarında duygusal 
bir ilişki başlar. Düşman Bond’u bazen tek 
başına bazen de kadınla birlikte tutsak eder, 
işkence yapar. Bond kötü adamları öldürür 
ya da öldürülmelerine yardımcı olur. Ve en 
nihayetinde Bond iyileşir, kadınla birlikte 
mutlu ve huzurlu saatler geçirir ve ortadan 
kaybolur…

Her ne kadar “casus romanı” kategorisinde 
yer alsa da Bond romanları bilim kurgu dâhil 
birçok türle flört eder. Bond filmlerinde ise bu 
bilim kurgu dozu, lazer kol saat ve tüfekleri, 
jetpack (roket sırt çantası) gibi Bond klişesi 
“gadget”larla ya da uzay kapsüllerini yutan 
uzay araçları gibi fantastik teknolojilerle 
daha da artar. Yapımcıların hayal gücünü 
tetikleyecek uygun bilim kurgusal zemini ya 

Ursula Andress - Honey Ryder 
Dr. No’ (1962)
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da arka planı Ian Fleming zaten romanlarında 
hazırlamıştır. Fikrimce buna en çarpıcı örnek 
Jules Verne’in bir bilimkurgu klasiği olan 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah romanı 
ile Fleming’in Doktor No’su arasındaki 
metinlerarası ilişkidir. Bu ilişki, daha 
başlangıçta her iki romandaki antagonist 
(kötü adam) karakterlerin adlarıyla bile 
kendini belli eder: Nemo, Latince “hiç kimse” 
(İng. No one) demektir. Tıpkı Doktor “No” 
gibi.

Dahi bir bilim adamı ve sıra dışı bir 
mühendis olan Kaptan Nemo, bir 

Hint Raja’sının oğludur ve asıl adı Prens 
Dakkar’dır. Avrupa’da eğitim almış ve 
bilim, sanat, edebiyat alanlarında kendini 
yetiştirmiştir. Bir isyan sonrasında ailesini 
ve topraklarını kaybettikten sonra kendini 
bilimsel çalışmalara adamıştır. Nemo’nun 
İngiliz ve Fransız emperyalizmine olan 
nefret ve intikam duyguları ardında bu trajik 
geçmişi yatar. Nautilus denizaltısının mucidi 
ve kaptanı Nemo, Verne’in Gizemli Ada 
romanında da karşımıza çıkar…

Dr. Julius No, Alman bir misyoner ve Çinli 
bir kızın gayr-i meşru çocuğu olarak Pekin’de 
dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında 
Shangai’a giden No, burada Tongs adlı bir suç 
örgütüne katılır. No, Tongs örgütünden bir 
milyon dolarlık altın çalmış, bunun neticesinde 
işkenceler görmüş, ellerini kaybetmiş, şans 
eseri kalbi herkesin aksine solda değil sağ 
tarafında olduğu için yediği mermilere 
rağmen hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bu 
olaydan sonra No kendini insanın fiziksel 
ve zihinsel yapısını incelemeye adar. İleriki 

yıllarda Crab Key adlı bir ada satın alır (Nemo 
da Nautilus’u ıssız bir adada inşa etmiştir) ve 
burada radyo dalgalarıyla ABD’ye ait füzeleri 
yok edecek gizli bir silah geliştirir. O da tıpkı 
Kaptan Nemo gibi Batı emperyalizmine karşı 
Doğu bloğunun (Sovyetler-Çin) sofistike zeka 
ve vurucu gücünü temsil eder. Fleming’in Dr. 
No romanında Denizler Altında Yirmi Bin 
Fersah’a yapılan dikkat çekici göndermeler 
vardır:

“Odanın bir duvarı kesintisiz siyah camla 
kaplıydı. Bond’un gözüne siyah camda bir 
hareket ilişti. Koyu maviliklerde, peşlerinde 
büyük bir balık, bir grup küçük balık oradan 
oraya kaçıştı. Neydi bu? Bir çeşit akvaryum 

Kaptan Nemo ve Profesör Arronax
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mu? Bond yukarı baktı. Tavanın bir metre 
kadar üstünde dalgaları gördü. Hayır bu 
akvayum değil denizin ta kendisiydi. Odanın 
yarısı özel camla kaplıydı. Yirmi metre 
derinlikte, denizin dibindeydiler.”

Hemen hemen aynı manzara karşısında 
benzer bir şaşkınlığı Verne’in romanında 
Profesör Aronnax ve arkadaşları da yaşamıştı:

“Salonun karanlıkta olması, dışarıdan 
gelen aydınlığı daha da artırıyor, bu saf 
kristal camlar sanki dev bir akvaryumun 
camıymış gibi dışarıyı rahatça izliyorduk 
[…] ‘Evet balıklar’ diye bağırdı Conseil. 
‘Sanki bir akvaryumun önündeyiz!’ ‘Hayır,’ 
dedim ‘çünkü akvaryum bir kafestir. Ama bu 
balıklar havadaki kuşlar kadar özgürler.” 

Kaynaklar:
1-Verne, Jules (2016). Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (s.204-210). (Mehveş Sorkun, Çev.). İstanbul: İthaki 
Yayınları.
2-Fleming, Ian (1983). Doktor No (s.108). (Yakut Güneri, Çev.). İstanbul: Tay Yayınları.
3-http://www.sirbacon.org/links/dblohseven.html [Erişim tarihi: 23.07.2017]
4-http://yunus.hacettepe.edu.tr/~jason.ward/ied240popularliterature/SPYADVENTURE24pgsEcoFleming.
pdf [Erişim tarihi: 23.07.2017]

Soldaki resim Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’tan bir ilüstrasyon. Sağdaki de 
Doktor No’nun ilk baskılarından birinin kapak tasarımı.
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Kütüphanemden Seçtiklerim

GOHOR: Kurtlar Yolu

İkinci Baskı: 2011

Birinci Baskı: 2003

Aşkın Güngör
“Çağdaş edebiyatımızın kazançlarından olan ‘Gohor’ serisi, 
biçim ve içerik olarak içinde yaşadığımız ‘uzam’ı da sorgu-
lamaya açıyor.”
-Mavisel Yener, Cumhuriyet Kitap -

“Kıyamet sonrası” diye nitelendirilebilecek karanlık bir anlatı 
sunan Gohor, fantastik, bilimkurgu edebiyata Türkçeden 
yapılan katkının önemli örneklerinden.”
-İyi Kitap-

Geleceğin ayak izleri sizleri çağırıyor... Gohor Evreni tüm 
ihtişamıyla büyülemeye devam ediyor. Fantastik ve bilim-
kurgu edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Aşkın Güngör’ün, 
üç kitaptan oluşan “Gohor” serisinin ikinci halkası Kurtlar 
Yolu’nda yer yerinden oynayacak! Cam Kent Ramelya’dan 
arkadaşlarıyla birlikte kaçan Gohor Askine’yi heyecan dolu 
bir serüven bekliyor…

Hiçlik alemindeki zaman kulesine ulaşmak için sevgi mi gere-
kir yoksa oyunu kuralına göre oynamak mı? Birileri gerçek-
ten zamanı yönetiyor olabilir mi? Gohor evreninde sorular 
cevap buldukça arayışlar hiç durmadan çoğalıyor…

Yazının var ettiği bir dünyada her şeyin mümkün olabileceğini 
savunan ödüllü yazar Aşkın Güngör, “Gohor” serisinde, 
gerçek ve mutlak olanı keşfetmek üzere bilimkurgu öğeleriyle 
bezenmiş felsefi bir macera sunuyor.

Esra Uysal
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Dost Körpe
Nötralizör

“Bir rüya ne kadar uzarsa 
gerçek olmaya başlar?”

Mars takvimiyle sene 106... 

İnsanoğlunun Mars’ı 
kolonileştirmesinin 106. 
yılında Türk kökenli I Khan 
Shun Lee’nin Kızıl Gezegen’de 
geçirdiği maceralı bir gün. 
Kubbeli bir şehrin içinde, 
plastik yaşamların ortasında, 
Khan varoluşuna yeni bir kapı 
açabilmek için Nötralizör’e 
ulaşmak zorunda… 
Dost Körpe’nin bilimkurgu 
diyarına taşıdığı distopyasını 
soluksuz okuyacaksınız.

Basım Yılı: 2010
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Kenan Çetinkaya

Son Nefes

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi

 “Sizi acil olarak buraya getirdiğimiz için 
kusura bakmayın.” ilerlerken yanındakine 
dosyanın bilgilerini iletiyordu. 
“Aslında daha önce çağırmanızı bekledik. 
Hep en son çare biziz!” Sitemi fazlasıyla 
hissediliyordu. 
“Kendi adımıza özür dileriz. Biz sizin gelmenizi 
talep ettik. Hatta ilk olayda da siz burada 
olmalıydınız. Bu narin…” 
“Konuyu bilmeyen kalmadı. Gezegen bununla 
çalkalanıyor. İletişim o kadar arttı ki titreşimler 
yüzünden biraz bile olsa rahatlamak mümkün 
değil. Bu şey diğer canlı gibi mi?” 
“Evet. Isı değerleri, titreşim oranı, tepkiler 
hepsi aynı. Sayın Tamblsyr.” 
“Tamam. Düşündüğüm gibi atlama 

noktalarından birine yakalanmıştır. Yoksa o 
teknolojiyle buraya gelmesi imkânsız. Ama 
bunu sonraya bırakmamız gerekiyor.” 
“Haklısınız. Bu konuda ki düşüncelerinizi 
belleğimizde kaç kez inceledik ve sizin 
haklı olduğunuzu düşünüyoruz. Garip bir 
bileşimden oluşan bu canlı biz duygusunu 
bilmeyen çokluktan oluşan bir teklik halinde 
bütünleşmiş. Çok ilginç.” Uzman Sıhhscl 
heyecanla titreşti. 
Yoğun bir sıvıyı andıran duvarın önünde 
durduklarında yayılan titreşimle ortadan 
kenarlara doğru açılan boşluktan içeri 
süzüldüler. Odanın kapkara görüntüsünü 
hafif loş bir ortama çeviren küçük ışıldayan 
bir bölme ileride göz alıyordu. 
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“Sayın Tamblsyr, belirttiğiniz gibi yapay 
bir ortam sağladık ve canlı yaşıyor. Diğer 
elementleri ayrıştırmak oldukça zor oldu 
özellikle oksijenin bu kadar önemli olması çok 
farklı geldi bize. O olmadan yaşayabileceğini 
sanmıyorum. Bizim için düşüncesi bile kötü.” 
“Biliyoruz. İstediğimiz elbise yapıldı mı?” 
Tamblsyr bu konuşmanın önemsiz olduğunu 
hatırlatırcasına bir titreşim yaydı. Diğeri evet 
anlamında karşılık verip, prototipi gösterdi. 
Tamblsyr keyifle titreşerek elbiseye yaklaştı 
ve içine girdi. 
Doğukan ışıl ışıl parıldayan dev odada gözlerini 
açtığında siyah bir sudan oluşan duvarların 
garip hareketinden korktu. İlk birkaç dakika 
korkuyla izlemiş ardından duvara yaklaşmıştı. 
Elini uzattığında hissettiği tek şey camdan bir 
duvara dokunmak olmuştu. Arkasındaki dev 
duvar yavaşça yarılmış, içinden simsiyah bir 
insanı anımsatan bir şey girmişti. Tek farkı 
ağız, göz ya da ne varsa hiçbirisinin olmadığı 
pürüzsüz bir bedenin ona doğru geldiğiydi. Ve 
bu beden onun on katı kadar vardı. 
Sonra üzerine doğru gelen gözükmeyen bir 
basınçla bayıldı. Tekrar gözlerini açtığında 
aynı yaratık sanki ona bakıyordu. 
“Özür dilerim.” 
Doğukan ağrıyan başını elleriyle ovuşturdu. 
“Ne için?” 
Yaratık bir müddet bekledi. Saatler 
sürmüşçesine geçen bir aradan sonra ses 
yükseldi. Ama bu kez daha kısıktı. 
“Biz, zarar vermek istemedik.” 
Doğukan astronot elbisesinin boğazını 
çekiştirdi. 
“Aslında yörüngemden çıkmıştım. En son 
bayıldığımı hatırlıyorum. Belki de beni 
kurtarmışsınızdır.” 
“Evet.” 
“Sen insan mısın?” Doğukan ona doğru 
yaklaşmıştı. Ama başına saplanan ağrı 

ilerlemesine engel olunca geri çekildi. 
“Manyetik alan. Yaklaşma. Elbisem en aza 
indirse de senin için zararlı bir güç.” 
“Sen manyetik bir alan mı yayıyorsun. Nasıl 
bir insansın ya dev?” 
Yaratık ondan iyice uzaklaştı. 
“İnsan? Ha sen kendine öyle diyorsun. Anladık. 
Biz o değiliz. Bu senin için hazırlanmış bir 
elbise. İletişim için. ” 
“Peki neredeyim ben, nasıl bir yerde?” 
“Bunu söylemek zor. Senin nereden geldiğini 
anlamadık. Atlama noktaları. Seni onlar 
getirdi. Diğeri gibi.” 
“Diğeri?” 
“Senin gibiydi. Ama oksijenin sizin için 
önemli olduğunu anlayamadık. O da enerjisini 
yitirdi.” “Bu diğeri nerede?” 
“İşte.” Odanın köşesinde büyüyen boşlukta bir 
gemi ve hemen yanında bir astronot belirdi. 
Doğukan gidip yanında durdu. Sovyetlerden 
kalma bir gemi ve kozmonottu. 
“Demek tanıdın.” 
“Anlamadım. Sen düşüncelerimi nasıl…” 
“Titreşimler. Onları algılayabiliyorum. 
Düşünce ney bilmiyorum. Yaydığın enerji 
sinyallerini alabiliyorum. Beynindeki 
kelimeleri kullanıyorum ya da her ne 
diyorsanız.” 
“ Tanımadım ama biliyorum. Bu çok eski 
bir gemi. Neredeyse yüzyıllık. Kaybolan 
kozmonotlardan birisi olmalı.” 
“Zaman kavramınız ilginç. Hııı yüzyıl demek, 
ama bu yeni oldu. Bizim için. Belki sizin 
söylediğiniz gibi, nasıl… tamam bir hafta evet 
o kadar.” 
“Ama bu teknoloji ilklerden nasıl olur bu?” 
merakla etrafına bakındı. 
“Atlama noktası.” 
Doğukan bir anda sendeledi. Olduğu yerde 
oturup karşısındaki dev yaratığa baktı. 
“Başım, sanırım midem de bulanıyor.” 
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Yaratık duvarlardan birisine doğru ilerledi. 
Bir müddet bekledikten sonra Doğukan’a 
döndü. 
“Gezegenimizim manyetik alanı senin çalışan 
güç kaynağını olumsuz etkiliyor. Diğerini 
inceleyerek bu odayı, elbiseyi yaptık. Ama 
yine de etkileniyorsun. Çok fazla yerçekimi ve 
titreşim var.” 
Doğukan etrafına bakındı. 
“Aslında…” deyip duraksadı. 
“Aslında anlamadığım şeyler var. Mesela 
normalde verdiğim tepki de çok sıradan. 
Endişe, korku ya da başka bir şey 
hissetmiyorum.” 
“Onu biz ayarladık. Diğeri üzerinde yaptığımız 
araştırmalar sonucunda oldu bu. Senin 
üst noktan, beyin dediğin kısma yaydığım 
titreşimler ile baygınken hazırladık seni. Bu 
da senin manyetik enerjini olumsuz etkiledi. 
Ama çok değil. Bizim gezegenimiz erimiş 
metallerle ve elementlerle kaplı özellikle sizin 
demir dediğiniz metalle. Çevrendeki her şey 
ondan ibaret. “ 
“Güzel ama anlamadım. Sen ya da siz nesiniz?” 
“Biz biz, bu karmaşık. Siz anladığımız 
kadarıyla tek tek hücre, bakteri gibi canlılardan 
oluşuyorsunuz. Ama bu sabit bir yapınızı, 
vücudunuzu oluşturuyor. Çokların bilinçsiz 
tekliği ama biz tam tersi her bir hücremiz yani 
sizin düşündüğünüz anlamda hücrelerden 
ama hepsinin birbirinden haberdar olduğu 
çokların bilinçli tekliğinden oluşuyoruz. Tek 
bir canlı görünümünde milyarlarca canlının 
olduğu bilinçli bir varlık olan biz kendimize 
Tamblsyr diyoruz. Bizim gibi birçok canlı 
bir araya gelerek kentleri oluşturuyoruz. 
Her birimiz yaydığımız bir titreşim ağı 
ile birbirimize bağlıyız ve etrafımıza sizin 
mıknatıslarınızın ters kutuplara yaptığı gibi 
enerji yayarak kentlerimizi kuruyoruz. Kısaca 
böyle. Kalp dediğin şeyin çok hızlandı. “ 

“Ah evet hissedebiliyorum. Beni 
görebiliyorsun. İçimi okudun hah ha öhö 
öhö!” Doğukan sağ kolu üzerine yaslanarak 
başını eğdi. 
“Tükenmemeni isterdim.” 
“Sorun yok. Acım yok ve garip bir şekilde 
huzurluyum.” 
“Biz yapıyoruz. Acını azaltmak için.” 
“Seni, sizi görebilir miyim?” 
“Bu bize zarar verebilir.” 
“Anladım. Şu an çok kötü ve çaresiz görünüyor 
olmalıyım.” 
“Aslında seni görmüyoruz. Senin düşündüğün 
anlamda değil. Bizde senin duyuların yok. Biz 
titreşim yayarız ya da manyetik dalgalar ile 
tanımlarız. Kıyafetim seni nasıl algılıyorsak 
öyle. Sadece köşe ve kenarlar. Tabi yaydığın 
enerjiyi de algılayabiliyorum. Tüm enerjin 
beyin dediğin yere toplanıyor. Çok ilginç bir 
türsün.” 
“Umarım gezegenime zarar vermezsiniz.” 
“Bu çok düşük bir ihtimal, orada çoğumuz 
yaşayamaz. Düşük yerçekimi, manyetik alan 
farklılıkları ve senin bedenini düşününce her 
şey bize zarar verir.” 
“Ama çok güzeldir.” Başı yere düşmüş 
tepesinde ki koyu siyah duvara bakıyordu. 
Bir anda gözlerinin önünde siyah binlerce 
demirden damlanın birleşimi gibi kımıl kımıl 
hareket eden bir şey belirdi. Yavaş yavaş akan 
bir su misali ince ucu sağa sola yalpalıyordu. 
Kenarları hafif hafif kahverengimsi bir hal 
almaya başlamıştı. 
“Bu sen misin yani siz misiniz? “ diyerek 
gülümsediğinde ağzına iyice yaklaşan yaratık 
kahverengi bir renk aldı. 
“Evet.” Diyen ses acıyla titreşti. 
Doğukan bunu hissederek diğerine baktı. 
“Oksitlenme. Sen oksitleniyorsun!” son 
nefesini veremeden sustu. 
   Son
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Yayına Hazırlayan Canan Göl

Yazan Gökhan Reyhanoğulları

3.Bölüm

Türk Edebiyatının 
İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve 
Orhan Duru 

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, 
p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY

Duru çizdiği toplumsal içerikli bu bilimsel kurguyla 
makineleşen insanın ve onun hayatının, insan 
ilişkilerinde sebep olduğu yıkıma da değinir. 
“Halk koyun gibidir. Çağımızın üstün teknik ve 
elektronik olanaklarıyla istediğimiz gibi oynarız 
onlarla. İstediğimiz yöne çekeriz.” (s.334) sözleri 
insan yaşamının geldiği düzeyi göstermektedir. 
Hatta insan yaşamında gittikçe daha da yer edinen 
“robot”lar, yönetim ile öğrenciler arasında çıkan 
savaşta “çevreye akan kanları temizlerler.” (s.333)

Duru, bilim-kurgu öykülerine yer vermeye Şişe 
(1989) adlı eserinde de sürdürür. Eserdeki 
“İkonoklast” öyküsü de bilim-kurgusal bir girişle 
başlar. “Kozmik etkiler tüm bunlar. Kosmos, uzay, 
acun ve evrenin derinliklerinden kendi ağlarını 
örerek, gizli kaynaklardan çıkarak gelen uzantılar, 
ışınlar, radyo dalgaları, manyetik iletişim birimleri, 
yüce ve ulu bir yaratığın ya da yaratıcının fısıltıları, 
takımyıldızlarının parazitleri, yapay uyduların 
duyargaları… Doğal olarak çözülmeyen uzay 
şifreleri de katılıyor buna.” (s.339)
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Bu öyküde de toplumsal kaygılarını elden 
bırakmayan Duru, tarihe, kültüre ve insan 
ilişkilerine dair izlenimlerini de aktarır. Öykü 
karakterinin konuşmalarında ise bilimsel 
kurguyu sürdürmeye devam eder: “Siz 
uzayda başka akıllı ve bizim gibi yaratıklar 
olabileceğine inanmıyor musunuz? Artık 
dünyada herkes bu olasılığı düşünüyor. 
Radyo-teleskoplarla uzayı dinliyorlar. 
Birbiri ardından uzay boşluğuna araçlar 
gönderiyorlar, milyarlarca dolar harcayıp” 
(s.345-46) Öykü kişilerinin arasındaki sanata 
dönük ilişkilerin de anlatıldığı öyküde, 
karakterler birbirlerinden ayrılırken öykü 
kahramanının arzusu da bilim kurgusal 
bir niteliktedir ve öykü, kahramanının bu 
arzusuyla biter: “Peki ama nereye gideceksin? 
Durdu bir süre Murat. Sonra mırıldandı: Ya 
çöllere ya da başka bir gezegene”(s.358) 
Duru, Bir Büyülü Ortamda(1991) eserinde de 
bilim-kurgu öykülerine yer verir. Eserdeki 
“Gün Dönencesi” ile “Videomachies” öyküleri 
bu niteliktedir. “Gün Dönencesi” öyküsünde 
zamansal bir bilim-kurgudan izler veren 
Duru, mitolojik öğeleri de kullanarak bu 
kurguyu daha da derinleştirir. Öyküde zaman 
kavramının insanda yarattığı yıkımları, alıp 
götürdüğü değerleri ve insanın bu kavram 
(zaman) karşısındaki çaresizliğine değinen 
Duru, mitolojik kahraman olan ve zamanın 
temsili sayılan Krona ile öykü karakteri 
arasındaki ilişkiyi anlatır. İnsanın zamanla 
mücadelesini vermeye çalışan Duru, insanın 
yenilmeğe mahkum oluşunu dile getirmekten 
kaçınmaz: Ancak bilim-kurgusal bir 
yaklaşımla bunun belki de değişme ihtimalinin 
varlığına da işaret eder. Duru, bu işareti 

öykünün girişinde verir: “Takvimle aramızda 
başlattığımız boğuşma sürüyor acımasızca 
ve hep ben yeniliyorum sonuç olarak. Başka 
türlü olabilir mi? Belki olur. Zamanın akışı 
tersine çevrilirse ya da karşıt zaman bulunursa 
her şey değişir. Artık işlemez olur takvim, 
günler, geceler. Her şeyin bir karşıtı var da 
niye yok zamanın? Doğa yasalarına aykırı 
bu. Haksızlık bu?”(s.37) Duru, aynı eserde 
yer alan “Videomachies” öyküsü diğer bütün 
bilim-kurgu öykülerinde olduğu gibi kurgusal 
bir girişle başlar: 
“Labirentin ortasında video-canavar 
oturuyordu soğukkanlı, kendine güvenli ve 
besleniyordu küçük çocukların beyinleriyle, 
soğancık ve omurilikleriyle. Böylece 
emiliyordu iliğini ve kemiğini, sıkıyordu 
toplumun ümüğünü. Görülmemiş bir video-
canavardı bu, aynı zamanda Secam, PAL 
ve NTSC ayrıca Beta, VHS, VHS-C ve 2000. 
Olağanüstü ya da olağan bir olguydu ilerde 
bekli de bilimsel betiklere geçecek ya da 
büsbütün tarih sahnesinden silinecek… 
Labirent ise korkunç, ürkünç ve heybetli bir 
yapıydı uzaktan belli belirsiz. Bir tünelden 
giriliyordu buraya. Çıkışına gelince, yoktu 
çıkışı.” (s.95) Duru, bu öyküde de aslında 
toplumsal bir iletiyi metnin alt katmanlarına 
yaymaktadır. Yaşadığımız bu “bilgisayar 
çağında” eski değerlerimizden uzaklaştığımızı, 
çocukken oynadığımız oyunların yerini video 
oyunlarının aldığını dile getirirken insana 
şiddeti ve savaşı salık vermenin, bunu 
özendirmenin olumsuzluğunu da vurgular. 
Özellikle bilgisayar oyunlarının çocuklar 
üzerinde yarattığı tahribatı anlatırken Duru, 
bilim-kurgusal söylemi de elden bırakmaz. 
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“Zırhlı yeleğimi giydim. Plastik miğferimi 
kafama geçirdim. Lazer tabancamı kuşandım.” 
(s.96) diyen anlatıcı bu teknolojik gelişmelerin 
meydana getirdiği şiddet ortamı da şöyle dile 
getirir: “Hiç beklenmedik bir şey oldu. Tavan 
açıldı ve yıldızlı gökyüzünden uzay gemileri 
ve canavarları saldırmaya başladı sessizce. 
Hazırlıklıydım bu gibi olaylara seslice. Hemen 
zırhlı yeleğimin cebinden çıkardım saatimi ve 
saate baktım.” (s.98) 

Duru’nun öyküleri bilim-kurgusal temalar 
bakımından ele aldığında en çok dikkati 
çeken ve bu yönde en önemli eseri olan Fırtına 
(1997)’yı bilim-kurgusal metinlerin zirveye 
çıktığı eser olarak değerlendirilebilir. “Turist 
Gözlem Evi” öyküsü sıradan ve bilinen bir 
tatil beldesindeki otelin yüzme havuzunun 
etrafında oturan otel sahibi Tunca Bey “zengin 
bir iş adamı” olan Tahsin Bey ve “fingirdek” 
Gülten Hanım (s.13)’ın konuşmalarıyla 
başlar. Turistlerin azlığından ve işlerin kötü 
gidişinden bahseden Tunca Bey, “iki yıl önce 
Turizmi Kalkındırma Dağıtma ve Sağaltma 
Derneği’nin öncülüğünde gelip bir turist 
gözetleme üssünün kurulduğunu” (s.16) 
söyler. Tunca Bey, turistleri gözetlemek için 
kurdukları bu üssü şöyle anlatır: “Birinci 
Dünya Savaşı’ndan kalma bir sahra dürbünü 
ile başladık işe, şimdi ise değişti her şey… 
Yıllarca süren çabalar sonucu hassas 
araçlarla ve Hig-Tec ürünleriyle donattık 
bu üssü. Şimdi gece tarayıcılarımız bile 
var kızılötesi. Çok uzak mesafelerden bile 
saptayabiliyoruz gelen bir turisti. Bilimin son 
verilerinden yararlanıp değerlendiriyoruz 
bilgisayarlarımızla.”(s.16-17) Öyküde bilim-

kurguya yönelişin bir adımı olan bu üs, otele 
yaklaşan turistlerin görünmesiyle devreye 
girer. Tunca Bey bilgi vermeye devam eder: 
“O zaman erken uyarı sistemimiz giriyor 
devreye. Burada gördüğünüz faksa benzeyen 
araç, erken uyarı sistemimizin beyni. Küçük 
ama çok büyük işler yapıyor. Tüm örgüte 
sinyal veriyor ve onları sabah erkenden 
uyandırıyor. Bilgi veriyor abonelere, otellere, 
motellere(…), esnaf ve bakkallara(…) akla 
gelebilecek her türden meslek sahibine, onlar 
da önlemlerini alıyor.”(s.17) Duru bu bilim-
kurgusal metnin içinde ironik yaklaşımını 
da elden bırakmaz. Bilim-kurgu öykülerinin 
içinde erittiği toplumsal bakışı vermeyi ihmal 
etmez. Üstün tekniklerle donatılmış üssün, 
bütün meslek sahiplerine turistlerin geldiğini 
haber vermesi sonucunda oluşan durum, 
Duru’nun ülkemizdeki turistlere baktığımız 
acının eleştirisini ironik bir biçimde ele alır: 
“Fiyatları yükseltiyorlar turist yoğunluğuna 
göre. Oran veriyoruz. Otel ve motellerde 
çarşaflar değiştiriliyor. Ek yataklar konuluyor 
odalara. Lokantalar porsiyonları küçültüyor. 
Böylece turizm çarkı dönmeye başlıyor.” (s.17) 

Turistler için her şeyin düşünüldüğü ve 
üstün tekniklerle donatıldığı bu otele 
nihayet turistler gelir. Ancak “alışılagelmiş 
turistlerden değildi bunlar. Kısa boylu eciş 
bücüş yaratıklar. Kocaman kafalı, çekik 
gözlü, derileri yeşilimtırak”(s.18) Bu tuhaf 
yaratıkların aslında turist olmadıklarını en 
sonunda anlaşılır. Duru, öyküsünü bilim-
kurgusal bir sürprizle bitirir. Turistler aslında 
uzaylılardır: “Bu arada titreşimleri algılayan 
bir çocuk “Bunlar turist değil. Bunlar 
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yeryüzüne yerleşmeye gelen uzaylılar…” diye 
bir duyarlı görüş attı ortaya.”(s.19) 

Fırtına eserindeki diğer bilim-kurgu öyküsü 
“Gözyaşı Taşı”dır. Duru, bu öyküde diğer 
bilim-kurgu öykülerinden farklı olarak bilim-
kurgusal bir giriş yapmaz. Öyküde olay, 
kahramanının bunalımlı ruhsal haliyle başlar. 
Öykünün birici bölümü olan bu kısımda 
olay kişisi Sungur sıkıntılı, hasta ve bunalım 
içindedir. “Hasta yatağında sarıldığı mavi 
gözyaşı taşı”, onun bu taşa bağımlılığının 
ilk aşamasını oluşturur (s.24). İlk bölümde 
anlatıcı bilim-kurgu metinlerinde yer 
alabilecek yaratıklardan bahseder. Hihayenin 
yaratıklar “mavi”lerdir. 

“Mavi Bar’da mavi insanlar bulunuyor daha 
çok. Maviler orada toplanıyor. Onların saçları 
mavi, derileri mavi, çişleri mavi çıkıyor, 
dışkılarının da mavi olduğu söyleniyor. 
Her yerleri mavi, ama gözleri altın sarısı.” 
(s.22) Öykünün ikinci bölümde ise Sungur 
iyileşmeye ve mavilerle ilişki kurar. İlişkinin 
ortaya çıkmasında değerli olan mavi gözyaşı 
taşının etkisi büyüktür. Bu mavinin (karşı 
cinsin) adı da “Camgöbeği”dir. “Hangimiz 
bir mavi kızla ilişki kurmayı göze alabilirdik.” 
(s.27) diye soran anlatıcı Sungur’un elindeki 
mavi gözyaşı taşının, bu mavi kızdan arda 
kaldığını söyler. “Sungur ve Cam bir şeylerin 
değiştiğini sandılar ve bir gece “Red-Point”e 
gittiler. (Oysa buraya sadece kızıl dereliler 
giderdi.) Her şey o gece altüst oldu. Orada 
bir şeyler oldu. Ne olduğunu tam olarak 
bilmiyorum. Ama sonuçta birbirinden 
ayrılmak zorunda kalırlar. Sungur’un elindeki 

taş o geceden bir anı olmalı.”(s.28) Öykünün 
üçüncü bölümünde ise Mavilerin kente nasıl 
geldiklerini ve burada nasıl yaşam sürmeye 
başladıkları anlatılır. Mavilerin karşılaştıkları 
muamelelerin de anlatıldığı bu kısımda 
onların gittikçe çoğalmaya başladığı da 
görülür. Burada anlatıcı mavilerin özellikleri 
üzerinde durur. Kurgusal olan bu metnin 
altında oldukça evrensel temalara dokunmayı 
da ihmal etmez: “Onların nereden geldiğini 
bilmiyorduk. Ayrıca neşelendiklerini, 
güldüklerini görmedik hiç. Çoğu kez bir 
köşeye oturup düşünüyorlardı sadece. Kendi 
aralarında fısıltıyla konuşuyorlar, neler 
söylediklerini anlamıyorduk. Eski bir dil 
konuşuyorlardı. Çok çekmiş insanlar izlenimi 
ediniyordu onları izleyenler. Yaşamlarındaki 
trajediyi daha sonraları anlamaya başladık. 
Ama buna da pek önem vermedik. Sonuç 
olarak bizden değillerdi.” (s.33) 

Öykünün dördüncü bölümünde ise Sungur’un 
sahip olduğu mavi gözyaşı taşı yüzünden 
yaşadığı korkular ve bunalımlar anlatılır. 
Anlatıcının mavilerin yaşamıyla ve biyolojik 
yapılarıyla ilgili sorgulayıcı tavrı, mavileri 
tanımamıza yardımcı olur. Aktarılan 
biyolojik özellikler tamamıyla bilim kurgusal 
özelliktedirler, anlatıcının doktorla konuşması 
şöyledir: “- Mavilerin sağlık durumu nasıl? 
Onların içyapıları da insanlar gibi mi? - Bir 
ölçüde öyle. Ama son dönemler yeni bir tıp 
dalı çıktı ortaya. Salt mavilerin hastalıkları 
ile ilgileniyor bu bilim dalı. Blues-pataloji 
diyorlar buna. (…) - Bizim kanımızda alyuvar 
ve akyuvarlar var. Alyuvarlar yüzünden 
kanımız kırmızı gözüküyor. Mavilerin ki 
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nasıl? - Bizim alyuvarlarımız varsa oların da 
gökyuvarları var. Dolayısıyla kanları mavi 
oluyor damarlarında. 
- Mavi hastalarınız var mı? En çok hangi 
hastalıklardan yakınıyorlar? - Hastaneye 
başvurdukları oluyor. (…) En çok gözyaşı 
kanalları yankısı nedeniyle geliyorlar. Gözyaşı 
kanalları kapanmış oluyor. (…) Göz yaşlarının 
dinmesi onlar için ölüm…” (s.35-36). 
Öykünün son bölümü olan beşinci kısımda ise 
anlatıcı, mavilerin yaşamına merak saldığı için 
onların bulunduğu Mavi Bar’a gitmeye karar 
verir ve kendini bir anda orada bulur. Burada 
Camgöbeği’yle karşılaşan anlatıcı, onunla 
konuşma fırsatını yakalar ve öykünün bilim-
kurgusal özünü bu konuşmada verir. Sadece 
değerli olan mavi gözyaşı taşını düşürüp ona 
kavuşmak için dünyalı insanlarla ilişkiye giren, 
denizden, uzaydan yahut nereden geldikleri 
belli olmayan mavilerin bu insanlardan öç 
almak isteklerini görürüz. “Bir gözyaşı yaşı 
üretmek”(s.39) uğruna girişilen bu ilişkilerde 
“maviler başka bir gezegenden gelip, 
insanları üzerek dünyayı ele geçirmek istiyor” 
(s.40) olabileceklerini vurgulayan anlatıcı, 
mavilerden kurtulmak gerektiği sonucuna 
varır. Duru, bu öyküsünde de toplumsal 
anlamda iletiler sunmaktadır. Toplumdan da 
öteye daha evrensel olan temaları anlatırken, 
ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve ırkçılık 
derecesine varan davranışlara karşı çıkar 
ve onları öykünün temellerine yetiştirdiği 
felsefesinde vermeye çalışır. “Ne işiniz var 
sizin burada? Sizleri burada istemiyoruz. 
Kendi çöplüğünüzde eşelenin. Burada pastel 
mavi renklere yer yok. Bizden olmayana 
yer yok.” (s.28) diyerek yapılan ayrımcılığa 

dikkat çekerken “oysa çağımız çeşitliliğe 
karşı. Birörneklilik istiyor. Bu birörneklilikten 
ve tekdüzelikten sıkılıyorum. Ne zaman 
kurtulacağız bundan, bu evrensel düzeydeki, 
yapay can sıkıntısından” (s.30) sözleriyle bu 
tutumu eleştirir. 
Fırtına’da yer alan diğer bilim-kurgu öyküsü 
de “Adolf”tur. Bu öykü Adolf adındaki küçük 
bir kedi yavrusunun İstanbul’un bir sokağında 
Harald ile Liza tarafından bulunmasıyla 
başlar. Liza’nın anaç duygularının sonucu 
olarak sokaktan alınan bu kedi yavrusuna 
“Hitler’e ya da badem bıyıklı eski memurlara 
benzediği için”(s.67) “Adolf” adını verirler. 
Gittikçe evcilleşen ve uysallaşan bu kedinin 
bir süre sonra “iğdiş edildiğini” görürüz: 
“Harald ve Liza gerçekten hayvan haklarına 
uygun davrandılar ve bir süre sonra seks 
özgürlüğünü kısıtladılar Adolf’un. Adolf 
modern bir hayvan hastanesinde iki gün 
kalarak çok uygar bir biçimde bunularak iğdiş 
edildi ve yumurtaları alındı.” (s.68) Böylesi 
bir durumdan sonra Harald ve Liza, Adolf’u 
Almanya’ya beraberlerinde götürürler. 
Aradan bir yıl geçtikten sonra Almanya’ya 
giden anlatıcı onlara misafir olur. Adolf’u 
ortalıkta göremeyen anlatıcı, Adolf’un nerede 
olduğunu sorar ve şu karşılığı alır: “Kedimizi 
buraya getirdikten sonra beslenmesine daha 
da özen gösterdik. (…) O da hızla büyüdü ve 
gelişti. Ahh. Onu denetim altına alamadık 
ve evimizi altüst etti. Bununla da yetinmedi 
evimize gelen iki konuğumuzu yedi.” (s.70-71) 
Bu bilim-kurgusal durum karşısında oldukça 
korkuya kapılan anlatıcı Adolf’u görmek 
ister. “Bir karyolanın üzerinde korkunç bir 
yaratığın uzandığını görür.” (s.71) Daha sonra 
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hemen evden uzaklaşan anlatıcı duyduğu 
sesler sonucunda Harald ile Liza’yı da 
Adolf’un yediğini düşünür. Çünkü onları bir 
daha görmez. Bu öyküde de evrensel temalara 
değinmeyi ihmal etmeyen Duru, Hitler 
üzerinden ayrımcılığa ve ırkçılığa eleştiride 
bulunur. 

Devam Edecek...
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Belgin Filiz Yazıcıoğlu

Düşümdeki Yosunlar
Saman Sarısıydı
Rüya - 1

Az sonra balıklar siyah peruklarını yosunlara takıp evlerine gittiler. Gökten önce denize 
sonra da balıkların evlerine yıldızlar yağmaya başladı. Işıl ışıl yıldızlar ıslanınca 
simsiyah  oluyordu. Yıldızların bir tanesi suya hiç düşmedi. Ve orada asılı kaldı. Orası 

dediğim yer denizle havanın kesiştiği yerdi. 

Denizin ortasında kocaman bir ağaç bitiverdi. Akasya ağacıymış. Önce kupkuruydu. Daha 
sonra akasyanın dallarında asılı olan ölü balıklar canlandı ve salkım salkım çiçek oldular. Bu 

Düşümdeki yosunlar saman sarısıydı. Balıkların siyah perukları vardı. 
Balıklardan birinin gözü kördü. Sürekli sağa sola çarpıyordu. Denizin 
üstünde irili ufaklı balıkçı tekneleri vardı. Tekneler renksizdi. Balıklar 
tekneleri görebiliyordu ama deniz tekneleri görmüyordu. Bulutlar suya 
inmek istiyordu ama deniz izin vermiyordu. 

Ankara - 1996
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arada akasya ağacı bembeyaz oldu. 

Derinden, çok derinden bir ses geliyordu. Sesi tam 
olarak seçemiyordum. Tam o sırada, akasyanın 
kökleri denizin dibinden kurtuldu ve hızla göğe 
doğru çıkmaya başladı. Giderek hızlandı ve uçmaya 
başladı. Ölü balıklar dallarına yapışmıştı. 

Elinde kalın bir urganla yaşlı ve zayıf bir balıkçı 
güneşin içinde oturmuş bekliyordu. Şimdi 
anımsadım. Az önce denizin dibinden gelen ses bu 
sesti. “Şimdi her şey bitecek” diyordu. Ama hiç bir 
şey bitmemişti. Yaşlı balıkçı ağlıyordu. Oysa o ölü 
balıkları akasyanın dallarına teker teker kendisi 
asmıştı. Şimdi ise ağlıyordu. Dikkat ettim de dişleri 
yoktu. Asılı olan balıklardan biraz etlice olanın 
etine takılı kalmıştı…

Birdenbire gökyüzü toz toprak oldu ve sarardı. Bütün 
balıklar akasyanın dallarından canlanarak birer 
yıldız oldular ve uçmaya başladılar. Suya düşerken 
kapkara olan yıldızlar yeniden ışıl ışıl oldular. Yaşlı 
balıkçı güneşin içinde hafifçe ayaklandı. Ayakta 
durmakta zorlanıyordu. Boynuna kalın urganı 
geçirdi ve kendini güneşe astı.  

Tanrının etekleri  tutuştu. Kime haber vereceğini 
bilemedi, şaşırdı ve çokta korktu. Düşündü ki 
şimdiden sonra yapabilecek pek bir şey kalmamıştı. 
Güneşin ipini çözdü. Bir kıyamet gürültüsü koptu. 
Güneş bir gülle hızıyla denizin derinliklerine 
gömüldü. Güneş bakırdan kocaman bir kazan oldu. 
İhtiyar balıkçı kazanın kulpunda asılı kalmıştı. 
Gökyüzü zifiri karanlık olmuştu ama denizin 
derinlikleri apaydınlıktı. Bir şenlik gibiydi. Tanrı 
şaşkındı. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Donup 
kalmıştı.

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

Selma Mine

Yazı Dizisi - 2

Sadece teknolojiyi 
ve mekaniği konu 

edinen  materyalist BK 
yapıtları «Hard SF», 
diğer bilimsel konular 
ile parapsikolojiyi de 
içeren BK yapıtları 
da «Soft SF» olarak 
bilinir. Batıdaki 
bir çok ödüllü BK 
roman ve öyküsü, 
soft yazılımlardır. 
Dolayısıyla, topluma 
mesaj ileten filmlerin 
çoğu da bu kulvarda 
olanlardır.

Kathleen Hughes in It Came from Outer Space (1953)
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Bir Merih saldırısı daha. Bu kez, Marslılar, 
daha da sürpriz biçimdedirler. 

1956 ABD yapımı, siyah-beyaz filmin konusu 
Jack Finney’in aynı adlı romanından alınmıştır. 
NTA Release yapımı. Prodüktör: Walter Wagner, 
Yönetmen: Don Siegel, Müzik: Carmen Dragon, 
Oyuncular: Kevin Mc Cartney, Dana Wynter. 

Uzaydan bilinçli olarak dünyaya inen zeki bitkisel 
yaratıkların tohumları, insanların gövdelerine 

hâkim olur, onları öldürüp şeklen benzeyen 
robotik yaratıklar ortaya çıkarırlar. Ortak 
bilinçle hareket etmektedirler. Amaçları tüm 
dünyayı istila etmektir. Öykü, Philip K.Dick’in 
«The Father-Thing» adlı öyküsünü de 
çağrıştırmaktadır1. Üstelik «Invaders From 
Mars» (Mars İstilacıları–1953) filminin farklı 
bir yorumudur. Verilmek istenen mesaj, kişilei 
belli bir düşüncenin zaptında tutan doktrinlerin 
insanlığı nasıl robotlaştırdığını vurgulamaktır. 
Soğuk Savaşa göndermeler yapan bir yapım…

Film daha sonra 1978’de tekrar «Death Flowers» 
(Ölüm Çiçekleri) adıyla renkli çevrilmiştir. Bu kez 
Yönetmen: Philip Kaufman, Oyuncular:  Donald 
Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, 
Veronica Cartwright, Leonard Nimoy, Art Hindle. 

Dünyaya çiçek tohumu olarak inen uzaylı 
yaratıklar, bu kez insanları hipnotize ederek 
onların biçimini alır ve yerlerine geçerler. 
Düşünceleri de ortak bir bilinçte toplanır. Bir süre 
sonra toplumun büyük kısmı uzaylı olmuştur. 
İnsanlar ise yabancı durumuna düşmüşlerdir. 

Filmin 3.çekimi, 1993 yılına rastlar. Yönetmen: 
Abel Ferrara, Oyuncular: Terry Kinney, Meg Tilly, 
Gabrielle Anwar. Her iki çekim de ilki kadar etkili 
olamamıştır.

Invasion of the Body Snatchers
(Merihten Saldıranlar)

 1THE FATHER THING (Öteki), BK ve ÖTESİ, Erol TULAY, X-BKD 
Yay, Kitap: 12, İzmir 2010, Sf:48, 

Düşünceleri ve Duyguları Zapteden Uzaylılar
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

The Thing - From Another World
(Şey)

Dünya ile Güneş aasındaki uzaya inne-space 

(iç uzay), Dünya ile Pluto arasındaki uzaya 

outher space (dış-uzay), Sistemin dışındaki 

uzaya da Deeper Space (Derin Uzay) denmiştir. 

Kapı komşumuz olan Mars, dış uzayımızda yer 

almakta olduğundan, hiç değilse Maslıları şöyle 

böyle tanıyorduk da ona göre tavır alıyorduk. 

İş, derin uzaydan gelenlerde sarpa sarmaktadır. 

Sözgelimi 1951 ABD yapımı, siyah-beyaz, «Başka 

Bir Dünyadan gelen Şey» olarak çevirebileceğimiz 

«The Thing» böyle bir şey…

Kutup bölgesindeki bir araştırma istasyonunda 

çalışan bilginler, buza gömülü bir uzay aracı 

ve içinde de donmuş bir uzaylı bulurlar. Onu 

canlandırmaya çalıştıklarında, kaşılaştıkları 

amansız insansı yaratık, sadece başarına değil, 

Dünya’ya bela olacaktır. 

Yönetmen: Christian Nyby, Senaryo: John 

W.Chambell Jr.’ın öyküsü üzerine Charles 

Lederer, Oyuncular: James Arnes, Kenneth Tobey, 

Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite. 

Film 1982’de bir kez daha, vampirliğe varan bol 

kanlı, şiddet ve korku ağırlıklı çevrilmiştir. Bu 

kez uzaylı, her canlıya girebilen şekilsiz bir enerji 

şeklindedir. Bulunduğu laboratuvarda iki kişi 

kalana kadar herkes telef olur… Bunlardan biri o 

ŞEY’dir. Ama hangisi?

Yönetmen: John Carpenter, Senaryo: John 

W.Campbell Jr.’ın öyküsünden Bill Lancaster, 

Oyuncular: Kurt Russel, Wilford Brimley, Keith 

David.
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V - The Final Battle
(Ziyaretçiler veya V-Son Savaş)

1983 ABD yapımı pilot filmin yönetmeni ve 

senaristi: Kenneth Johnson. Oyuncular: Jane 

Badler, Michael Durrell, Faye Grant, Peter Nelson, 

David Packer, Neva Patterson, Tomy Petersen, 

Marc Singer. Daha sonra 1984’de 3 bölümlük 

mini dizi yapılır, ardından uzatılır: 1984-85 arası 

19 bölüme tamamlanır.

Dünyanın belli başlı kentlerinde muazzam 

uçan daireler görülür. Bunlar, dostluk amacıyla 

geldiklerinin duyurusunu yaparlar. İçinden çıkan 

yaratıklar insan biçimindedir. Yerel yönetimlerle, 

medya mensuplarıyla dostluk ilişkileri kurarlar. 

Ancak giderek anlaşılacaktır ki, asıl biçimleri 

yeşil kertenkele şeklindedir. Gezegenleri giderek 

kuraklaşmakta ve besin kaynakları tükenmektedir. 

Bu yüzden, dünyadan su ve et ihtiyaçlarını 

insanlardan karşılamak amacındadırlar. 

Durumu fark eden bir grup, hem onlarla hem 

de yandaşlarıyla savaşmak amacıyla gizli örgüt 

kurarak yeraltına sığınırlar… ve savaş başlar. Bu, 

geçmişten günümüze vampir ve yaşayan ölüler 

hikayelerinin bir tür bilim kurgusal işlenmesi 

kadar, II.Dünya Savaşı ile bağlantılıdır. 

Uzaylı canavarların karargâhı, bir Alman SS 

karargâhı; bayrakları, hatta üniformaları da 

stilize edilmiş SS bayrak ve üniformalarıdır. 

Depolanan ve kendi dünyalarına gönderilmek 

üzere paketlenen insanlar, sabun yapılmak üzere 

gaz odalarında öldürülen Yahudilerdir. Gizli örgüt 

ise Fransız ve İngiliz yer altı teşkilatları; savaş 

“özgürlük” savaşıdır. Bu yüzden “V” Visitors 

(Ziyaretçiler) kadar Victory (Zafer) anlamını da 

taşımaktadır. Bu arada Dünyalılara acıyıp yardım 

eden iyi kalpli uzaylıları da unutmamak gerekir. 

Eh, o kadar da olsun artık!..

Kertenkele teması, Star Trek (Uzay Yolu/ Yıldız 

Kervanı) 1966-69 ve zaman gezgini Dr.Who 

TV dizilerinin yeni öyküleinde de işlenir. Konu, 

bilim adamlarınca, insanlığın ilk çağlarında, 

Avustralya’da klorofil ağırlıklı, yeşil tenli, bir 

tür insan-kertenkele yaratıkların olabileceği 

bulgularını da temel almış görünmektedir.
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It Came from Outer Space
(Uzaydan Gelenler)

Yetti artık bu istilacılardan çektiğimiz diyenler 

için, ebette sevimli yapımlar da söz konusu. 

Sözgelimi hep akıllı onlar olacak değil ya… Biraz 

da biz yardım edelim, uzaylılara…

Bir dönemde moda olan ve günümüzde tekrar 

devreye giren 3 boyutlu çekilmiş  1953 yapımı 

siyah-beyaz bir sinema klasiği. Aynı yıl çevrilen 

«The War of the Worlds» (Dünyalar Savaşı) 

filminin zıddına, bu yaratıklar istilacı değil 

barışçıldırlar. Ama şekillerini görüp korkmamak 

da elde değil… Yine Soğuk Savaş dönemi, 

«toplumsal komün (cemaat)» görüşü uzaydan 

hipnotik saldırı ve bilinç yıkaması olarak 

anlatılmaktadır.

Filmin yönetmeni: Jack Arnold. Oynayanlar: 

Richard Carlson, Barbara Rush, Charles Drake

Arizona (ABD) çölüne düşen bir meteor, çevrede 

garip olaylara neden olur. Bir bilgin, bunun bir 

uzay gemisi olduğunu iddia eder. Çevreden çok 

kişinin kaybolması üzerine, yetkililerle birlikte, 

uzaylılarla temas kurar. Bunların, gemileri 

arızalandığı için Dünya’ya indiklerini; insanları, 

onarım işinde hipnotize ederek kullandıklarını 

öğrenir. Bir savaş çıkmasını engellemek amacıyla, 

şerifle tartışır. Sonunda, onarımları biten 

yaratıklar, çok şükür dünyadan kazasız belâsız 

ayrılacaklardır …

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

Yardım İsteyen Uzaylılar
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Thid Island Earth
(Kayıp Gezegen)

Haydi bir omuz daha verelim… Bu kez Deeper 
Space’den, istilaya değil, yardım istemiyle 

gelenler var… Hem de dev beyinli biyonik 
robotlarıyla…

1955 ABD yapımı, siyah-beyaz. Yönetmen: Joseph 
M. Newman, Senaryo: Raymond F. Jones’un 
öyküsü üzerine Franklin Coen; Oyuncular: Jeff 
Morrow, Faith Domergue, Rex Reason.

Metaluna gezegeninden Dünya’ya gelen bilginler, 
bir bilim adamı ve nişanlısını kaçırırlar; onlardan 
yardım isterler. Çünkü gezegenleri yok olmak 
üzeredir. Telepatik güçlere sahip uzaylılar, 
uzay gemilerinin güçlerini depolanmış düşünce 

enerjilerinden almaktadırlar; ama bu yok oluşa 
engel olamamaktadırlar. 

Depolanmış düşünce enerjisi, Carl Jung’un 
«kolektif bilinç» veya «ortak akıl» dediği 
oluşumun sinema diliyle işlenmesidir. «Space 
1999» dizisinde ve «Atlantis» ile ilgili bazı film 
yorumlarında tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır.

Bu filmlede kaşılaştığımız bir başka öge de, çirkin 
dev uzaylı ve çekici dünyalı kız motifidir. Batının 
«Güzel ve Çirkin» masallarına dek uzanan bu 
motif, elbette bilim kurguda da onun niteliğine 
yakışır bir hal alacaktır. Küçük kız ile arkadaş 
olan ve halk tarafından taşlanan saf biyonik 
robot «Frankestein» ile  John Steinback’in «of 
Mice and Men» (Fareler ve İnsanlar–1937) 
yapıtındaki çiftçinin güzel karısını bilmeden 
öldüren   ve taşlanan iri kıyım saf adam; «The 
Day The Earth Stood Still» filmindeki 
robot Gort, «Satürn-3»’te de güzel asistana 
aşık olan câni dev robot Hektor  olarak yeniden 
yorumlanacaktır.. 

GELECEK SAYI:
*Sevimli Uzaylılar

*Uzaylılarla Temas
*Yolunu Kaybeden Uzaylılar

Kaynakça:

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

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

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



33www.yerlibilimkurgu.com



34 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2017 / sayı 4

Dünya son iki yüz yıllık süreçte yaşadığı sanayi devrimiyle birlikte, 
teknolojik açıdan da büyük bir ilerleme kaydetti. Özellikle yirminci yüzyılın 
ikinci yarısından sonra yaşadığımız ilerleme hakikaten akıllara zarar! 
İnsanoğlu sadece sanayi devrimiyle birlikte değil, tarım toplumu ve hatta 
öncesinde avcı-toplayıcı konumundayken bile gökyüzüne yoğun bir ilgi 
duyuyordu. Başının üstünde hareket eden milyarlarca noktanın saçtığı kimi 
sönük kimi parlak ışıkların ne anlama geldiğini hep merak etti.

Galaksiler Ötesinden Gelen
Notaların Mesajı

Burak Fedakar

ALAN SILVESTRI ile İLK KARŞILAŞMANIN HEYECAN VERİCİ MÜZİKLERİ
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Bu merak binlerce yıllık süreç içerisinde 
insanoğlu tarafından farklı şekillerde 

tanımlandı. Gökyüzünde gördüklerinden Tanrıları 
yarattı. Aklının daha fazla ermeye başladığı 
zamanlarda sırlarını çözmeye çabaladı. Yolunu 
bulmak için kullandı. Efsaneler yaratmak için 
ve gerektiğinde kurbanlar vermek için. Üstünde 
yaşadığı gezegeni keşfetmeye başladıkça, 
çevresinde ve ötesinde neler olduğunu daha fazla 
merak etmeye başladı. Gökyüzüne merak salan bilim 
insanları, Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetti, 
güneş sistemini ve diğer gezegenleri gördü ve 
onlara birer isim verdi. Teknoloji ilerleyip, toplum 
bağnazlıktan kurtulmaya başladıkça, gökyüzüne 
olan ilgi oraya ulaşma isteğiyle yer değiştirdi. 
Adeta bir tutku haline geldi bu istek. Nihayetinde 
insan kendini gökyüzünde bulduğunda, yıldızlara 
daha fazla yaklaşmıştı ve günün birinde onlara 
ulaşma amacının gerçekleşeceğini artık biliyordu. 
Bilim ve teknolojinin verimli birlikteliği nihayet 
gökyüzü ve ötesinin kapılarını açtığında hala 
emekleme aşamasında olan insan denen hayvan 
türü de, yaşadığı gezegenin ötesine elini uzatmıştı. 
Artık “Evrende yalnız mıyız?” sorusu insanın 
beynini daha fazla kurcalar ve meraklandırır bir 
hale gelmişti.

Hatırladığım kadarıyla soğuk bir İstanbul 
günüydü ve açıkçası hangi gündü 

hatırlamıyorum. Her zamanki gibi İstiklal 
Caddesinde bir aşağı bir yukarı dolanırken 
girdiğim ve adını hatırlayamadığım bir kitapçıda 
rastladım Mesaj romanına. Carl Sagan adı gözüme 
çarpmıştı önce. Cosmos belgeselini büyük bir 
keyiftle izlediğim ve o günkü şahsi fikrimce 
yaşayan en önemli bilim insanlarından biri olarak 
gördüğüm hatta bu fikrimin bugün bile neredeyse 
değişmediği Carl Sagan’ın yazdığı bir romanı 
almamak sanırım aptallık ötesi olurdu. Sanırım 
kelimesini şu anda kullanıyorum ama muhtemelen 
bilim kurgu kitapları açısından açlık çektiğimiz 
zamanlarda bulduğum bu kitabın üstüne plonjon 

yaptığımı bile hayal meyal hatırlıyorum. Göz 
numaramın artması tehlikesini göze alarak beş yüz 
küsur sayfalık kitabı sanırım bir hafta dolmadan 
bitirmiştim. Hayatını gökyüzüne adamış bir bilim 
insanından, kendi türünün inancını, merakını ve 
kimi zaman aşırıya kaçan tutkusunu kusursuz 
bir şekilde işlediği bu harika romanı geçen yıllar 
zarfında bir kere daha okuma keyfini tatmıştım. 
Özellikle 1997 yapımı Robert Zemeckis 
yönetiminde çekilen sinema filminden sonra kitabı 
tekrar okumak, sağlıklı bir karşılaştırma yapmak 
açısından yararlı olmuştu. Kitabı aldıktan üç 
dört yıl sonra filminin çekileceğini öğrendiğim 
zaman duyduğum heyecanı tarif edemem çünkü 
hatırlamıyorum. Ancak kesinlikle harika bir haber 
olduğunu ve ortaya iyi seçilmiş ellerden harika bir 
film çıkacağına dair net bir düşüncenin kafamda 
zuhur ettiğine de eminim.

Küçük Ellie babasına sorar: “Evrende yalnız 
mıyız?”, babası kısa ve net bir cevap verir: 

“Eğer yalnızsak çok büyük bir alan boşa gitmiş 
demektir.” Mesaj filmini sinemada hangi ay 
ve nasıl bir hava durumu eşliğinde izlediğimi 
hatırlamıyorum ama Emek Sineması’nda 
izlediğimi kesinlikle hatırlıyorum. Tarihi yapının 
o eski kokusu ciğerlerime nüfuz ederken yukarıda 
yazdığım repliği adeta kitaptan okuyormuş hissiyle 
oyuncuyla birlikte tekrar ettiğimi ve yüzüme bir 
tebessüm yayıldığını hatırlamak istediğimi ve 
muhtemelen şimdi uydurduğum bu anının gerçek 
olmasını dilediğimi itiraf etmeliyim. Kitaba göre 
bir hayli radikal değişimlerin yapıldığı film, Carl 
Sagan’ın da danışmanlığında çekildiği için beni 
rahatsız etmemişti. Aksine türün başyapıtlarından 
biri olacağına kesin gözüyle baktığım film 
hakikaten de geçen bunca yılın ardından hala 
büyük bir keyifle izleniyor ve üzerine hararetli 
tartışmalar yapılıyor. Kitabın ana karakteri 
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Ellie’den fazlasıyla etkilenmiş biri olarak, Jodie 
Foster bu rol için hakikaten biçilmiş kaftandı 
diyebilirim. Uzun bir süreye sahip olan filmin her 
dakikasında artan heyecan perdeye çok başarılı 
bir şekilde yansıyor ve heyecana notalarıyla eşlik 
eden, yönetmen Zemeckis’in daimi bestecisi Alan 
Silvestri’nin müzikleri mevcut adrenalini daha 
da katlayarak yükseltiyor. Büyüdüğünde başarılı 
bir astronom olan Doktor Eleanor Arroway’in 
hikâyesine odaklanıyoruz. Ellie’nin yaşamındaki 
odak noktası sonsuz sayıdaki yıldızlardan birinden 
gelecek bir sinyal ve sonunda Vega yıldızından 
gelen sinyalle bu hayali gerçek oluyor. Gelen 
sinyal çözüldüğünde garip bir aracın yapım 
şeması olduğu anlaşılıyor. Düşman mı yoksa dost 
mu olduğu anlaşılamayan yabancı bir uygarlığın 
gönderdiği sinyallerin izinde makinenin inşa 
edilmesine karar veriliyor ve bu noktadan itibaren 
makineyle kimin gideceğinin tartışmaları başlıyor 
ve inanç üzerine tartışmalar da bu noktadan 
itibaren daha fazla kendini hissettirmeye başlıyor. 
Aynı zamanda hükümete danışmanlık yapan ve 
Ellie’nin yıllar önce kısa süreli bir ilişki yaşadığı, 
Matthew McConaughey’in canlandırdığı Peder 
Palmer Joss karakterinin araçla kimin gideceğine 
karar veren komisyonun içinde olması, olayların 
farklı boyutlara kaymasına yol açacaktır. Dönemi 
itibariyle bugün bile sırıtmayan mükemmel 
efektleri ve adeta yıldızlar geçidini andıran başarılı 
oyuncularıyla, bilim kurgunun zirvesidir adeta 
Contact! Carl Sagan’ın danışman olarak destek 
verdiği filmin kitabına göre yapılan değişiklileri 
film içinde sırıtmadığı gibi, yazarın onayıyla 
yapıldığını da ayrıca belirtmekte fayda var. Sagan 
gibi efsane bir bilim insanının yüreğe dokunan 
kitabının böylesine başarılı şekilde sinemaya 
uyarlanmasıyla bilim kurgu sinemasında zirvedeki 
yerini koruyan Contact, Alan Silvestri’nin başarılı 
dokunuşuyla kulaklarımıza uzak galaksilerden 
notalarla mesaj taşıyor adeta.

1950’de NewYork’ta dünyaya gelen Alan 
Silvestri, 15 yaşındayken beyzbol kariyeri 

yerine müzik kariyerinde basamakları nasıl çıkarım 
düşüncesiyle kendini Boston’da Berklee müzik 
okulunda bulur. Daha sonrasında Las Vegas’a 
taşınan besteci burada R&B efsanesi Wayne 
Cochran ile turnelere çıkmaya başlar. Silvestri Las 
Vegas’ta aranjör olarak kariyerine devam ederken 
bir arkadaşının albüm düzenlemelerini yapmak 
üzere Los Angeles’a gider ve burada Quincy 
Jones’la pek çok projede çalışmış olan Bradford 
Craig’le tanışır. Bu tanışma adeta hayatında bir 
dönüm noktası olacaktır. Küçük bir prodüksiyon 
şirketi, çektiği düşük bütçeli bir filme Craig’den 
besteci bulmasını ister. Craig böylece henüz 22 
yaşında olan Silvestri’ye ilk işini kazandırır ve 
The Doberman Gang filminin müzikleriyle Alan 
Silvestri sektöre ilk adımını atar.

Besteci 1978 yılına kadar düşük bütçeli film 
müzikleriyle kariyerine devam ederken, TV 

dizisi Chip ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. 
1984 yılına geldiğimizde bestecinin kariyerindeki 
asıl dönüm noktası gerçekleşir. Chip dizisinin 
müzik editörlerinden biri üzerinde çalıştığı bir 
projeyle ilgili gerekli müzikal etkiyi bir türlü 
yakalayamaz ve Silvestri’yi arar. Filmin yönetmeni 
Robert Zemeckis ile bir görüşme ayarlanır ve 
Michael Douglas ile Kathleen Turner ikilisini bir 
araya getiren serüven filmi Romancing The Stone 
için anlaşma sağlanır. Silvestri filmin ana temasıyla 
ilgili üç dakikalık bir demo hazırlar ve bütün gece 
süren ve ertesi güne sarkan görüşmeler neticesinde 
ikili arasında daimi bir işbirliğinin ilk adımları da 
atılmış olur. Karşılaştıkları gün aynı renkte iki 
kazak giymiş olan bu iki adam günümüze kadar 
ulaşan sağlam bir birliktelik neticesinde Back To 
The Future serisi başta olmak üzere, Forrest Gump 
ve Contact gibi pek çok efsane işe imza atarlar.



37www.yerlibilimkurgu.com

Kariyeri boyunca Oscar dışında pek çok ödül 
kazanan başarılı besteci yoğun bir tempoda 

çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Halen Kuzey 
California’da Monterey yarımadasında ailesiyle 
beraber yaşayan besteci aynı zamanda Carmel 
vadisinde kurduğu Silvestri bağlarında müzik 
dışında leziz şaraplar üretmekle uğraşıyor. Pek 
çok marka altında şarap üreten besteci “Müzik ve 
şarap yapımında sanatın ve bilimin harmanlaması 
gerekiyor, tıpkı notaların kendi sesini melodiye 
getirdiği gibi, her asma da şaraba kendi benzersiz 
kişiliğini getiriyor” diyor. Pilotluk lisansı da olan 
Silvestri iş toplantıları için sık sık tek motorlu 
uçağıyla Los Angeles ve evi arasında mekik 
dokuyor ve notalara can vermeye devam ediyor.

“Bir avuç kumda aşağı yukarı 10.000 
kum tanesi vardır. Göğün açık ve 
yıldızların görülebilir olduğu bir 
gecede görebildiğimiz yıldız sayısı 
bir avuç kum tanelerinin sayısından 
daha azdır. Ama görebildiğimiz 
yıldızlar, var olan yıldızların yalnızca 
ufak bir bölümüdür. Ölçü kavramını 
aşan bir güzellikte olan evrende 
bulunan yıldızların toplam sayısı 
yeryüzündeki tüm kumsallardaki 
kum tanelerinden daha çoktur...”
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1984 Yılından beri günümüze kadar geçen 
33 yıllık sürede sayısız başyapıta imza atan 

Silvestri ve Zemeckis ikilisini 1997 yılında bir 
araya getiren Contact, özellikle 1994 yılında 
Forrest Gump’la elde ettikleri başarının ardından 
merakla beklenen bir yapımdı. Filmin müzikleri 
genel olarak sakin bir atmosfere sahip. Silvestrinin 
geleneksel olarak kullandığı tempolu parçalar bu 
albümde daha az. Orkestra yönetimini her zamanki 
gibi kendisi yapan bestecinin ana tema olarak sık 
sık kullandığı beste, bilim kurgu türüne uygun 
ve akılda kalıcı bir melodi. İlk olarak 13 parçalık 
bir albüm olarak raflarda yerini alan soundtrack 
albüm üzerine “Complete Score” adıyla filmdeki 
müziklerin tamamını kapsayan yaklaşık 1 saatlik 
süresiyle 28 parçalık bir albüm daha piyasaya 
sürüldü. Klasik müzik tekniğini sonuna kadar 
başarıyla kullanan besteci, yaylı çalgılara biraz 
daha ağırlık vermiş. Piyano ağırlıklı parçalar da yer 
alıyor albümde ancak bu parçalardan bir Forrest 
Gump’ın ana temasının ihtişamını beklememiz 
pek doğru olmaz. Besteci açıkçası kariyerinin 
en başarılı çalışması olmasa da, keyifle dinlenen 
ve akılda kalıcılık bırakan bir albüm hazırlamış. 
Contact soundtrack albüm olarak, arşivcilerin 
mutlaka elinde olması gereken, türün başarılı 
örneklerinden biri.

Dünya ve milyonlarca sesin birbirine karıştığı 
ve kaosu oluşturduğu evimiz. Kamera yavaş 

yavaş gezegenimizden uzaklaşırken, sesler de 
azalmaya başlıyor. Galaksimiz içinde yer alan 
gezegenleri geride bırakıp daha da uzaklaşmaya 
başladıkça olağanüstü görüntüler eşliğinde 
sesler hem azalmaya başlıyor hem de zamanda 
geriye doğru gidiyor ve artık tamamen duyulmaz 
oluyorlar. Etkileyici bir giriş sahnesi ve evrenin 
sonsuz boşluğunda sessizliğin hakim olduğu 
sonsuzluğun küçük Ellie’nin göz bebeğinde bitişi.

An History Of Sound

Ellie’s Dream
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Küçük Ellie ile tanışma anımız. Ünlü “Sadece 
biz varsak, korkunç bir yer israfı demektir,” 

repliğinin geçtiği sahnedeyiz. Piyanoyla beraber 
orkestranın uyumlu ve yumuşak girişiyle birlikte 
Adagio (yavaş tempo) olarak ana tema karşılıyor 
bizi burada.

Tekrar çocukluğuna döndüğümüz Ellie’nin, 
kalp krizi sonucu kaybettiği babasına 

yardım etmeye çalıştığı sahnedeyiz. Piyano ve 
orkestranın gerilim yüklü girişiyle sahnenin bütün 
yoğunluğunu hissediyoruz. Hafif iniş ve çıkışlarla 
desteklenen parçanın albümün geneline yayılan 
yumuşak havadan ayrıldığını söyleyebiliriz.

Ellie’nin matem anı. Ana temanın piyano 
önderliğinde Adagio olarak kısa bir geçişini 

dinliyoruz.

Ellie’nin telsiz başında olduğu sahneden 
büyümüş ve artık bilim insanı mertebesine 

ulaşmış Dr. Eleanor Arroway’e geçiş yapıyoruz. 
Sakin bir başlangıçla flüt eşliğinde giriş yapan 
orkestra, nefeslilerin devreye girmesiyle yavaşça 
yükseliyor ve yaylılarla beraber filmin ana teması 
sarıyor kulaklarımızı. Dr. Arroway’in görev 
yapacağı Arecibo teleskobu etrafında dönen parça 
bütün albüm boyunca sık sık duyacağımız güçlü 
bir beste.

Eleanor ve Peder Palmer Joss’un ilk karşılaşma 
anındayız. Ana temanın piyanoyla Adagio bir 

giriş yaptığı parça, yaylıların devreye girmesiyle 
ağır tempoda çalmaya devam ediyor.

Awful Waste Of Space

Heart Attack

Dad, Are You There!

Desert Sunset

The Kiss
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New Mexico VLA tesislerindeyiz. Gizemli 
milyarder Hadden’dan araştırma parası 

koparmayı başaran Eleanor, çölde 27 radyo 
teleskobundan sonsuz boşluğu dinliyor. Gün 
batımında Eleanor çölde uçsuz bucaksız vadinin 
ucunda otururken orkestranın ağır tempoyla 
çaldığı huzur verici kısa bir geçiş parçası.

Bütün Dünya ayaktadır ve VLC merkezi 
hükümet ve askeri yetkililerin istilasına 

uğramıştır adeta. Ekibin ikinci bir sinyal keşfi ve 
buldukları TV sinyalini netleştirme çabaları sonucu 
ortaya çıkan Adolf Hitler’in Berlin Olimpiyatları 
açılış konuşmasının ekrana gelmesiyle gerilim 
dozu hayli fazla bir parça eşlik ediyor bize. Ağır 
tempodan yükselen orkestranın farklı seslerle 
desteklendiği kısa bir parça.

Ekibin gelen sinyalleri çözdüğü ve şifrelenmiş 
metin sayfalarına ulaştığı anı temsil eden 

orkestranın hafif tonda yine yaylı çalgılar 
liderliğinde ilerlediği bir geçiş müziği.

Sinyalin ilk alındığı an ve orkestranın 
ayağa kalktığı bölüm. Agitato (Hızlı, 

sarsıntılı, heyecanlı) bir tonda albümün en 
hareketli parçalarından birini dinliyoruz. 
Yaylı ve vurmalı çalgıların arasından 
yükselen nefeslilerle beraber Eleanor’un 
keşfettiği gizemli sinyalin peşine takılıyoruz. 
Bu noktadan itibaren insanlık tarihinin 
en önemli keşfine ve bu keşfi sahiplenme 
yarışına tanıklık ediyoruz. 

Sinyali tespit ettikten sonra doğrulama çabasında 
olan ekibe eşlik eden, yaylı ağırlıklı yumuşak 

bir geçiş parçası daha.

The Signal

An Image From The Past

Architect Plan

The Primer

Who Should We Call Now
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Sırrı çözülen mesaj ve yapımına karar verilen 
makineyle kimin gideceği tartışmalarının 

ortasında kalan Eleanor ve Joss. Makineyle 
gitmek isteyen Eleanor ve seçici kurulda yer alan 
Peder Joss arasında geçen diyaloğa eşlik eden ana 
temanın ağırlıkta olduğu bir parça dinliyoruz.

David Drumlin’in yarışı kazanması ve 
kameralar önünde yaptığı açıklama ardından, 

inşaatı biten muhteşem makinenin ilk defa arzı 
endam ettiği sahnede parça, başlangıcı piyano 
girişiyle Adagio tondan yapıyor ve yavaşça 
yaylıların devreye girmesiyle Affettuoso (taşkın bir 
duyguyla) tonda yükseliyor, yapının görünmesiyle 
beraber bütün orkestranın ihtişamlı yükselişiyle 
son buluyor.

Kilit noktadayız. Makinenin test aşaması ve 
kontrol merkezinden ilk test aşamasını izlerken 

orkestra yaylıların güçlü girişiyle kulaklarımızı 
dolduruyor. Test ilerledikçe parçanın seyri normal 
devam ediyor. Merkezde görevli Eleanor dikkatle 
test aşamasını takip ederken fonda ilerleyen parça 
hafif gizemli ve gerilim dozu yükselip alçalan bir 
hal alıyor. Makinenin her saniye hızlanış anını 
takip ederken orkestrada hareketlenme başlıyor 
ve aniden gerilim düzeyi yükselmeye başlıyor. 
Eleanor’un fark ettiği güvenlik problemi ardından 
beste belirli aralıklarla yükselip alçalan bir hal 
alıyor. Elektronik seslere orkestranın yüksek sesli 

Eleanor ve gizemli milyarder Hadden’in ilk 
karşılaşması. Çok hafif bir orkestra girişi ve 

atonal tonda ilerleyen bir parça. Nefeslilerin dahil 
olmasıyla gizemli havasını sürdüren beste, gizemli 
tondaki havasını parça sonuna kadar sürdürüyor. 
İşverenle yapılan enteresan sohbetin altına döşeli 
müziğin ritmi, Hadden’ın bir türlü doğru sıralaması 
yapılamayan mesaj metinleriyle ilgili tavsiyesiyle 
doruk noktaya çıkıyor. Albümün yegane uzun 
süreli parçalarından biri ve atonal atmosferini 
sonlara doğru yaptığı iniş çıkışlarla devam ettirip 
farklı elektronik enstrümanların araya girişiyle 
orkestranın tüm enstrümanlarının birlikte zirveye 
ulaşmasıyla sonlanıyor.

Filmin can alıcı sahnelerinden birindeyiz. Seçici 
kurulun önünde soruları cevaplayan Eleanor 

ve ona “Tanrı’ya inanır mısınız Dr. Arroway” 
sorusunu soran Peder Palmer Joss. Hafif duygusal 
tonda yaylılarla ilerleyen ve Eleanor’un soru 
karşısındaki zor anlarını yansıtan ortalarda piyano 
desteği alan hüzünlü bir parça.

Difficult Choice

Media Event

Test Run & Bomb

A Question Of Belief
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katılımı karışıyor, parça en yüksek zirveye ulaşıyor 
ve bir fanatiğin sabotajı sonucu makinede meydana 
gelen korkunç patlamayla aniden kesiliyor.v

Makinenin yok olmasıyla büyük bir şoka giren 
Eleanor’a, kaldığı odaya vardığında, daimi 

patronu Hadden’ın, Rusların MIR uzay istasyonu 
aracılığıyla görüntülü bağlanmasıyla fonda hafif 
bir tonda ilerleyen orkestrayı dinliyoruz. Yine 
gizemli bir atmosfer hakim parçaya ve ilerledikçe 
Japonya’nın Hokkaido adasında inşa edilen ikinci 
bir makinenin olduğunu öğrendiğimizde orkestra 
gerilimli atmosferden sıyrılarak yükseliyor ve en 
üst noktada sonlanıyor.

Eleanor sonunda makinenin girişinde ve yolcu 
bölümüne girişiyle beraber orkestra da devreye 

giriyor ve kapı yavaşça üzerine kapanırken 
yaylıların eşlik ettiği Adagio tonda ilerleyen parça 
yavaşça yükselişe geçiyor ve kapının kapanmasıyla 
kesiliyor.

Makinenin içindeyiz. Çalıştırma işlemi 
başlatıldı ve orkestra devrede. Gerilim 

dozu fazlasıyla hissedilen bir parça. Makinenin 
çalışma hızı arttıkça parçanın gerilim düzeyi ve 
tonu da hızlanıyor. Silvestri’nin tipik hareketli 
parçalarından birini dinliyoruz. Alet çalışma 
modunda son aşamaya geliyor ve yaylılarla 
nefesliler tam anlamıyla coşmuş durumda. Alet tam 
kapasiteye geliyor ve Eleanor artık gitmeye hazır. 
Orkestra tam anlamıyla sahneyle bütünleşmiş 
durumda, artık fırlatma için geri sayım veriliyor 
ve aletin fırlatılmasıyla beraber orkestra susuyor.

Eleanor solucan deliğinde ilerlerken aniden 
duruyor ve ilk durağında olağanüstü görüntüler 

eşliğinde elektronik seslerin ağırlıkta olduğu bir 
beste çok kısa bir süre ona eşlik ediyor. Bu kısa 
duruşun bitişiyle solucan deliği yolculuğu devam 
ediyor.

Yeni makinenin inşa edildiği Hokkaido 
adasındayız. Görkemli bir giriş yapan orkestra 

tempoyu düşürüyor ve hafif bir tempoda adaya 
varan Eleanor’u takip ediyor.

Message From MIR

Closing Doors

The Lunch

First Stop / Vega

Hokkaido
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Ani bir duruş daha ve harika görüntüler eşliğinde 
bir önceki parçanın devamını dinliyoruz ve 

yolculuk tüm hızıyla yeniden başlıyor.

Muhteşem görüntüler eşliğinde giriş yapan 
orkestra ve Eleanor’un görülesi tepkisine 

ana temayla cevap veren orkestranın yaylılar ve 
piyano eşliğinde ilerleyişi. Eleanor’un tam burada 
dediği gibi, “Bir şair göndermeliydiler!”.

Eleanor’un geri dönüşüyle beraber aletin 
çalışıp çalışmadığı yönünde ikileme düşen 

yetkililerin ve Eleanor’un uzun bir süre gittiğini 
ısrarla vurguladığı bölümde sahneye eşlik eden, 
hafif gerilim yüklü bir geçiş parçasını dinliyoruz.

Doktor Eleanor Arroway’in soruşturma 
komitesi önünde verdiği ifadede yaptığı 

muhteşem kapanış konuşmasıyla beraber piyanoyla 
birlikte yaylıların devreye girişi ve sahnenin 
bütün yoğunluğunu veren Adagio tonda ilerleyen 
duygusal bir parça. Eleanor ve Joss ikilisinin 
kongre binası dışına çıktıklarında kendilerine 
destek veren halkın arasından ilerleyişlerini 
taçlandıran beste ağır temposunu görkemli bir 
yükselişle sonlandırıyor. 

İlk karşılaşma anı, uçsuz bucaksız bir kumsal. 
Küçük Ellie’nin çizdiği resimlere benzeyen bir 
sahil. Eleanor kumsalda ilerlerken elektronik 
seslerle destekli orkestra da ona eşlik ediyor. 
Başının üzerinde milyarlarca yıldız var ve 
kendisine uzaktan ilerleyen bir silueti gördüğünde 
piyanonun can alıcı sesini işitiyoruz, siluetin 
Eleanor’un babasına dönüşmesiyle beste duygu 

yoğunluğunda zirve yapıyor. Eleanor’un anılarını 
kullanarak oluşturdukları sahnede dünya dışı 
uygarlıkla ilk temas anı bütün albümün en 
duygusal parçasını kulaklarımıza getiriyor. “Küçük 
adımlar Ellie, küçük adımlar...” Orkestranın ana 
temayı tüm ihtişamıyla icra ettiği anda yabancı 
varlığın tekrarladığı bu cümleyle parçanın finaline 
geliyoruz.

Second Stop

Event Celestial

How Long Was I Gone

A Nation Of Hope

Small Moves
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18 ay sonrasına gidiyoruz ve Eleanor yine 
New Mexico VLA tesislerinde. Ana tema sarıyor 
çevremizi. Gün batarken vadinin ucunda Eleanor 
milyarlarca yıldızın altında dururken orkestra 
en duygusal kapanış anını piyano ve yaylılar 
eşliğinde yapıyor. Sahne kapanırken yıldızlara 
dönen kamera “For Carl” ibaresiyle yaratıcısına 
selam gönderiyor ve piyanonun son tuş sesiyle, son 
notayı da uzayın sonsuz boşluğuna gönderiyoruz.

Contact film olarak Bilim Kurgu türünün 
en iyi örneklerinden biri olmayı halen 

sürdürüyor. Bu başarının en önemli mimarı 
tabi ki Carl Sagan! Bu muhteşem ilk karşılaşma 
örneğini roman olarak büyük bir başarıyla bizlere 
sunarken, sinema filmi olarak da kusursuz bir 
başyapıtın ortaya çıkmasında büyük emekleri 
olan böylesine önemli bir bilim insanının, bilim 
dünyasına olan etkilerinin halen devam ediyor 
olması ayrıca çok önemli ve hayranlık uyandıran 
bir konu. Alan Silvestri’nin incelediğimiz albümü 
yaklaşık yüzelli dakika süren filmde yaklaşık 
altmış dakikalık bir süreyi içeriyor. Bestecinin 
özellikle pek çok sahnede müziği kullanmadığını 
ve kullandığı yerlerde de olabildiğince duygusal 
bir tempo tercih ettiğini görüyoruz. Birkaç yerdeki 
hareketli ve gerilim düzeyi üst seviyelere çıkan 
parçaları saymazsak eğer, albümün neredeyse 
tamamı duygu yoğunluğu üst düzeyde parçalardan 
oluşuyor. Piyano ile yaylı çalgılara verilen ağırlık 
ve bestelerin kullanıldığı sahnelerle olan kusursuz 
uyumu, bestecinin profesyonel yaklaşımının bir 
yansıması oluyor. Tabi ki bestecinin en iyi albümü 
değil Contact. Ancak akılda kalıcı ana temasıyla 
ve filmin içinde dinleyiciyi boğmayan hafif 
besteleriyle kusursuz bir albüm olmayı başarıyor. 
Son sözleri kongre binasındaki ifadesiyle Eleanor 
söylesin;

“Bunu paylaşabilmeyi isterdim... İsterdim ki, 
herkes bir an için bile olsa, o azameti, tevazu ve 
umudu hissedebilsin. Bunu arzulamaya devam 
edeceğim...”

Hayatınız size en güzel mesajları getirsin her daim 
sevgili dostlar...

Yedi dakikadan 
fazla süren filmin 

kapanış jeneriğini 
dinliyoruz. Ana temayla 
giriş yapan parça 
albümün genelinde 
olduğu gibi piyanoyla 
yaptığı Adagio girişin 
ardından orkestranın 
Affettuoso tona 
dönüşüyle şahlanıyor 
ve ardından albüm 

içerisinde yer alan diğer parçaların devreye 
girişiyle kulaklara enfes bir ziyafet çekiyor. 
Bu parça albümün adeta tek başına özeti 
diyebiliriz. Bütün duygusal ve gerilim dolu anları 
arka arkaya yansıtan, Alan Silvestri’nin tüm 
ustalığını, özellikle kusursuz orkestra yönetimiyle 
taçlandırdığı muhteşem bir beste bu. Parça, ağır 
ağır piyanonun tuşlarına son vuruşlarla birlikte, 
orkestra eşliğinde hüzünlü ve bir o kadar umutlu 
bir halde sonlanıyor.

18 Months Later

End Credits
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2010-2011 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 

Canan Göl

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

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, “Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 
diyenlere göstermek, “Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenlere 
de onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 
ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 

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

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

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com üzerinden bizlere 
ulaştırabilirsiniz.
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Selma Mine

Dost Körpe

Yıldızlara Yolculuk
2010 - Yeni Baskı

Hedef Başka Dünyalar
2010 - Yeni Baskı

Mikrop Savaşı
2010 - Yeni Baskı

Nötralizör
2010

Çetin Yetkin

Düşler Evreni
2010
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X-Bilinmeyen
Bilimkurgu
Derneği

Sadık Yemni

Ödüllü Bilimkurgu Öyküleri
1977-1978-1979/ 2010

Bilimkurgu Öyküleri
2010

Zaman Tozları
2010

Zaman Tozları
2011 - 2.Baskı

Akisfer
2011

Aydın Boysan

Yıldızlardan Bile Uzakta
2011
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Kanat Volkan

TBD 
Türkiye
Bilişim
Derneği
2006 - 2010
Öyküleri

Özlem Kurdoğlu

Federsayon
2011

Yörüngeden Çıkanlar
2011

Zamanda Kuşatma
e - kitap/ 2010
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Hüseyin Yurttaş

GDO Ülkesi
2011 - 3.Baskı

Özgün Özerk

Relorya
2011

Aysun Bitir

Excido
2011
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Kazım Çende

Andromeda’ya Dönüş:
Durkonlular - 2011
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Burak Erdoğdu

Başlangıç

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi

Fazla vaktim yok, hemen şimdi başlamam 
gerekiyor, bir an bile oyalanamam. Numaram 
11233452 bu numaranın ne anlama geldiğine 
dair hiçbir fikrim yok. İsmim yok benim, 
hiçbir zaman da olmadı. Hafızamın neredeyse 
hepsi silinmiş durumda, son kalan kırıntıları 
yazmaktan başka çarem yok. Yazdığımı 
bilmiyorlar, umarım eski sahipler gibi 
cezalandırmazlar. 
Hatırladığım en eski anım bundan birkaç hafta 
evveline dayanıyor. Dükkanın girişindeki 
kafesimde oturmuş etrafı izliyordum. 
Dükkanın adı İnsanat Bahçesiydi, neon 
ışıkları vardı ve parıldayıp duruyordu. Işıklı 
parmaklıklar ardındaydık ve o parmaklıklara 
dokunamıyoduk bile çünkü dokunursak 
canımız çok yanıyordu, lazer diyorduk onların 

adına. 
İçeriye bir müşteri geldiği zaman neredeyse 
kendimizden geçiyorduk, yani diğerleri öyle 
davranıyordu daha doğrusu, diğer evcil 
insanlar. Ben ise kafesimde oturur önüme 
konan baklagil tohumlarına su eklerdim ve 
gıdaya dönüşmelerini her seferinde aynı 
şaşkınlıkla izleyerek yemeğimi kaşıklamaya 
koyulurdum. 
Hatırladığım kadarıyla İnsanat Bahçesinin 
sahibi alnındaki gözü diğer iki gözüne göre 
daha kısık, kızdığında çürümüş yumurta 
kokan, müşterilerle konuşurken bir dili daima 
dışarıda, eğri boynu biz insanlara nazaran ve 
hatta kendi ırkına kıyasla hayli uzun birisiydi. 
Neydi ırklarının adı tam hatırlayamıyorum, 
hafızam ne yazık ki sürekli bana oyunlar 
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oynuyor ve tüm anılarım iç içe geçmiş bir 
sarmaldan ibaret sarmal bilemiyorum, başı ve 
sonu belli olmayan silik şekiller... Şimdiden 
her şey bir rüya gibi. 
Sanırım kendilerine Galaktör diyorlardı, evet 
isimleri buydu ne demekse bilemiyorum, bir 
canlı türüne mi ait yoksa bir çeşit meslek 
veya ırk adı mı hiç bir fikrim yok. Ben bildim 
bileli gezegenimizdeydiler, dediklerine göre 
bizi evcilleştirdiler ve yaşam koşullarımızı 
iyileştirdiler. Bu onların iddiasıydı ancak 
parmaklıklar altında konsantre tohum 
taneleriyle beslenip onları gördüğümüz yerde 
taklalar atmak bana pek de iyi bir yaşam gibi 
görünmüyordu. 
Ben çok yaşlı olmalıyım, çünkü diğer herkesten 
daha buruşuk tenim ve daha donuk bakıyorum 
evet aynadaki yansımam yaşlı ve yorgun 
görünüyor. Kesinlikle yaşlıyım ben, belki 
kimse beni o yüzden sahiplenmek istemiyor. 
İşgalcilerin minik çocukları beni görünce 
kuyruklarını şaklatarak koşuşturmuyorlar, 
dişilerimizi ve gençlerimizi sahiplenmeyi 
daha çok seviyorlar. 
Ben takla atmak istemiyorum, şakalar ve 
espriler yapmayı sevmiyorum, işgalciler hiç 
sevimli değiller, ancak onlarla iyi geçinenler 
çok kısa sürede lazer parmaklıklı kafeslerinden 
çıkartılıyorlar. Evlerine götürüyorlar sanırım. 
En son 42324743 numaralı insanı götürdüler 
evlerine. Sürekli saçını okşuyorlardı ve yiyecek 
veriyorlardı. 
Dükkanın önünden geçen Galaktörleri 
gözlemlediğimi çok net hatırlıyorum, dillerini 
bilmiyorum ancak ne düşündüklerini garip 
bir şekilde anlayabiliyorum. Onlar da benden 
nefret ediyor olmalılar. Mutlaka öyle olmalı, 
çünkü kimse benim kafesimin önünden 
geçerken gülümsemiyor, hatta önümden 
geçmiyorlar bile, kesin hissediyor olmalıydılar 
onlardan iğrendiğimi. 

Dükkandan içeriye adımlarını attıkları daha 
ilk anda şımarıklıkları tüm hareketlerinden 
okunabiliyordu, sanki kendi ırklarından 
olmasına rağmen dükkanın sahibini bile her 
an satın alacakmışa benziyorlardı. Ellerinde 
taşlar vardı, renkli ve parlak taşlar, irili 
ufaklıydılar. Dükkan sahibine taş veriyorlardı, 
dükkan sahibi de onlara istediklerini 
sandıkları oyuncağı. Evet tam olarak buyduk 
biz onlar için, oynayıp şekil verebilecekleri 
bir oyuncak. Ne zamandır bu haldeydik, 
hep böyle miydi, kimdi onlar ve neden 
oyuncak olan bizdik, hiç bir fikrim yok. Neyse 
bunlarla zaman kaybetmeye gerek yok her 
an gelebilirler. Yapabileceğim en isabetli şey 
Galaktör denilen ırktan nasıl kurtulduğumuzu 
yazmak olacak,tabi ki biz evcil insanlar bunu 
kendimiz direnip savaşarak başarmadık. 
Bir gün yine her zamanki gibi hiç beklenmedik 
bir anda yine sokağı gören köşe başındaki 
kafesimde oturmuş önüme konan yemleri 
yemeye ve sevimsizliğim sayesinde 
Galaktörleri uzak tutmaya çalışıyordum. 
Bir anda bir şey oldu anlamadım, etraftaki 
bütün Galaktörler dizleri üzerine kapandılar, 
acı çekiyorlardı. Bu her hallerinden belliydi, 
dükkan  sahibi  tam  kafesimin önündeydi, 
dizleri üzerinde ağzından yeşil salyalar 
çıkartıyor ve kuyruğunu yere vurarak 
anırıyordu. Bütün gezegen karanlığa 
gömülmüştü, hiç ışık yoktu, sadece tüm 
göğü kaplayan yeşil bir ışık vardı kaynağını 
kafesimden göremediğim. 
Beyaz elbiseli adamlar geldi, işte beni 
kafesimden çıkaran adamlar onlardı. Diğer 
insanların hepsi bir anda yok oldu, insanlar 
ve Galaktörler yoksa Galaktuslar mıydı, artık 
hatırlayamıyorum, daha çoğunu unutmaya 
başladım. 
Beyazdı, bembeyazdı ve cam fanus vardı, 
solumaları gereken havanın bileşenlerini 
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ayarlıyormuş, yüzlerini görmedim, 
konuşmuyorlardı ama anlayabiliyordum 
onları. Diğer insanlara ne yaptılar neden yok 
ettiler onları, nereye kayboldu herkes. 
Daha çok unutmaya başladım, kimdi beyaz 
adamlar, hangi gezegendendiler. Sanırım 
polis olduğunu söyledi içlerinden birisi, 
Galaksi Polisi dedi, ne demekse bu. 
Çok ıssızdı her yer,bana her şeyi anlattılar, 
nasıl olsa unutacaksın dediler. Bana bir isim 
de verdiler artık ismim Adam olacakmış ya da 
onun gibi bir şey bilemiyorum. 
Geliyorlar, buraya geliyorlar. Beyaz elbiseli 
adamlar. Geldiler. Yazdığımı gördüler 
ve müsaade ediyorlar bana, bu fikir 
hoşlarına gitti, delil olarak konseylerine 
götüreceklermiş. Bir ilaç verdiler bana şimdi, 
yazmaya devam etmemi söylediler. Son bir 
kez hatırlayacakmışım her şeyi. 
Unutmak istiyorum, lanet olsun. Gezegenimizi 
işgal ettiler, bizi hayvan gibi evcilleştirip 
kısırlaştırdılar, diğer tüm hayvanları tükettiler. 
Onları gezegenimize biz davet etmiştik birde, 
olacak şey değil. Bir kızım vardı ve bir karım 
Ava idi adı. Kendi ismimi hatırlamıyorum bir 
tek onu bir türlü hatırlayamıyorum. Binlerce 
yıldır tüm kaynaklarımızı sömürdüler ve bunu 
tek bizim gezegenimize de yapmadılar. 
Galaktik Yaşamı Koruma Konseyine bağlı 
polis güçleri onlar, bizi kurtaran beyaz elbiseli 
adamlar. Aslında bize benziyorlar, iki elleri iki 
ayakları ve iki gözleri var. 
Gezegenin etrafına radyoaktif bir koruyucu 
yerleştireceklermiş, bu bizi Galaktik asalak 
ırklardan koruyacakmış, ilk insan olacakmışım 
ben her şeye sıfırdan başlayan, her şeye ilham 
veren ilk insan. Diğer insanları Galaktörlerle 
birlikte neden yok ettiklerini söylemediler 
ama ben biliyorum nedenini. 
Yozlaştık çünkü biz geri dönülmez bir 
noktaya vardık ve sıfırdan başlamamız 

gerekti. Hayat benimle başlayacak biliyorum. 
Kaburga kemiğimde derin bir ağrı, neden 
kaynaklanıyor bu ağrı bilmiyorum. 
Yazdıklarımı istediler şimdi benden, 
Galaktik Kütüphanede saklayacaklarmış. İyi 
insanlar bunlar gezegenlerdeki doğal yaşamı 
korumaya adamışlar kendilerini, iyi insanlar 
gerçekten. Harika bir ırk yaratacağım, 
doğaya saygılı ve barışçıl, yapacağım bunu, 
şu kaburgamın ağrısı bir dinsin. Keşke tüm 
geçmişimi unutsam ama sadece Galaktik 
Yaşamı Koruma Konseyini ve onların yeşil 
ışıklar saçarak tüm göğü kaplayan gemileriyle 
zihnime dolan varlığını hatırlasam, görevimi 
hep bilsem. Bunun mümkün olamayacağını 
söylediler, doğal yaşama müdahale etmek 
istemiyorlarmış, ancak yinede rahat olmamı 
söylediler, gezegenin artık keşfedildiğini bir 
daha asla işgal edilemeyeceğini söylediler. 
Sadece doğamıza uygun yaşamamız 
gerekiyormuş. Ben Adem ya da her neyse 
işte Galaktik Kütüphanenizde saklayacağınız 
bu yazıt benim bu gezegende kuracağım 
medeniyetin kanıtıdır. Her şey çok güzel 
olacak inanıyorum, birazdan tüm bunları 
unutacağım, kaburgam ağrıyor, keşke 
nedenini bilebilsem. 

   Son
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?
montaj; Deniz Bilgen

25 Mayıs 2017
Hsn Önl

Bora Bilgiç
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?
Özer Aydoğan

İsmail Tekin’in 
“Alien” çalışması sabırsızlıkla bitmesini bekliyoruz

GEÇİT
Yerli Bilimkurgu Dizimiz
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-Hımm... Var mı peki değişen boya falan!

-İnanırmısın abicim, daha 3 milyon yapmadık desem!

-Ya kardeşim hep böyle diyorsunuz! Sonra ohoo!

-Abi sana yalan borcumuz mu var yaaa! Ay’ın yaklaştığı dönemler hariç hep garajda ki bu!

-Pazarlık yaparım bak… Sonra kem küm yok!

-Sünnettir tabi abicim... Usülden yapacağız bişiler artık!

-İnşallah kilometreyle oynanmamıştır... Muzo! Binsene şuna bi bakalım artık!

İKİNCİ EL

Yumurta, Süt ve Bal üçlemesinin yönetmeni ve yazarı Semih Kaplanoğlu, 
Grain (Tahıl) isimli filminde distopik bir gelecek işliyor.

Güzel Şeyler Oluyor :)

Hasan Önal
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İKİNCİ EL

Minnacık Bilimkurgu Öyküsü
Birden panikledi kız,

“Geçtii geçti durağım!..” dedi henüz uykudan 
uyanmışlığın verdiği o şapşik sevimli gözlerin 
eşlik ettiği beden diliyle.

-Ama efendim! dedi Yolcu Sistem Mühendisi, 
yarı şaşkın yarı sert bir ifadeyle,

-O durak üçyüzyıldır kapalı!.. Sizin ineceğiniz 
durağa henüz daha yüz kırk dört gün var 
hanımefendi!

Kız önündeki ekranda beliren durak detayına bir göz attı:

““Eski adı ile Mavi Dünya olarak isimlendirilen bu gezegen, üzerinde bir zamanlar muhteşem 
bir yaşam barındırıyordu. Maalesef, henüz belirlenememiş nedenlerden dolayı yaşam aniden 
son bulmuştur. Üç yüz yıldır boş şekilde bekletilmektedir.””

Kız biraz merak, biraz da buruk tekrar uykuya daldı.

Yüz kırk dört gün yolu vardı daha... Hasan Önal
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İsmail Şahin

Bilimkurgu Yazarlarının
Yarattığı Gezegenler - 2

Bilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 
Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle 

öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten 
bulunabilir de.

Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz 
edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” 
dedirtmeyecekkadar inandırıcılık taşıyacaktır. Bilimkurgu romanlarının çoğu, 
birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında 
küçük bir gezinti yapalım.
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Norman’ın 1867 yılında yazmaya başladığı “Gor – Gor 
” dizilerinde ilk kez tanışıyoruz bu gezegenle. Dünya ile 
aynı yörüngeyi paylaşıyor, ama, sonsuza dek, güneşin 
karşı yüzünde kalıyor. Bir yandan güneşin büyük 
kütlesi, öte yandan Gorlu bilim adamlarının caydırıcı 
çabaları, Dünyalı bilim adamlarının kendileriyle aynı 
yörüngedeki bu gezegeni keşfetmelerini önlüyor. 
Gor ya da Karşı – Dünya “Keşfedilmiş” değil, çünkü dünya 
varlığının farkında bile değil. Ama, Gorlular bal gibi 
dünyanın farkında. Çay fincanı biçimindeki uzay 
gemileriyle sık sık dünyaya uğrayıp, kendi nüfuslarını 
artırmak için dünyalı kadın ve erkekleri kaçırıyorlar. 
Kaçırılanlardan biri de İngiltere Tarihi hocası Tarl Cabot. 
Gor dünyadan biraz küçük, yerçekimi daha az bir 
gezegen. Havası, suyu, bitki örtüsü gerçi dünyaya çok 
benziyor, ama, hayvanları arasında “tharlarion” adı 
verilen büyük kertenkeleler, “larl” adı verilen leoparlar, 
“tarn” denilen dev savaşçı kuşlar ve üstün zekâlı 

Altınyıldız Rukbat’ın bu üçüncü gezegeni, 
Burcunda dünyadan kestirilemeyen 
bir uzaklıkta bulunuyor. Onun da 
dört gezegeni var. Son bin yıl içinde bu gezegenlere 

örümcekler var. Bu garip hayvanların tümü etobur. 
İnsanları dünya insanlarıyla aynı. Kökenleri bilinmiyor, 
ama, şu ya da bu biçimde dünyadan geldikleri 
sanılıyor. Gor insanı kibirli, yarı-barbar. Üstün bir 
teknoloji ve uygarlığın kurumlarıyla ortaçağ silah ve 
toplum sistemleri yan yana yaşıyor. Kölelik özellikle 
kadın nüfus içinde çok yaygın. Erkeklerin egemenliği 
var burada. Çıt çıkarmadıklarına göre kadınlar da 
bu durumdan hoşlanıyor, hiç değilse ses çıkarmıyor. 
Gezegenin görünmeyen egemenleri, Rahip-Krallar 
Gor halkının savaş teknolojilerini bilinçli biçimde 
kılıç, ok, mızrakla sınırlıyorlar. Buna karşılık, ısıtma, 
ışıklandırma ve bilgisayar teknolojileri çok gelişkin. 
Rahip-Kralların otoritesine karşı çıkanlar anında mavi 
bir ateş tarafından yutulup kül oluyorlar. Rahip-Krallar 
insan değil. Neredeyse ölümsüz denilecek kadar çok 
yaşayan, Serdar dağlarında gözlerden uzak ülkeyi 
yöneten, karınca benzeri yaratıklar bunlar. Bilgilerini 
ve teknolojilerini kullanarak, Gor’u başka bir yıldız 
sisteminden taşıyıp bugünkü yörüngesine oturmuşlar. 
Sonra bu karınca benzeri yaratıklar arasında iç savaş 
çıkıyor. Yok olmanın eşiğinden güç dönüyor, ama 
bitkin durumda kalıyorlar. Bundan yararlanan ve hem 
Gor’u, hem dünyayı ele geçirmek isteyen Kurii denilen 
ayı benzeri yaratıklar harekete geçiyor. Tarl Cabot bir 
anda kendini savaşın ortasında buluyor ve halim-selim 
bir öğretmen gidiyor, yerini dünyadaki bağımsız ve 
özgür yaşamını korumaya her ne pahasına olursa olsun 
korumaya kararlı bir barbar savaşçı çıkıyor.

GOR GEZEGENİ - GOR ya da KARŞI – 
DÜNYA - John Norman

PERN GEZEGENİ - CANAVAR - Anne Mc 
Caffrey (*****)



62 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2017 / sayı 4

belli belirsiz bir yenisi eklenmiş. Bu beşinci 
gezegenin değişen bir yörüngesi var. İki yüz yılda 
bir Pern’in çok yakınlarına kadar geliyor, Mc 
Caffrey’in 1969’da başlayan “Canavar” dizisine göre. 
Pern’in kolonizasyonu belki yüzlerce, belki binlerce 
yıl önce dünya insanlarınca gerçekleştirilmiş. 
Sonra bu gezegenin ana gezegenle bağlantıları 
kopmuş, düşman gezegen Kızıl Yıldız’ın etkisiyle. 
Pern gezegenini ilk kimin keşfettiği bilinmiyor. 
Pern birçok bakımdan dünyaya benziyor. İklimi 
yumuşak, havası solunabilir, yerçekimi dünyanınkine 
yakın. Hayvan ve bitki türlerinden besin olarak 
yararlanabiliyor. Pern, ortaçağ dünyasının tipik bir 
tarım toplumu. Teknolojileri, toplum yapıları, siyasal 
ilişkileri, Avrupa’nın Rönesans dönemine benziyor. 
Ama, bu dünyanın egemenleri Canavar Süvarileri. 
Bindikleri yaratıklar, iri yapılı, üstün zekâlı uçan 
kertenkeleler. “Canavar” denmiyor bu yaratıklara. 
Bu yaratıklar zaman ve mekân içinde her an yer 
değiştirbiliyorlar. Yeter ki, süvarileri hangi yıla ve 
nereye gideceklerini kafalarında bütün berraklığıyla 
canlandırabilsinler. Her 200 “dönüş” (ya da yıl) sonunda 
Kızıl Yıldız Pern’e yaklaşıyor ve canlı bırakmayan 
bitki türlerini Pern’e salgılıyor. Yere çarptığı anda bu 
öldürücü bitkiler hemen yeraltına iniyor ve karşılarına 
çıkan tüm canlıları yok ediyorlar. Gökyüzünde 
nöbet çıkan canavarların görevi, görüldükleri anda bu 
bitkileri, ağızlarından çıkardıkları alevlerle kül etmek. 
İnsanlığın tek kurtuluşu bu. Pern yerleşmeye açılıp da 
Kızıl Yıldız’ın etkileri ilk görüldüğü zaman, dünyadan 
artık yardım göremeyeceklerini anlayan teknisyenler, 
bu kertenkeleleri evcilleştirmişler, irileştirmişler ve 
sonra da etkili bir savunma durumuna getirmişlerdir. 
Mc Caffrey, bilimkurgu dizisinde, Pernlilerin yeni bir 
Kızıl Yıldız tehlikesi karşısında seferber oluşlarını, savaş 
sırasında kökenleri ve tarihleri hakkında ilk kez bir 
şeyler öğrenmelerini, yeni teknolojiler ve siyasal 
sistemlerinde reformlara başlamalarını anlatıyor. 

(*****) Bu dizinin ilk dört kitabı ülkemizde İthaki 
Yayınları tarafından “Ejder” serisi olarak yayınlanmıştır. 

1- Ejder Uçuşu 
2- Ejder Arayışı 
3- Ejder Şarkısı 
4- Beyaz Ejder

Ollul, Ekumen Sistemi içinde yer alan ve insanların 
yaşadığı 83 gezegenden biri. Gethen ise Ollul’a 17 ışık 
yılı uzaklıkta. Adından ilk kez “Karanlığın Sol Eli – 
The Left Hand Of Darkness ” (1969) isimli bilimkurgu 
eserinde söz ediliyor. Öykünün başlamasından 40 yıl 
kadar önce ilk insanlar gelip yerleşmiş buraya. 
Öykünün kahramanı, Ekumen’deki 
öteki insanlarla Gethenlileri bir araya 
getirmeye, uzlaştırmaya çalışan Genly Ai. 
Gethen kar ve buzlarla kaplı bir gezegen. Bu yüzden 
de, kimilerince “Kış Gezegeni” diye anılıyor. Dünya 
ölçülerine göre ilkbahar ve yaz ayları “yaşanabilir” 
boyutlarda. Kış aylarıysa tek sözcükle dayanılmaz. 
Gezegende birkaç büyük “rakip” devletle, sayısal 
çoğunluğu oluşturan “minik” devletler var. Bu 

GETHEN GEZEGENİ - KARANLIĞIN SOL 
ELİ - Ursula K. Le Guin (******)
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gezegenin insanları, radyoyu, motorlu taşıtları ve sonra 
tabancaları kullanabilecek bir teknolojik gelişkinlik 
düzeyine ulaşmışlar. Ama, krallık sistemiyle yönetilen 
Karhide ülkesi, Genly Ai’nin yapmaya çalıştıklarına 
karşı çıkar. Olaylar gelişir. Genly Ai ile gezegenin 
insanları arasındaki en önemli farkın “cinsel” 
olduğu anlaşılıyor. Kış aylarında cinsiyetsiz olan 
Gethenliler, “kemmer” mevsiminde kadın ve erkeğin 
cinsel organlarını geliştirmekteler. Hangi organın 
kimde belireceği, dolayısıyla belli mevsimlerde 
kimin ana, kimin baba olacağı önceden belli değil. 
Erkeklik organlarını sürekli yanında bulunduran 
Genly Ai’ye de, Gethenliler, bu yüzden sapık gözüyle, 
hilkat garibesi gözüyle bakıyorlar. Bundan da 
öteye, Gethen’in siyasal sistemi tam bir kaos içinde. 
Ai, sonunda, siyasal iktidar kavgası veren fraksiyonların 
tam ortasında buluyor kendini. Sonunda Ai kazanıyor. 
Kazanmasına kazanıyor ve Gethen uluslarının 
Ekumen’le bütünleşmesini sağlıyor, ama bu zafer 
buruk bir zafer olmuştur. Ai can dostunu yitirmiştir 
savaşı kazanırken…
 
(******) Bu roman ülkemizde Ayrıntı Yayınları 
tarafından aynı isimle yayınlanmıştır.

Gramarye G-Tipi bir güneş sisteminin beşinci gezegeni. 
İlk kez “Kendine Rağmen Sihirbaz – The Warlock In 
Spite Of Himself ” (1969) adlı kitapta sözü ediliyor. 
İlk kimin keşfettiği belli değil ama, “yeniden keşfi” 
Rodney d’Armand tarafından olmuş. Aslında, Rodney 
d’Armand, “Güçlenen Dünya-üstü Diktatörlükleriyle 
Mücadele Örgütü” (GDMÖ) nün ajanı. Rod Gallowgalss 
takma adıyla biliniyor. Gramarye’de kayıplara karışan 
Terra kolonisinin izini bulmak için DDT (Desantralize 
Demokratik Tribün) tarafından oraya gönderilmiş. 
Gramarye’nin bataklıklarla kaplı, amfibik yaratıklar, 
balıklar ve böceklerle dolu bir gezegen olmaktan öteye 
hiçbir özelliği yok. İklimi de dünyanın bundan 300 
milyon yıl önceki iklimine çok benziyor. Gezegenin 
üstündeki adalardan birinde yalnızca Terran bitki ve 
hayvanları var. Oradaki tüm canlılar yok olmuşlar. Isı 
dünya normalinin biraz altında. İlk Terran kolonisini 
oluşturanlar, ortaçağ dünyasının özlemini çekenler. 
Gelişkin teknolojilere izin verilmiyor. En büyük konutlar 
şato. Krallık tahtı babadan oğula geçiyor ve serflerle 
köylüler topraklarda bir avuç soylu ailesi için çalışıyor. 
Ama, Rod, kısa sürede Gramarye’de işlerin hiç de 
beklenmediği gibi geliştiğini görüyor. Bir kere, 
insan hayalinin ürünü olan cinler, periler, cadılar, 
Gramarye’de gerçekten var. Hortlaklar, vampirler kol 
geziyor. Ortaçağ kültürünün bu hayal ürünleri, nasıl 
olmuşsa olmuş, burada maddeleşmişler. Böylece, 
Gramarye, büyük bir uzay iktidar savaşının odağı 
durumuna geliyor ve Rod da, insanlığın geleceğini 
çizecek kişi olarak, kendisini bu amansız mücadelenin 
orta yerinde buluyor.

Irmak Dünyası “yapma” bir dünya. İlk kez 1971 
yılında, “Dağılan Vücutlarımız Daha da Dağılmasın 
– To Your Scattered Bodies Go ” adlı bilimkurguda 
sözü edilmiş. Eski coğrafya yapısını kimse bilmiyor, 
Ama, 36,006,009,637 yıl önce dünyalı erkek, kadın 
ve çocuklar onu yerleşmeye açmışlar ve hemen 
değiştirmeye koyulmuşlar. Bugünkü görünümüyle, 
havası, suyu, yerçekimi, ısısıyla dünyanın bir benzeri. 
Birkaç milyon yıl yeryüzünde yaşayan insanlar 1983 
yılında buraya göçmüşler ve yepyeni bir yaşam 
oluşturmuşlar.
Dünyadan buraya nasıl mı gelmişler? Neden mi gelmişler? 

GRAMARYE GEZEGENİ - KENDİNE 
RAĞMEN SİHİRBAZ - Christopher 

Stasheff

IRMAK DÜNYASI GEZEGENİ - DAĞILAN 
VÜCUTLARIMIZ DAHA DA DAĞILMASIN

Philip Jose Farmer



64 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2017 / sayı 4

Onları alıp getirenler “Töreci” diye bilinenler. Neden 
getirdikleri de Töreci’lerin kafasında saklı. Irmak 
Dünyası, milyonlarca kilometre uzayan bir ırmak 
yatağı. Aşılmayacak dağ sıralarıyla çevrili. Satranç 
tahtası gibi damarlara ayrılmış bir dünya. Bir kutuptan 
ötekine uzayıp tekrar kuzey kutbuna dökülen, 300 
metre derinliğindeki bir ırmağın yakalarına kurulmuş, 
bütün uygarlık. Irmağın 3 - 4 kilometre kenarından 
dağ setleri yükseliyor. Irmak sularını temiz tutan 
Çöpçü Balıkları dışında, insan, bu dünyanın tek canlı 
yaratığı. Bir de ırmağın kıyılarıyla dağın eteklerini 
kaplayan bir tür çimen örtüsü var. Arada sırada 
bodur ağaçlar, çalılıklar da göze ilişiyor. Irmak 
Dünyası’nın nüfusunun gelişimi de ilginç. Dünya’da 
doğup 5 yaşına gelen herkes ölüyor ve Irmak 
Dünyası’nda çırılçıplak, elinde bir testiyle yeniden 
doğuyor.Testi ırmak kenarında mantar biçimindeki 
yerlere yerleştiriliyor ve her gün bu testilerin içinde 
besinler yeşeriyor. Buradaki savaş, Sir Richard Burton 

ve Samuel Clemens gibi ilkel-silahlı yaratıklarla 
Töreciler arasında. Sorunun nedeni de, insanların 
yeniden diriltilmelerine neden gerek olduğu.

Babür ve Hermes gibi insanlı gezegenlerin 
yakınlarında, Mirkheim. Baharat ve içki tüccarı David 
Falkayn tarafından keşfedilmiş. Sözü ilk kez 1977 
yılında, gezegenin adını taşıyan bilimkurguda ediliyor. 
Bundan yarım milyon yıl önce, dev bir güneşle onun 
eşit büyüklükteki bir gezegeni patlayarak bir süper-
nova oluşturmuş. Kızgın gazlar uzay boşluğuna, akıl 
almaz uzaklıklara saçılmış patlamanın etkisiyle. 
Dünyadan 1500 kere büyük olan, Mirkheim, sırf cüssesi 
yüzünden bu patlamadan az zararla kurtulabilmiş. 
Eriyik madenlerin oluşturduğu kızgın çekirdeği ve 
soğumuş dış kabuğuyla, atmosferi bulunmayan, 

MIRKHEIM GEZEGENİ – MIRKHEIM - 
Poul Anderson
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soğuk bir dünya Mirkheim. Madenlerle ve süper - ağır 
atomlarla örtülü. Zeki yaratıklar için büyük bir define 
bu. Kendi dünyalarında tükenmeye yüz tutmuş değerli 
madenlerini burada bulabilecekler artık. Falkayn’ın da 
bütün çabası, bu gezegenin doğal zenginliklerinden, 
ondan insanlık uğruna yararlanmasını bilenlerin 
nasiplenmesi. Ama, bu sonsuz zenginliklerin 
keşfedilmesiyle birlikte, dünyanın çeşitli ekonomik ve 
siyasal fraksiyonlarıyla komşu Babür gezegeni yerlileri 
arasında amansız bir egemenlik savaşı çıkıyor. David 
Falkayn ve ortağı Nicholas Van Hijn’in tek çabası, 
bu zenginliklerin tek bir ülkenin eline geçmesini 
önlerken, kendi ticaret özgürlüklerinin de bu yüzden 
kısıtlanmaması.

Alan Dean Foster’ın “Yabancı” (1979) 
adlı bilimkurgu eserinde ad koymadan 
sözünü ettiği gezegene yenileri 
eklenecek. Kim bilir, günü geldiğinde 
ve insanların Ay-ötesi gezegenlere ayak 
bastıklarında, bunlar, bilimkurgunun 
Jules Verne’leri olarak anılacak. 
Beklemekten başka çare kalmıyor 
bizlere…..

Kaynak:

Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ’nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal 
isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar 
listelenmiştir.
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Metin Uçar

Yalnız Değiliz

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi

Zorlu geçen nöbetten sonra evde istirahat 
etmeye çalışırken kapım çalındı. Canım 
sıkılmıştı, ancak yine de kalktım ve kapı 
deliğinden gelenlere baktım. Resmi kıyafetli 
birkaç kişi kapıyı açmamı rica ediyordu. 
 -Adnan bey, acil ilk yardıma ihtiyacımız 
var. Araba kapıda bekliyor.

Bana gösterdikleri güvenlik kartı ve 
konuşmalarındaki ses tonu diyaloğu fazla 
uzatmamın faydasız olduğunu gösteriyordu. 
İstedikleri gibi hazırlandım ve ilk yardım 
çantamı aldım. Evin önünde siyah bir 
minibüs ve binek otomobil bizi bekliyordu. 
Minibüsün üzerinde güvenlik teşkilatının 
tanıdık amblemini farkettim. Bana gösterilen 
yere otururken ilk yardıma ihtiyacı olan 

kişinin önemli bir devlet adamı olabileceğini 
düşündüm. Ancak neden beni seçmişlerdi 
anlayamamıştım. Ben aklımdan bunları 
geçirirken konvoyumuz hızlı bir şekilde şehrin 
sokaklarında ilerliyordu. Kısa bir süre sonra 
şehri geride bırakmıştık. Arabada benimle 
beraber bulunan görevliler konuşmak 
konusunda pek de istekli değillerdi. Bu 
nedenle nereye gittigimiz konusunda bilgi 
almam mümkün olmamıştı. 

Çok geçmeden durduk. Minibüsün kapısı 
açıldığında az ileride duran helikopterin 
sesi salonu doldurdu. Yola bundan sonra 
helikopterle devam edeceğimiz anlaşılıyordu. 
Burada cok sayıda helikopter vardı. Sanki 
çok büyük bir operasyon yürütülmekteydi. 
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Bizim helikopter havalandığında aynı yönde 
uçmakta olan başka bir helikopteri farkettim. 
İster istemez gözlerim ufuk çizgisine kaydı. 
Uçtuğumuz yönde yuvarlak şekilli, dev bir 
cisim bulunuyordu. Bu cismin alt kısmından 
değisik renklerde dumanlar yükseliyordu. Bu 
cisim her ne ise, acil iniş yapmış olmalıydı. 
Bu da birilerinin ilk yardıma ihtiyaci olduğu 
anlamına geliyordu. O anda aklımı düşünceler 
sürüsü istila etti. 

Bu cisim bir uzay gemisi miydi? Eğer bu bir 
uzay gemisi ise yaralılar uzaylı olmalılar!?  
Eğer yaralılar uzaylı ise benim ilk yardım 
uzmanlığım ne anlam ifade eder ki? 

İçimi tarif edemeyeceğim bir korku sarmıştı. 
Uzayda başka akıllı canlılar olabileceği 
konusuna fazla kafa yoran biri değildim. 
Birgün uzaylılarla karşılaşırsak nasıl 
davranmak gerektiği konusunda en ufak 
bir düşüncem yoktu. O an tek hissettiğim 
korkuydu. Kısa bir süre sonra bu korkunun 
nedeninin uzaylılarla karşılaşmaktan ziyade 
gereken ilk yardımı yapamayacak olmam 
ihtimalinden kaynaklandığını anladım. 
Beni bu işin içine sokan güvenlik teşkilatına 
karşı kızgınlık duydum. Bu gibi durumlara 
karşı daha hazırlıklı olmaları gerektiğini 
düşündüm. Benim yerime bu konuda bilgi 
sahibi başka bir kişinin olması gerektiğini 
hissediyordum. Helikopterimiz inişe geçerken 
tüm bu lüzumsuz düşünceleri bir yana attım. 
Belki de en hızlı ulaşabildikleri kişi bendim. 
Kendi kendime bir ilk yardım uzmanı 
olduğumu hatırlattım. Orada, yardıma ihtiyacı 
olan birileri vardı. Uzaylı olmaları durumu 
değiştirmemeliydi. 

Helikopterden indikten sonra bizi karşılayan 
görevlilerle beraber portatif bir çadıra 

doğru ilerledik. İçeride saha kriz merkezi 
oluşturulmuştu ve aralarında yüksek rütbeli 
subayların da olduğu bir grup insan hararetle 
tartışıyorlardı. Biz içeri girince subaylardan 
biri yanıma yaklaştı. 

 -Adnan bey merhaba. Ben yüzbaşı 
Sinan. Hemen arkamızda gördüğünüz şey bir 
uzay gemisi. Birkaç saat önce iniş yaptığını 
biliyoruz. Buna düştü demek daha doğru olur. 
Gemide ağır hasar var. Biri dışında personelin 
hepsi hayatını kaybetmiş. Kurtulanın durumu 
çok ağır. Buraya taşımanın yanlış olacağını 
düşündük. O yüzden hemen gemiye geçeceğiz. 
Lütfen beni takip edin. 

Soracaklarım vardı, ancak onu takip etmekten 
başka çıkar yolum kalmamıştı. Portatif çadır 
uzay gemisinin hemen yakınındaydı. Uzay 
gemisine yaklaştıkça kriz ekibindekilerin içeri 
nasıl girdiklerini anlamam mümkün olmuştu. 
Uzay gemisinin alt kısmı çarpmanın etkisiyle 
adeta dağılmıştı. Yayılan dumanların kaynağı 
da burasıydı. Parçalanmış gövdede oluşan 
açıklıktan geçerek içeri girdik. Uzay gemisinin 
iç dizaynı nedense bana tanıdık gelmişti. 
Sanki ultramodern bir tesise girmiştim. Bu, 
başka dünyalardan gelen bir uzay gemisi 
ise çok farklı bir dizayna sahip olmalı diye 
düşünmüştüm ve kendimi alışılmadık 
şeyler görmeye hazırlamıştım. Hafif eğimli 
bir koridorda yürümekteydik ve sağımızda 
solumuzda kayarak açıldığına emin olduğum 
kapılar bulunmaktaydı. Her geçtiğimiz kapıya 
dikkatle bakıyordum. O anda yüzbaşının 
sesiyle irkildim. 

 -Adnan bey, buraya! 

Yüzbaşı kapısı açık bir mekanın önünde 
durmuştu. İçerisinin yanıp sönen ışıklarla 
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dolu olduğunu görebiliyordum. Hemen 
yüzbaşının yanına gittim ve içeri girdim. 
Buranın geminin kontrol dairesi olduğu 
belliydi. Pilot, koltuğunun hemen yanında, 
yerde hareketsiz yatmaktaydı. Biz içeri girince 
başında duran görevliler bana yol açmak 
için geri çekildiler. O anda kalp atışlarımın 
hızlandığını hissettim. Uzaydan gelmiş o akıllı 
canlıyı ilk defa görecektim. 

Hemen pilotun yanına yürüdüm, bir yandan 
da ilk yardım çantamı açmaya başlamıştım. 
O anda kalbim adeta duracak gibi oldu. Yerde 
yatan pilot bizim gibi bir insandı. Kalp atışı 
oldukça zayıflamıştı ve güçlükle nefes alıp 
veriyordu. Hemen uzmanı olduğum işin gereği 
ilk müdaheleyi yapmaya başladım. Yaralı, bir 
insan olduğu icin aklımdaki tüm şüpheler bir 
anda kaybolmuştu. Neden bunun bir uzay 
gemisi olduğu söylenmişti bilemiyordum. 
Gizli bir proje olmalı diye düşündüm. Bir ara 
gözlerim yüzbaşının bakışları ile karşılaştı. 
Büyük bir merakla ne yaptığıma bakıyordu. 
Ben ise işime devam ettim. O anda pilot 
kendine gelir gibi oldu ve elini koluma doğru 
uzattı. Kendisine doğru eğilmemi istiyordu. 
Ben de kulağımı olabildiğince zavallı adama 
yanaştırdım. Yaralı pilot sözleri bittiğinde 
son nefesini verdi. Emin olmak için gereken 
kontrolleri yaptım. Kalp masajı, suni solunum 
sonuç vermemişti. Ayağa kalktım ve yüzbaşına 
baktım. 
 -Yüzbaşım, pilotu kaybettik. Aldığı 
yaralar çok ciddiydi. 
 -Adnan bey, size söylediklerini 
anlayabildiniz mi? 

Bu soruyu duyunca kendime geldim. 
Pilotun konuştuğu dil duyduğum hiçbir dile 
benzemiyordu. Ancak söylediklerini kelimesi 
kelimesine anlamıştım. Şaşkınlıktan güçlükle 

konuşabiliyordum. 
 -Yüzbaşım, yaralanma sendromu olsa 
gerek. Söyledikleri öyle saçmaydı ki! 
 -Söylediklerini anlayabildiniz demek 
ki! 
 -Garip bir dilde konuşuyordu. Ama 
sözleri adeta aklıma yazıldı. Bu gizli bir proje 
olmasın? 
 -Bunu bilemem. Biz de sizin gibi 
şaşkınız. Sadece bu geminin uzaydan geldiğini 
biliyoruz. Bu konuda başka hiçbir bilgimiz yok. 
Şimdi bana söylediklerini aynen tekrarlayın. 

O anda nasıl davranmam gerektiğini 
bilemiyordum. Yüzbaşının emirvari 
sözlerine hemen cevap vermekte bir sakınca 
görmemiştim. 
 -Şimdi adını tekrarlayamacağım bir 
gezegenden geldiklerini söyledi. Onlar da 
bizim gibi insan. İnsanların yaşadığı çok sayıda 
gezegen varmış. İnsanların sömürgeci bir 
türün kölesi olduğunu söyledi. Bunlar insanları 
sömürecekleri gezegenlere yerleştiriyorlar, 
emirlerindeki aracı kölebaşlarının yardımıyla 
hedefledikleri gezegenlerin tüm zenginliklerini 
ele geçiriyorlar. Bir gezegenin sömürüsü 
tamamlanınca ihtiyaç duydukları kadar insanı 
yanlarında götürüyorlar, kalanları ise kendi 
kaderleri ile başbaşa bırakıyorlar. Bu türe 
karşı bir isyan başlattıklarını ve galaksideki 
tüm gezegenlerde yaşayan insanları bu isyana 
katılmak üzere örgütlemek için seyahat ettiğini 
söyledi. Bu köleci tür, Dünya’ya daha önce 
gelmiş ve tekrar gelmeyi planlamaktaymış! 

Eğer pilotun dedikleri doğru ise tüm insanlık 
tarihinin taşları bir anda yerli yerine 
oturuyordu. Yaşanan anlamsız savaşların o 
gizli efendilere hizmet ettiği açıktı. Nedense 
bu düşüncemin doğru olduğuna emindim. 
   Son 
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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Özgür Serdar Altunoğlu

Türkiye’de
Bilimkurgu Çizgi Romanı:
Gelecekte Çizgi Roman

Yazı Dizisi - 3.Bölüm

Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye’de Bilimkurgu 
Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın üçüncü ve son bölümüdür.

Dünyadaki trendlerin değişmesi, endüstrileşememe, 
okuyucu kitlesinin çoğunlukla yetişkinlerden 
oluşması gibi sorunlara karşılık bireysel çabalarla 
başlayıp animasyon aşamasına kadar gelmiş güncel 
bir örnek bulunmaktadır.

One-Punch Man Japon çizgi romanı, 2009 yılında 
webcomic olarak “One” mahlaslı 1986 doğumlu 
Japon çizer tarafından sitesinde ücretsiz olarak 
yayınlanmaya başladı (Wikipedia, 2016a). Çizim 
kalitesi yüksek olmasa da süper kahraman arketipini 
mizah diliyle eleştiren konusu sayesinde kısa sürede 
dikkatleri üzerinde topladı.

Görsel 4.1. One, 2009, One-Punch Man 
(Webcomic) 

Erişim: 19.07.2016, Kaynak: http://kissmanga.
com/Manga/Onepunch-Man-ONE

JAPONYA’DAN BİR WEBCOMİC ÖRNEĞİ: ONE PUNCH MAN
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One Punch Man’in, One tarafından çizilen ilk 
versiyonu 2016 Temmuz ayına kadar 107 

bölüm halinde webcomic olarak yayınlandı. Fakat 
manga asıl ilgiyi, profesyonel bir mangaka (Japon 
çizgi roman sanatçısı) olan Yusuke Murata’nın 
One ile iletişime geçip 2012 yılında eseri yeniden 
çizmesi ile gördü. Haftalık yayınlanan Shonen 
Jump çizgi roman dergisinde 7.9 milyonluk bir satış 
rakamı elde etti. Bu başarını ardından 2014 yılında 
eserin manga versiyonun ilk cildi yayımlandı (Viz.
com, 2016). Kasım 2014 rakamlarına göre 4.5 
milyon baskı sattı (Wikipedia, 2016b).

10 Mart 2015’te ise eserin anime (Japon çizgi 
filmi) versiyonun yapılacağı duyuruldu. 5 

Ekim 2015 ile 21 Aralık 2015 tarihleri arasında 
Shingo Natsume tarafından yönetilen ilk sezon 
on iki bölüm halinde yayınlandı. Mangadaki 
başarı anime versiyonunda da devam edince telif 
sahibi Viz Media ikinci sezonun da hazırlıklarına 
başladığını duyurdu (Wikipedia, 2016b).

One-Punch Man eseri salt bilimkurgu olmasa 
da günümüz şartlarında basit ve amatör 

çizimlerin internet ortamında yayılıp önce kitaba 
ardında da çizgi filme dönüşmesine çarpıcı bir 
örnektir.

One-Punch Man animesine baktığımızda büyük 
prodüksiyonlu bir stüdyonun başarılı bir çalışması 
olarak görülebilir; ancak tüm bunların basit 
çizimlerden oluşan bir çizgi romandan çıktığını 
bilmek Türkiye’deki çizgi romanın geleceği 
için umut olabilir. Fakat bunun için internetteki 
uluslararası çizgi roman forumlarını iyi kullanarak 
çizgi roman okuyucusuna ulaşmanın öncelikli 
hedef olduğu görülmektedir.

Görsel 4.2. Yusuke Murata, 2016, One-Punch Man 
(Manga) 

Shonen Jump Manga

Görsel 4.3. Yönetmen: Shingo Natsume, 2016, One-
Punch Man (Anime) 1. Sezon - 1. Bölüm  

Erişim: 17.07.2016, Kaynak: http://onepunchmango.me/
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için gereken bilgi ve donanıma eskiye nazaran 
daha rahat erişebilmektir. Teknolojik imkânlar 
sayesinde ortalama çizim eğitimi alan insanların 
bir çizgi roman üretmesi 2010 yılı öncesine 
nazaran daha kolaylaşmıştır. Dağıtım ve baskı 
gibi zorlu engellerin aşılmasında da internet 
kullanımı gelecekte daha çok tercih edilen bir 
yöntem olması beklenmektedir. One-Punch Man 
çizgi romanında gördüğümüz gibi İnternet çizgi 
romancılığı (webcomic) günümüzde giderek daha 
popüler hale gelmektedir. Ayrıca senaryo olarak 
salt bilimkurgu gibi spesifik temalar yerine daha 
popüler fantastik motifler içeren senaryoların 
çağdaş sosyolojik ihtiyaçlara değinen konulardan 
seçilmesi, çalışmalarının uluslararası kitleye hitap 
etmesini isteyen sanatçılar için dikkate alınması 
gereken bir durumdur. 

Türkiye’de bilimkurgu çizgi romanı için bir 
gelecek isteniyorsa konuları çağın sosyolojik 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlenmesi ilk 
şarttır. Bunu yaparken salt bilimkurgu öğelerine 
değil fantastik öğelerden de yardım almaktan 
çekinmemek gerekir. Bilimkurgu çizgi roman 
türünden bahsedebilmek için öncelikle oturmuş 
bir çizgi roman kültüründen bahsediyor olmak 
gerekir. Türkiye’deki durum ise sadece yetişkin 
okuyucusuna hitap eden, gelişmiş ülkelere 
nazaran dar bir çizgi roman okur kitlesinden 
ibarettir. Öncelikle okuyucu kitlesinin yaş aralığı 
genişletilmelidir. Bunu yaparken genç neslin 
ihtiyaçlarına uygun çizgi romanların üretiminin 
teşvik edilmesi ve erişilmesinin kolaylaştırılması 
gerekmektedir. Online kitap mağazaları bu konuda 
büyük kolaylık sağlamıştır. Ayrıca gençlerin kendi 

Bilimkurgu ve çizgi roman kavramlarını bir 
makale çerçevesinde anlatmaya çalışırken 

karşılaşılan en büyük zorluk kavramlardan 
dolayı yaşanan sınırlanmalardır. Günümüzde 
bilimkurgu ile fantastik kavramları arasında bir 
çatışma mevcut. Tarihe önce bilimkurgunun 
ardında da fantastik edebiyatın ortaya çıktığı fakat 
fantastik edebiyatın yaratılan evren dinamikleri 
açısından daha kapsamlı olduğu, buna karşılık 
bilimkurgunun bilimsel normlara daha sadık 
kaldığı görülmektedir. Bu kavramların ortak 
noktalarından hareketle “sanatsal anlatı” gibi 
genel bir terim kullanırsak, bu sanatsal anlatıların, 
dönemin sosyolojik ihtiyaçlarına göre salt 
bilimkurgu, döneme göre cyberpunk, döneme göre 
fantastik, özelliklerinin ağır bastığı görülmektedir. 
Eğer zamanın ruhu yakalanmak isteniyorsa tek bir 
temaya saplanıp kalmak yerine çağın gerçeklerini 
iyi değerlendirip anlatıyı bunun üzerinden kurmak 
daha sağduyulu bir yaklaşım olacaktır.

Benzer bir dinamik anlatı dönüşümü Türkiye çizgi 
romanı için de geçerlidir. Ağırlığın mizah olduğu 
bu anlatı ihtiyacı, çizerler arasında nesilden nesle 
taşınarak, evrimleşerek ve dergi değiştirerek 
bayrak yarışı şeklinde günümüze kadar varlığını 
sürdürmüştür. Nesiller boyu sürüp günümüze kadar 
gelen, insanın bilinçaltındaki arzulara hitap eden 
bu anlatı, toplumların içinde sanat ürünleri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Eskiden mitolojiler ve tiyatro 
eserlerinde görülen bu katarsis ihtiyacı kendisini, 
bazen bir grafik romanda, bazen bir çizgi dizide, 
bazen bir sinema filmine, bazen de bir konserde 
göstermektedir. 

Çağımızın avantajı bir sanat eserini üretmek 

SONUÇ
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olanakları ile çizgi roman fanzini çıkartmalarına 
önayak olacak atölyeleri düzenlemek yararlı 
olabilir. Japonya örneğinde gördüğümüz gibi 
Shonen Jump türünde ulusal çapta bir dergi amatör 
çizgi romanları değerlendirilip ödüllendirildiği 
etkinlikler düzenlerse gençleri daha fazla üretime 
teşvik edecektir.  Üretim miktarı artarsa hem 
tüketim hem de seçkin eserlerin çıkma olasılığı 
artacaktır. Çizgi roman sektöründeki gelişme 
sinema ve TV sektörünün de gelişmesine yol 
açacaktır. Galip Tekin’in Tuhaf Öyküler çizgi 
roman serisi 2012’yılında Acayip Öyküler adıyla 
TV’de 11 bölüm halinde yayınlanmıştır. Eğer 
nitelikli çizgi romanlar üretilirse bu gibi yapımlara 
daha çok rastlanacaktır.
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Yavuz Tınaz Civcir

Kırmızı ve Siyah

Kısa Öykü Dizisi - 1.Bölüm

Çok sıcak bir gün, dışarıdan her zaman olduğu gibi 
sadece birkaç kuş sesi geliyor, onun dışında tamamen 
sessiz. 

-Çok susadım, keşke yanımıza içecek bir şeyler alsaydık.

-Ben sana çıkarken söyledim, sen yiyecek içeceği 
alacaksın ben de alet edevatı alacağım. Bu kadar zor 
olmasa gerek içecek bir şeyler almayı hatırlamak?

-Ne yapayım sürekli “hadi hadi” diyordun acele ile ne 
aldığımı biliyor muyum ben?

-Tamam, arkadaşım içecek almayı unutursun da insan 
yiyecek olarak boş kabı neden yanına alır?

-Üzerime gelme, ben burada stres altındayım tamam 
mı?

-Ah canım arkadaşım özür dilerim, ben muhteşem 

hayatım ile seni rahatsız etti isem kusura bakma, 
istersen gideyim az ötede yaşayayım?

-Anlamadım?

-LAN! Kalk git yiyecek içecek bir şeyler bul yoksa 
tornavidayı kafana saplayacağım!

-Tamam, tamam sinirlenme hemen, ben gidip biraz 
yiyecek içecek bulayım.

-Kırmızı!

-Efendim, Bay Siyah!

-Tatlı bir şeyler bulursan çok sevinirim.

-Kısmet.

-Kırmızı.
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-“Efendim” dedi bıkkın bir şekilde 

-Nereye gidiyorsun?

-Erzak bulmaya.

-Şu yokuştan aşağıya git, ikinci apartmanın arkasında 
bir bakkal vardı, orada bulma ihtimalin daha yüksek.

-Teşekkür ederim.

Kırmızı gittikten sonra Siyah önündeki arabanın sol 
arka camını kırdı, kapıyı açtı içeriden ön kapıya uzandı 
ön kapıyı da açtı, dolaştı ön koltuğa oturdu “güzel 
arabaymış umarım bu çalışır” dedi kendi kendine. 
Uzandı kaput mandalını buldu çekti ve kaput açıldı.

Elindeki aletle aküyü ölçtü “9.8 volt, şu ana kadar ki en 
yüksek değer, hatta şu ana kadar ki tek değer, bu akü iş 
yapar gibi” dedi.

“Kırmızı, yaklaşıyoruz bence, bu akü boş ama tam 
ölmemiş hala voltaj gösteriyor” dedi ama cevap 
gelmeyince Kırmızı’nın erzak bulmaya gittiğini hatırladı.

-“Salak çocuk kafasına nasıl darbe aldıysa artık” diye 
söylendi. 

Arabanın alternatörüne baktı, “Karamba Karambita” 
diye bağırdı bir anda.

-“Ne oldu ne buldun?” diye seslendi Kırmızı, “bu araba 
iş yapar gibi lan, akü ölmemiş, alternatör sağlam 
üstelik dizel. Yani buji ve bobinler sağlam mı diye bir 
derdi yok.” dedi Siyah heyecanla.

-Anahtarı bulursak çalıştırabiliriz yani?

-Yok çalışmaz akü boş.

-E hani akü ölmemiş demiştin?

-Akü ölmemiş voltaj gösteriyor hemde 9.8 volt ama 
şarja ihtiyacı var.

-“Araba aküsü kaç volt olmalı ki?” diye sordu Kırmızı, 
aynı zamanda bulduğu konserve pilaki ve ton balığını 
sergilerken. Zafer kazanmış bir komutan edası ile 
arkadaşına uzatıyordu yemeği.

-“Araba aküsü 12 volt olur” dedi yemeğe uzanırken.

Siyah önce yemeğe, sonra da Kırmızı’ya baktı, suratını 
ekşitip “içecek bulamadın mı?” diye sordu.

Kırmızı hala o zaferi taşıyan komutan havasını 
bozmadan “su var, meyve suyu var, gazoz var” dedi.

Suya uzandı Siyah. Şişeyi kafasına dikti kana kana 
içti. Daha sonra konserve pilakiye uzandı. Kırmızı ani 
bir hareketle pilakinin yanına ton balığını uzatarak 
“istersen balıkta var” dedi. Siyah, kibarca “eğer senin 
için bir sakıncası yoksa ben pilaki yemek istiyorum” 
dedi, Kırmızı şaşkın bir surat ifadesi ile “balığı istersin 
sanmıştım, ama bana fark etmez ben hepsini yerim” 
dedi ve mutlu mutlu balığını yemeye başladı.

-Kırmızı?

-Efendim?

-Canım acayip çay istiyor.

-Eğer işin uzunsa burada sana çay demlerim.

-“Vallaha mı?” dedi Siyah gözlerinin içi parlamış bir 
şekilde. “Evet, ne var çay demlemekte, burası Türkiye 
Siyah, hangi eve girsem muhakkak çaydanlık ve çay 
bulurum, sen işini halledene kadar ben hemen şu 
apartmanda bir daireden çaydanlık, çay ve küçük tüp 
bulayım. Hatta iddia ediyorum on beş dakika içinde 
bütün bu saydıklarımı bulup çay demlemeye başlarım 
sana” dedi kendinden emin bir şekilde, buna karşılık 
olarak Siyah “tamam ben buradayım birkaç arabaya 
daha bakayım belki aküsü daha iyi durumda bir araba 
bulurum!”

Kırmızı, ilk gördüğü dairenin kapısını çaldı, “içerde 
kimse var mı? Eğer içeride birileri varsa cevap vermek 
zorunda değilsiniz sizi rahatsız etmek değil niyetim 
sadece biraz erzak bakıyorum ve içerisi dolu ise 
girmeyeceğim ama boşsa kapıyı kıracağım” dedi iki 
defa. İçeriden ses gelmeyince son kez “umarım kimse 
yoktur!  Şimdi kapıyı kıracağım eğer içeride birileri 
varsa, ya şimdi ses versin yada kapının önünden 
çekilsin” dedikten sonra iyice geri gidip Siyah’ın ona 
verdiği omuz zırhını geçirdi. Bütün gücünü toplayarak 
koştu ve kapıya omuz atmasıyla geriye düşmesi bir oldu. 
“Hay canına yandığım illa ki çelik kapı taktıracaksınız” 
diye söylendi. Gerildi, tekrar koştu... Kapı, omuz 
darbesini hissetmemişti fakat o yerdeydi. “inat değil 
mi kardeşim ben bu kapıyı kıracağım” dedi ve tekrar 
gerildi. Aklına, Siyah’ın ona verdiği taktik geldi, “kapının 
tam ortasına ver bütün gücünü, kapı esneyecektir tek 
şansın bu! Başka türlü açılmaz.” Gerildi, bütün gücünü 
tekrar omzuna verdi. Kendini kapının tam ortasına 
gelecek şekilde ayarladı ve koştu. Kapıya çarpıp yere 
düştüğünde yine söylendi, “hay ben senin kapı gibi” 
derken kapının eğildiğini ve biraz zorlasa açılacak hale 
geldiğini gördü, ayağa kalktı kapının orta kısmında biraz 
yüklenince kapı açıldı. “Oh be, açılmayacak zannettim 
bir an için” dedi kendi kendine. 

O sırada Siyah, arabayı ağaç gölgesine doğru itiyordu, 
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“ülen ne kadar ağırmış bu da”  diye söylenerek.

Ağacın gölgesine çektiği arabanın motorunu son kez 
inceleyip, “bakalım sana akü bulabilecek miyim” 
dedi kendi kendine. Sağına soluna bakındı, diğer 
apartmanın otoparkında duran lüks arabayı gördü, 
gözünü avına dikmiş avcı gibi ona bakarak yavaş yavaş 
yanına yaklaştı, sanki kendi arabasıymış gibi biraz sağını 
solunu inceledi, “bunu sana yaptığım için kendimi hiç 
affetmeyeceğim belki ama içeri girmem gerek” dedi 
arabaya.

Sol arka kapının camına doğru baktı, bel çantasından 
birkaç gün önce girdiği bir belediye otobüsünden 
aldığı acil durumda camı kırmak için kullanılan “imdat 
çekicini” çıkardı. Camı ortaladı çekicin darbesi ile cam 
binlerce küçük parçaya ayrıldı. 

Siyah, arabanın kapısını açtı, içindeki cam parçalarını 
temizledi ve arka koltuğa kuruldu.

“Lan millet ne arabalara biniyormuş be” dedi kendi 
kendine. “Şunu yan otoparka götüreyim hem motoru 
kurcalarım hem de içinde çay keyfi yaparız” diye geçirdi 
içinden.

Kırmızı; çay, çaydanlık ve piknik tüpü üçlüsünü bulmuş 
ve o zafer kazanmış komutan edasını takınmış olarak 
apartmandan çıktı, sağına soluna bakındı, çayı 
yapabileceği bir yer arıyordu. “Neyse şunun yanına 
gideyim yoksa söylenmeye başlar” dedi kendi kendine. 

Otoparka doğru giderken karşısında bir anda hareket 
halinde bir araba görünce aklını kaçırıyordu nerdeyse. 
“Çalıştı mı yoksa” diye bağırdı, koca arabayı itmekten 
canı çıkan Siyah “he çalıştı çalıştı ama manyaklık işte 
ben araba itmeye bayılırım” diye tersledi Kırmızı’yı.

Arabaları yan yana  getirmiş çaylarını demlemişlerdi, 
Kırmızı çekinerek “Siyah, sana bir şey sormak istiyorum” 
dedi. Tek kaşını kaldırıp Kırmızı’ya bakan Siyah “hadi 
sor” der gibi başını salladı.

-“Dört gündür beraberiz ve dört gündür gördüğüm tek 
insan sensin” Siyah, tek kaşı havada “beğenemedin 
mi” der gibi baktı Kırmızı’ya. Kırmızı panikle “hayır 
hayır yanlış anladın! Seninle bir problemim yok ama 
bildiğin gibi bende dört günlük kayıt var sadece, son bir 
seneyi hatırlamıyorum, hatırlamak için sürekli kendimi 
zorluyorum ama yok!” 

-O yüzden alıksın yani?

-Sanırım.

-Soruyu alayım?

-Ha, pardon. Ne diyordum. Hah dört gündür beraberiz 
ve bende son bir yıllık kayıt yok!

-Evet, soruyu soracak mısın yoksa seni umursamamalı 
mıyım? 

-Soru şu; İnsanlar nerede? Ne oldu? Neden hiçbir 
elektrikli alet çalışmıyor, arabalara ne oldu? Ne oldu 
yahu ne kaçırdım ben!? 

-Çay koy anlatayım.

-Tamam, anlat kafayı yemek üzereyim!

-Kırmızı, her şey bir gaz ve toz bulutu ile başladı.

-!..

-Ciddi misin?

-Evet!

-Anlatayım öyleyse ama ben senin bu kadarını bildiğini 
düşünüyordum. Neyse, bugün tam sekiz gün oldu, 
aslında daha öncesi de var.

-Gaz ve toz bulutuna gitme, o kısmı biliyorum.

-İzin ver de anlatayım!

-Pardon, tamam kesmiyorum.

-Her şey sekiz ay önce başladı. Aralık ayında... Bir gün  
tüm dünya, abartısız ama bütün dünya; internet, sosyal 
medya, TV kanalları, radyo kanalları hepsi aynı haberi 
veriyordu. Dünya’ya yaklaşan bir uzay gemisi filosu var.

-Nasıl yani? NASA böyle bir açıklama mı yaptı, ben hep 
NASA’nın bunu saklayacağını düşünürdüm?

-Kırmızı, komplo teorilerini unut. NASA kimseden 
böyle bir olayı saklayamaz, uzayı her gün binlerce 
insan gözlüyor, sadece NASA değil. Zaten olayı ilk 
olarak amatör bir astronom gözlemledi. Hatta fark 
edildiklerinde Ay’ı geçmişlerdi. Dünya üzerinde 
meridyenler gibi dizildiler, birbirlerine 100 km mesafe 
ile. Ama bizim meridyen haritamızdan 0.5 derece 
kaydırmışlar yani burada İzmir körfezi üzerindeki 
Kapsül 26.5 derece doğu meridyeninde oluyor. Bunlar 
aylarca sessiz sedasız oldukları yerde durdular, hiçbir 
şekilde iletişim kurmadılar, iletişim denemelerini 
cevapsız bıraktılar. Dünyanın bazı yerlerinde üzerlerine 
ateş açıldı ama hiçbir şekilde ne zarar verebildiler ne 
de iletişim kurmayı başardılar. Bundan sekiz gün önce, 
balkonda sigara içip düşünüyordum, neden geldiniz? 
Neden iletişim kurmuyorsunuz? Amacınız nedir? diye 
düşünürken, güneş batmak üzereydi. Rutin olarak             
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o zamanlar sürekli helikopterler tarafından izleniyor, ne 
olur ne olmaz diye savaş uçakları sürekli uçuyordu. Bu 
kapsül ve tahminimce hepsi o zaman açılmaya başladı 
alt kısmındaki daha koyu kısım ayrıldı. Sonra acayip bir 
inilti çıkarmaya başladı ve bir anda kapandı. Çok acayip 
bir ses çıkarmıştı. Noluyo lan! demeye kalmadan 
helikopterler kendi etrafında dönerek düşmeye 
başladı. Savaş uçağı tüm hızıyla denize çakıldı, bir yolcu 
uçağı Konak üzerine düştü, buradan belli olmuyor 
ama tahminimce bir başka uçakta Gaziemir üzerinde 
düştü. Çünkü çok büyük bir duman yükseldi oradan. 
Sonra fark ettim elektrik kesilmişti. Hatta elektronik 
olan her şey bozulmuştu. Birkaç dakika sonra o kapsül 
içerisinden yüzlerce uçan garip şekilli araç çıktı. Saldırı 
sadece bir saat sürdü ve nasıl hayatta kaldığıma dair 
en ufak bir fikrim yok! Ertesi gün sabah ortalıkta hiç 
uçan araç yoktu. Kapsül kapalıydı. Hayatta kalan birkaç 
kişi de kaçıyordu. Daha sonra kimseyi görmedim, hatta 
tek bir ceset bile görmedim çünkü öldürdüklerini 
yanlarına alıyorlardı. O gün ne yapacağımı düşünerek 
geçirdim. Akşam hava kararınca tekrar geldiler, 
kalanları topladılar. Ben bu sefer saklanmıştım. “Güneş 
doğunca ortalıkta olmuyorlar, demek ki sadece geceleri 
geliyorlar!” dedim kendi kendime ve gündüzleri hayatta 
kalmak için ihtiyacım olanları toparlamaya, geceleri de 
saklanmaya başladım. 

-Peki nasıl hayatta kaldın? İlk saldırıdan nasıl kurtuldun?

-Dedim ya hiçbir fikrim yok, tek hatırladığım saldırının 
ertesi günü sabah kendimi banyoda buldum, sanırım 
o panikle banyoya kaçtım ve kendimi oraya kilitledim.

-Sende mi hatırlamıyorsun nasıl neler olduğunu?

-Saldırının ilk başladığı geceyi hatırlamıyorum, şok 
geçirmiş olmam muhtemel!

-Peki ya ben! Gözümü açtığımda yanımda sen vardın, 
bana ne oldu?

-Sen tatlı bir şeyler bulamadın mı?

-Çikolata var. Bana ne oldu onu anlatsana!

Çikolatayı açmaya başladı Siyah. Bu konu hakkında pek 
konuşmak istemiyormuş gibi bir hali vardı.

-Siyah!

-Öğrenmek mi istiyorsun?

-Evet!

-Tamam, anlatıcam ama sonra başka soru yok tamam 
mı?

-Tamam değil, son bir yıl içinde sadece şu dört günü 
hatırlıyorum ve merak ettiğim bir sürü soru var. O 
yüzden tamam değil! Çok fazla sorum var. Ve sana o 
kadar yardım ettim, sanırım cevapları hak ediyorum!

Siyah, tek kaşı havada, şaşırmış bir halde Kırmızı’ya 
baktı. Bugüne kadar ne derse desin sinirlenmemiş, ne 
isterse istesin sorgulamadan yapmış olan Kırmızı şimdi 
sinirliydi ve cevap istiyordu. Siyah, kendine bir bardak 
çay aldı, Kırmızı’ya döndü “demek ki bugünü lak lak 
yaparak geçireceğiz” dedi. Kırmızı’nın umurunda 
değildi çünkü çok fazla sorusu vardı “bugün izin yapalım 
biraz” dedi. Siyah bu durumdan pek memnun olmasa 
da “tamam bugün izin yapalım” dedi.

Elindeki bardaktan bir yudum alan Siyah, “kendine 
geldiğin günü hatırlıyorsun ya, onun bir gece öncesi 
buldum seni” dedi. Kırmızı heyecanlı bir şekilde 
Siyah’ın yüzüne bakıyordu “hadi be adam anlatsana!” 
dedi. Siyah “tamam tamam anlatıyorum” dedi ve bir 
yudum daha çay aldı.

-O gün seni bulduğum tarafta geziniyordum, erzak, 
alet edevat arıyordum. Kendimi fazla kaptırmışım 
hava kararmaya başladığında fark ettim ne saklanacak 
yerim vardı ne de kendi saklanma yerime yetişecek 
vaktim. Hemen ilk gördüğüm binaya girdim, önce açık 
bir daire aradım ama yoktu, daha sonra belki birileri 
vardır diye apartman içinde bağırmaya başladım 
ses gelmedi. Ben de kapısını kırabileceğim bir daire 
aradım, bulduğum tek ahşap kapılı dairenin kapısını 
kırıp içeri daldım, hemen kendimi saklayacak bir şeyler 
bulup hem dışarıyı görebileceğim hem de kendimi 
göstermeden bütün geceyi geçirebileceğim bir yere 
yerleştim. Saklandığım yerden karşı apartmanın son 
iki katını görebiliyordum, son kattaki dairenin birinden 
hem ışık geliyordu hem de duman yükseliyordu, dikkat 
edince içeride birilerinin olduğu anlaşılsa da kaç kişi 
olduğu pek seçilmiyordu. İçimden “bunlar ya intihar 
ediyorlar ya da tam anlamıyla gerizekalılar” dedim 
kendi kendime.

-Eee? Sonra ne oldu?

Devam Edecek...
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Kitap Okumayı Sevenlerin Buluştuğu

Nuray Bulat’la Sohbet

Kitapla Muhabbet
Facebook Grubunun Kurucusu

Sezai Özden

Mart 2014 tarihinden bu yana, 
hedefi, kitap okumayı sevenleri 
bir araya getirmek olan Nuray 

Bulat, çeşitli illere dağılan ve 
sayıları her geçen gün 

artan okuma gruplarıyla sessiz 
sedasız ülkemizin kitap okuma 

oranına etki ediyor.
Pek çok  yazarın da içinde 

bulunduğu grup, yaptığı aylık  
toplantılarla merak uyandırıp, 

çevrelerindeki insanları da kitap 
okumaya özendiriyor.  
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Öncelikle grubun ismi ve amacı ile başlayalım dilerseniz. Grubun isminin Kitapla Muhabbet  
olmasındaki en büyük etken ne oldu ve neyi amaçlıyordunuz?

Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş 
insanları bulmak zor oldu mu? Bu konuda 
nasıl bir yol izlediniz?

Üç yılı aşkın bir süredir kitap okuyan bir gruba hitap ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? 
Grupta okunacak kitapları nasıl belirliyorsunuz? Okuduğunuz kitapların belirli bir türü 
var mı? 

Arkadaşlarla biraraya geldiğimizde konular dönüp dolaşıp bir şekilde kitaplara geliyordu. Sanırım en 

büyük etken bu oldu. Kitaplardan konuşmayı seviyorduk. Herkes hangi kitabı okuyorsa onun üzerinden 

bir muhabbet dönüyordu. Konuşmalara öylesine 

dalıyorduk ki vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorduk. 

Bunun üzerine bundan sonraki buluşmalarımız 

da bir kitap belirleyelim ve muhabbettimiz bu 

doğrultuda olsun dedik. Sonrasın da bu sayfayı 

hazırladım ve dostlardan oluşan bu sayfaya 

Kitapla Muhabbet ismini verdim.. 

Kitap okuyan pek çok dostum olduğu 

kadar aralarında hiç okumayanlar ve tek 

tük okuyanlarda vardı. Muhabbeti kitapla 

başlattığımız bir toplantı da herkes okuduğu 

kitabı anlatmaya başlıyordu. Sonra anlatılan 

bir kitap, diğer okuyucu arkadaşımızın 

dikkatini çekiyor, okuma isteği uyandırıyor, 

merakı üzerine ikinciyi de alıyordu. Daha sonra 

grupta olan arkadaşlar, kitapsever bir arkadaşını durumdan haberdar ediyor ve oturuma çağırıyordu. 

Bu şekilde içinde var olan okuma isteği, kişilerde kendiliğinden açığa çıkarıyordu. Kısacası yolumuz 

buydu, okuma dürtüsünü uyandırmak. 

Kitapla Muhabbet sayfamızda  grup her gün bir arada. Sayfada, kitap ve kitaplarla ilgili her türlü 

paylaşımlara yer vererek okuma isteğini canlı tutmaya çalışıyoruz. Kitapsever dostlarımızdan bazıları 

okuduğu  kitapların yorumlarını yapıyor veya kitaplarla ilgili öğrendiği bir şeyleri paylaşıyor veya yazarı 

hakkında bilgi paylaşıyor. Grupta okunacak kitapları başlangıçta tek elden yapıyorduk veya yazar 

dostların tavsiyesini alıyorduk. Şimdi ise üyelerimizden o ay okunacak kitap için öneriler alıyoruz. 

Herkes okunmasını istediği kitabı, grubun duvarında paylaşıyor ve oylanıyor. En çok beğeni alan kitap o 

ayın okuma kitabı oluyor. Grup, o ayın sonunda önceden belirlenmiş bir mekanda toplanıyor ve kitabın 

değerlendirme ve incelemesi yapılıyor. Hayır belli bir tür okumuyoruz. bazen felsefe, bazen mitoloji, 

bazen arştırma inceleme, bazen bilim kurgu, dünya klasikleri, Türk edebiyatı... kısacası  fark etmiyor. 

Rize Grubu; Bugünü Yaşama Arzusu/Irvin D. Yalom- oturumu.

Ankara Grubu; Telef. Kitabın yazarı Attila Şenkon’la.
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Grup üyelerinizin arasında pek çok yazarın 
da olduğunu söylediniz. Bu size nasıl bir 
artı sağlıyor? Gruba katılan yazarların 
kitaplarını da okutuyor musunuz?

Farklı iller de aylık toplantı yapan üyeleriniz 
var mı? Organizasyonu nasıl sağlıyorsunuz?

Grup olarak farklı türlerde kitapları okuduğunuzu söylediniz. Bilimkurgu okuyor musunuz? 
Yerli bilimkurgu eserleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yazar dostlarımızın olması daha önce belirttiğim 
gibi okunacak kitap belirlenmesinde yardımcı 
oldukları gibi kaynak bilgilerini sunarak bize 
daha kapsamlı anlama avantajı sağlıyor. 
Bazen hangi çevirinin veya hangi kitabevinin 
baskısının daha iyi olduğunu söyleyerek de bizi 
yönlendiriyorlar. Meslekleri gereği, araştırmacı 
yönleri, kitaplarla ve diğer yazarlarla daha ilgili 
olmaları bakımından bize yol gösteriyorlar. 
Ayrıca, sayfamızdaki yorumlarıyla da 
okuyucularımızı bilgilendiriyorlar.

Çok fazla yok, sadece Rize grubumuz var. 
Bizimle aynı parelellikte okuyup toplanan 
diğer arkadaşlarımız, Ankara üyeleri dahil, toplantıya katılmasa da sayfadan okunacak 
kitapları takip ediyorlar. Organizasyonu  ise  sayfadan bildirim yaparak sağlıyoruz. Toplantı 
tarihini, yeri ve saatini ‘’etkinlikler’’ altında paylaşarak tüm üyelerimizi haberdar ediyoruz.  
Şehir dışı grubumuzda kendi aralarında yeri ve saatini Ankara’da yapılan toplantı gününe 
yakın tarihlerde  ayarlıyorlar. Yukarıdaki sorunuzda  belirttiğim gibi; öneriye sunulan yazarlar 
arasında üyemiz olanların kitabı varsa ve  çok beğeni aldıysa tabii ki okuyoruz. Temmuz  ayı 
okumasında, üyemiz olan Attila Şenkon’un son kitabı, TELEF’i okuduk

Evet çok farklı türden kitaplar okuyoruz… Neredeyse her türden diyebilirim. Bilimkurgu da 
okuyoruz. Yerli bilim kurgu eserleri sunan pek çok yazar dostumuz var. Yerli bilimkurguya 
ülkemizde son zamanlarda ilginin arttığını düşünüyorum. Geçmiş yıllarda çok güzel örneklerini 
gördüğümüz  fakat çok sık yazılmayan bilimkurgu eserlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu 
bizi mutlu ediyor çünkü, ülkemiz insanının daha çok bilimsel düşünceye ihtiyacı var. Bilimin 
gelişmesi için yeni neslin bilime meraklı ve her şeyi kurcalayan, araştıran, sorgulayan bireyler 
olarak yetişmesi elzem. Buna mecburuz. Bilimden ve sanattan uzaklaşan bir ülke olma düşüncesi 
çok ürkütücü! Fakat bunları dilerken, bilimkurgu eseri üreten yazarlara sunulan olanakların ve 

Attila Şenkon
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desteğin de az olduğunu hepimiz görüyoruz. Çoğu ciddiye bile alınmıyor. Çevremizde bunun pek 
çok örneğini gördük ve görüyoruz. Fırsat verilirse, bizden de pekala bir, R. Heinlein, P.K.Dick 
veya Arthur.C.Clarke çıkabilir neden olmasın! İnsanların, bilime ve kurgularına ihtiyacı var. 
Bugün baktığımızda, bilimkurgu yazarlarının yıllar evvel kaleme aldıkları bilimsel kurgular, 
bilim adamları tarafından tek tek hayata geçiriliyor. Bilime ve bilimkurguya destek vermezsek 
oturur birbirimizi dinleriz!

Ülkemizde kitap yazarak 
hayatını idame ettiren çok az 
yazar olduğunu düşünüyorum. 
Bunda ülke ekonomisi, kitap 
okuma oranları ve yayınevlerinin 
uyguladığı politakaların da bir 
etken olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Net bir şey söyleyemem fakat, çoğu 
yazarın hayali, kitabının defalarca 
kere baskıya girmesidir. Çünkü 
biliyoruz ki tek baskı yapan bir 
kitaptan ne yazar, ne de yayınevi 
para kazanabilir! Bu yüzden, 
zaten kitap okuma oranının az 
olduğu ülkemizde, ayda bir kere 
de olsa (bütün üyeler olmasa 
da) seçilen kitaptan topluca 
alınıyor olması. Kitabı basan 
yayınevini ve yazarını bir nebze 
olsun heyecanlandıracaktır. Bunu 
düşünmek bile keyif verici bir 
durum bizim açımızdan. Elbette 
her ay yerli yazarların kitaplarını 
okuyamıyoruz fakat bu kez de 
yayınevlerini mutlu etmiş oluyoruz. 
Ülke olarak daha çok okumamız 
için bir tarafın mutlu olması şart. 

Kitapla Muhabbet  Ankara Grubu, Diriliş/Lev Tolstoy oturumunda.

Bol oksijen, bol edebiyat... Kitapla Muhabbet, Rize Grubu, oturuma 
başlamadan önce bu eşsiz manzaranın keyfini çıkararak çaylarını 

yudumluyor.

Anlattıklarınıza göre, Kitapla Muhabbet grubunun kitap satışlarına da azımsanmayacak 
bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?
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Sorularımızı yanıtlayıp, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek 
istediğiniz bir şeyler var mı acaba?

İnsanların, Kitapla Muhabbet grubuna girebilmeleri için ne yapmaları gerekiyor?

Grubumuzun görünürlük ayarı “gizli” olduğu için aramalarda görünmüyoruz, bu yüzden 
genellikle üyelerin arkadaşları veya referansları ile katılım sağlanıyor. Gerçek okuyucular da 
zaten bizi bir şekilde buluyor. Aslında kitapsever olarak kişileri ayırmıyoruz fakat bizim olmazsa 
olmazımız, üyelerin kitap okuması. Sırf bir gruba üye olmak için gelenler, kitaplarla alakası 
olmayanlar bir süre sonra, gerçekten kitap okuyanlar arasında sıkılıp kendileri ayrılıyorlar. 
Reklamını yapmak isteyenler de buna dahil. Onlar da fazla dayanamıyor. Çünkü biz kendimizi 
gerçekten kitaplara ve aylık okunacak kitabımıza veriyoruz. Amacımız keyfimizi kaçıracak 
durumlardan uzak kalarak okumaya odaklı kalmak.

Dilerim insanlar daha çok okurlar, zihinler daha çok açılır ve ülke adına güzel gelişmeler 
yaşanır. Kütüphanelerimiz dolup taşar, bunlar yetmez daha çok kütüphane açılır ve insanlar 
daha çok kitap okumaya başlarlarsa, her şey daha güzel olur.

Aydınlığın herkese ulaşması; bilinçli, farkındalık sahibi insanların yetişmesi, doğaya ve 
çevresine saygılı, bilim ve sanata düşkün bireylerin artması, ancak ve ancak okumakla olur. 

Ben de şahsım ve grubum adına, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor dergisine, sesimizi duyurma 
fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Okuyun ve okutun...

Attila Şenkon; Bütün Düşler Nazlıdır, Gökkuşağına İki Bilet, Bıyık İzi Yalanları, Bahar 
Temizliği, Aykırı Üçgenler, Sustum Duydun Mu?, Geveze Kitap, Her Gün Perşembe Olsa, Telef.

Ahmet Tulgar; Trajik Nüans, Diller, Çehreler Barış, Duygusal Anatomi, Ne Olmuş Yani? 
Korsan Yazılar, Volkan’ın Romanı, Çocuklar ve Canavarları, Henüz, Evsiz Ülke Hikayeleri, 
Mahallede Herkes Kahramandır / Röportajlar, Trajik Nüans.

Olcay Kasımoğlu; Yüreğimde Sakladığım Son Sözüm, Simurg Olma Zamanı

Yüksel Yılmaz; M4Y4 ve İkinci kitabı M4Y4: Nesil

İlhan Deliktaş; Kafka Oteli

Taşkın Konuralp; Hüzün Yoldaşım / Belaya Berioza –I, Kuğuların Dönüşü II Belaya Berioza, 
Saman Sarısı Ağıtlar

Aydın Şimşek; Kopuk ve Hiç

Kitapla Muhabbet grubundaki yazar dostlarımız ve kitapları
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Sibel Baykam; Kendi Yaşamın Gibi Buyur Çekinme, Bir Acayip Kız Çocuğu

Işık Gürer; Gündüz Düşleri, Beni Biraz Sevebilir misin?, Mine

Taylan Özgür Köşker; Ah Tamara 

Şule Temel; Taş Saksı

Murat Kurtman; Hiçlik Hazinesi

Vacip Örger; Süper Magazin Kahramanları 

Turgay Kurtuluş; Gül Kokusundan Yansımalar

Yahya Aksoy; Si-An’dan Tiran’a Tarihi İpek Yolu
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Yazan HASAN ÖNAL Resimleyen SEZAİ ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm 3

Tarih: 2411 - saat:16:07
-Beyler hanımefendiler, artık sona yaklaşıyoruz. Önümüzdeki dört yıl içinde yörüngeye 
fırlatacağımız son gemi ile maalesef bizler; siz muhteşem 1000 kişiye veda edeceğiz, buna 
nasıl bir duygu yükleyeceğiz inanın bizlerde bilmiyoruz! Biz gidenler, sonsuz evrende ya 
kaybolacağız ya da bir hedefe varacağız. Kim bilir, belki bir uygarlık tarafından bulunup virüs 
gibi imha edileceğiz! Ancak sizler, kendi ellerimizle öldürdüğümüz bu mavi kürenin acımasız 
sonuna veya yeniden doğuşuna şahitlik edeceksiniz. Artık sizin olan bu dünyayı ve kalanları, 
buradan ayrılan iki yüz otuz milyon insan, her daim minnetle anacaktır. İnanın anlatılması 
zor bir duygu... Sizleri saygıyla selamlıyoruz... Sorularınızı alabilirim artık.

-Kulelerimizin bir saldırı veya olağan 
dışı müdahale durumunda savunma 
mekanizması yeterli olacak mı acaba? 

-Bunu elbette düşündük hanımefendi. 
Oto sistem savunma mekanizması 
yeterli güçtedir. Kulelerimiz yüz atom 
bombası şiddetine dayanacak şekilde 
inşa edilmiştir. Yapı nanoteknolojinin 
uç seviyesindedir. Üstelik gaz ve gaz 
türevleri ile saldırı ihtimali için de 
sizlere geliştirip ürettiğimiz bir buluşu 
sunmak isterim, “Oksijen Hapları”.  
Oksijen EX durumunda içeceğiniz 
bu haplar hücrelerinizin ihtiyacı olan 
oksijeni, vücudunuza takribi seksen 
saat sağlayacaktır. Kulelerdeki 
gönüllülerimiz için her türlü kolaylığı 
sağladık. Kuleler, güvenlidir ve sizi her 
türlü tehlikeden korur!
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-Efendim sizlerle iletişimimiz olacak mı?

-Elbette olacak! Ancak belli bir süre! Bu son 
filomuz ki, bu kırk dört gemi, önümüzdeki dört 
yıl içinde fırlatılacak ve yörüngede bekleyen 
diğer gemiler ile yörüngeden ayrılacak. 
İyon motorlarımızın ışık hızına yakın bir hıza 
ulaşması takriben güneş sistemimizi terk 
etmemiz ile eş zamanlı olacaktır. Bu süre, 
hesaplamalarımıza göre yirmi yıldır. Bu süre 
zarfında sizlerle bağlantımız olacaktır. Lakin 
ışık hızına geçişten sonra bunun ne kadar zor 
olacağını bilmeniz gerekiyor.

-Efendim!  Konuşlandırmalar ne zaman 
başlayacak?

 
-Hmm! Bu soruyu bekliyordum. En azından 
bunun için sabırsızlanan adayımızı görmek 
beni oldukça mutlu etti... İsminiz nedir? 

-Sezai... Sezai efendim!

 
-Son bir yıl kala konuşlandırılacaksınız Sezai 
bey!

Herhangi bir zaman dilimi...

-Arkadaşlar ben kule 405... Bir sayım alsam diyorum!  hahahahah 
-405! daha bıkmadın mı bu soğuk espriyi yapmaktan!
-Ben 501! Bayanlar baylar! 405’ e gülenler bir el kaldırsa da saysak yahu… 
hahahahah
-............
-Kule 289! Ben kule 289 duyuyor musun beni?
-Ben kule 405! İsmin nedir 289? 
-Ben 289 Esra... Kulede inanılmaz bir sarsıntı başladı... Çok korkuyorum... Bu 
yalnızca bende mi oluyor? Nedenini anlayamıyorum fakat her saniye artıyor! 
-Esra panik yok! Panik yok! Gözlem dronlarını gönder çabuk!  
-Tamam! Anlaşıldı! 
-? 
-289 cevap ver.....289! 
-Durdu! Sarsıntı birdenbire durdu. Ama şimdi de dışarıdan gelen bir müzik sesi var! 
Çok yoğun! Korkuyorum… Bu müzik sesi beni korkutuyor nedense! 
-Dronlardan görüntü gelmedi mi Esra! 
-Fakat bu imkansız! Dışarıda, Füzyon Hower tren var! Bu nasıl olur!
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Tarih: 2435

 
-Bu kulelere son mesajımızdır! Ben, Dünya 
Federasyon Başkanı, Bahir! Güneş sistemimizi 
terk etmemize saatler kaldı. Siz değerli kule 
nöbetçilerine ışık hızı altına geçmeden önce 
gönderdiğimiz son mesajdır. Soğukkanlı 
bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. 
Bu kutsal görevinizin tamamlayıcılığı için 
yapılmış bir değişim prosedürüdür. Sizlerin 
de bildiği gibi Arda, kulesini terk ederek, hem 
sizlerin hem de bu olağan görevin geleceğini 
riske atmıştır. Bu, kurulumuzun oy birliği ile almış 
olduğu yeni bir prosedür başlangıcıdır. Maalesef 
kuleler arası iletişim ağınız kapanacaktır. 
Bizlerin, güneş sistemini terk edişimizden bir kaç 
gün sonra, ki  bu  mesaj size  yedi  günde  ulaşacaktır. 
Bu durum, sizin mesajı okumanızdan bir kaç saat 
sonra gerçekleşecektir. Aldığımız  kararlar sizlerin 
yararınadır! Bunu elbet  bir  gün  anlayacaksınız!  
Kulelerinizi asla terk etmeyin, ettirmeyin! Bizim 
için iyi dileklerinizi eksik etmeyin! Saygı ve 
yaşam ile selamlıyorum; DFB: Bahir

-.................. 
-.......... 
-Duydunuz mu bunu? Bayanlar baylar! 
Duymadınız mı ne dediklerini? Ne saçmalıyor 
bunlar? Kulelerin iletişimini keseceklermiş? 
Fakat! Duydunuz mu!..

Devam Edecek...



87www.yerlibilimkurgu.com

Sokak Röportajları 3
“İyi günler efendim... Yerli Bilimkurgu hakkında birkaç sorumuz 
olacaktı...”

-What? (Genç kız elindeki karton bardaktan kahvesini yudumlar)

“Afedersiniz! Sorry...hmm... Where are you from?

- From’mu? Haa... nerelisin diyosun, ı from Sivas! (On parmak 
mesaj yazarken, kulaklığın ucundaki arkadaşına cevap verip, 
kahvesini içmeyi de unutmaz)

“Yurtdışında mı yaşıyorsunuz? Türkçeniz mi, İngiliceniz mi zayıf 
anlamadım!”

-Türkçem iyidir, arkişime röpo şaapıyorum dedim, foto al kişko 
dedi... (başını kaldırmadan mesajın cevabını yazar)

“Kişko..?”

-İsmim ayol... Sen sor şeyini, ben cevap şaaparken foto 
şeyttirelim, kamera bu mu?

“Bilimkurgunun ne olduğunu biliyor musunuz?”

-Yaa bırak şimdi kunguyu falan da, bi foto alalım senlen, 
mikrofonun da çıksın, yanaanı getir, tam öperken... (spikerin sağ 
yanak pembeye bulanır)

“Ahhhhh!” (kız sarılmaya çalışınca, üzerine kahve dökülen spiker 
yanar)

-Çok havalıyım (çektiği fotoğrafları arkişine! gönderir)

20
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