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Esra UYSAL’ın Not Defterinden

Hadi Thor’un elinden çekicini alalım, karşısına da 
Hulk’u koyalım. Bakalım neler olacak! Ayrıca Thor, 
Hela’nın başlatacağı kıyameti durdurmak için zamana 
karşı yarışmaktadır. Film 27 Ekim 2017 de vizyona 
girdi. Yönetmen: Taika Waititi. Oyuncular: Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Benedict 
Cumberbatch, Idris Elba.

Uygarlığın sonunu getiren nükleer bombalar. Marin County’de saldırı sonrası 
yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan bir grup insan. Mars’a gitmesi planlanırken 
Dünya yörüngesinde takılıp kalan bir adam. Olağanüstü güçleri olan bir mutant. 
Erkek kardeşini içinde taşıyan bir kız çocuğu.Mutasyon geçirmiş hayvanlar. Her 
şeyin eskisi gibi olmasını isteyen bir televizyon satıcısı. Bunlar Dr. Kan Bedeli’nde 
tanışacağınız karakterlerden bazıları. Geriye arkanıza yaslanıp her zaman ki 
beklenmedik Philip K. Dick dünyasının keyfini çıkarmak kalıyor. Philip K. Dick bu 
kez bir kara komedi, ezber bozan bir kıyamet sonrası bilimkurgusuyla karşınızda. 
Kemerlerinizi bağlayın.

Bildiğiniz en genç bilimkurgu yazarı kaç yaşındaydı? 14 yaşında bir yazarın 
neredeyse henüz hiçbir engel ile karşılaşmamış hayal gücünden doğan dünyasında 
bizi nasıl şeyler beklerdi? Eğlenceli olacağı kesin! Kitabı henüz bende okumadım 
ancak ilk fırsatta okuyacağım. Bilimkurgu, yazmak ve kitap okuma aşkının yeni 
nesilde de devam etmesini istiyorsak onlara destek olmamız gerekli...
Zamanın Efendileri - Diriliş’te genç bir yazarın renkli dünyası ve şaşırtıcı 
üslubuyla karşı karşıyayız ve Meralsu Karaloğlu bu kitabıyla şüphesiz Türk 
edebiyatında yeni dünyaların, farklı pencerelerin kapısını aralıyor.

Film
Thor: Ragnarok (2017)

Dr. Kan Bedeli - Philip K. Dick (2017)

Zamanın Efendileri Diriliş - Meralsu Karaloğlu (2017)

kitap
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kitap

Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği dizi Youtube üzerinden 10 bölüm 
olarak yayınlandı ve final yaptı. Şimdiye kadar izlediğimiz bütün 
bilimkurgu dizi/filmleri tiye aldığını düşündüğüm dizi eğlenceli 
fakat üzerimizde etki bırakmayacak türdendi. Sadece 10 küsur 
dakikalık 10 bölümden oluşan diziyi yine de izlemenizi öneririm. 
Sonuçta her zaman yerli bilimkurgu dizimiz olmuyor değil mi?

Son zamanlarda birçok benzerini gördüğümüz gibi yine bir çizgi roman 
uyarlaması dizi. X-Men evreninden fırlayan karakterlerimiz David ve diğer 
mutantların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Ana karakter olan David 
şizofreni hastasıdır ve dizinin bence en ilginç yanı, bir şizofrenin gözünden 
görmenin nasıl bir duygu olduğunu size gerçekten hissettiriyor olması. 
Aksiyon, dram ve bilimkurgu türündeki dizinin imdb puanı da ortalama 8,5. 
İkinci sezon onayını da alan dizi 2018’de devam edecek...

Dünya yıkıldıktan sonra, bir saat mekanizmasıyla tamamen yeniden 
inşa edilir. Lise öğrencisi Naoto, beklenmedik bir şekilde bir robot kızla 
karşılaşır. Ancak bu robot çalışmamaktadır. Naoto’nun sıra dışı bir 
yeteneği vardır. Makinelerin içerisindeki bütün sesleri duyabilmektedir. 
Kimsenin onaramadığı bu robot kızı Naoto bu yeteneği sayesinde 
onarır. Ve sonrasında ikiliyi ilginç olaylar beklemektedir. Robot kız 
nereden gelmiştir, Naoto ile karşılaşması tesadüf müdür, robot kızı kim 
yapmıştır? İzleyip öğreneceğiz...
Duygusal, romantik ve fantastik yönleri de ağır basan anime, salt aksiyon 
arayanlara hitap etmeyebilir. Animenin roman serisi ve mangası da 
bulunmaktadır, meraklısına duyurulur.

Oyunu ne yazık ki oynama imkanım olmadı ama tanıtımlarını ve 
Steam incelemelerini uzun uzun izledim. Görsel olarak ve hikayesi 
bakımından benim için yeterince iyi bir oyun vardı karşımda. 
Konusu kısaca şöyle; Talos 1 adlı uzay istasyonunda uyanan 
Morgan’ın görevi 2032 yılında yapılan bir deney sırasında 
yaşanan aksilikten dolayı doğan sonuçları düzeltmektir. Oyun 
bir uzay üssünde geçiyor ve Morgan’ın karşısında onu avlamak 
isteyen uzaylılar var! Bilimkurgu türü olan oyunda korku ve 
gerilim hakim. Mayıs 2017’de yayınlanan oyunun Xbox, PS ve 
PC versiyonları mevcut.

Görünen Adam (2017)

Legion (2017 Devam ediyor)

Clorkwork Planet (2017)

Prey (2017)

dizi

anime

oyun
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Muhittin Yağmur POLAT

Bilgisayar ve Video Oyunlarında
Bilimkurgu: 

Commander64 Günlükleri

1970’li yılların sonuna doğru Atari 2600 ve rakiplerinin insanlara evlerinde 
oyun oynama keyfini tattırmasıyla birlikte oyun pazarı hızla büyümeye devam 

etti. Pazarın önemini gören bilgisayar firmaları, oyun sektörüne girmek için düşük 
kapasiteli ama ucuz bilgisayar modellerini piyasaya sürdüler. Konsol, Bilgisayar ve 
Oyun üreticilerinin arasında kıyasıya bir rekabet başladı. İlk dönemlerdeki uzaylı 
vurma türündeki oyunlar devam etse de, gelişen donanımlar ve programlama 
teknikleri sayesinde çok çeşitli oyun oynama imkânı doğmuştu.
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Bu dönemde evinizde oyun oynamak 
istiyorsanız iki seçeneğiniz vardı; ya 

kartuşla oyun çalıştırabilen bir oyun konsolu 
alacaktınız ya da disket, kaset veya kartuş gibi 
ortamlarda program temin edebileceğiniz bir 
ev bilgisayarı alacaktınız. Ev bilgisayarları 
oyun dışı işlerde de kullanılabileceklerini 
reklamlarla duyuruyorlar ve çocuklar da evde 
bilgisayarla ders çalışacaklarını iddia ederek 
ebeveynlerini ev bilgisayarı almaya ikna 
etmeye çalışıyorlardı. 

Ev bilgisayarlarında dönüm noktası ise 
Commodore firmasının kurt patronu Jack 
Tramiel’in maliyetleri ve dolayısıyla da 
fiyatları düşürerek, daha çok satış yapmanın 
kârlı olacağını fark etmesi oldu. Tramiel’in 
fikrine göre her Amerikalı aile, bir cihaz için 
100$ ödemeyi göze alabilirdi. Commodore 
firması bunu yapabilmek için o dönemdeki 
pek çok konsol ve bilgisayar için 6502 işlemci 
ve bellek çipleri üreten MOS Teknoloji 
Firmasını satın aldı ve kendi ürettikleri çipleri 
kullanarak 1980 yılında 299.95$’a VIC-
20 bilgisayarını piyasaya sürdüler. VIC-20 
çıkmadan önce ev bilgisayarları çok pahalıydı. 
1982 yılında Commodore 64’ü çıkardıklarında 
ise VIC-20’nin fiyatını 99$ yaparak piyasayı 
birden fazla bilgisayarla kontrol altına almaya 
başladılar. 

Başta Atari ve Apple olmak üzere rakipleri, 
MOS6502 ve türevlerini Commodore’dan 

daha pahalıya satın aldıklarından dolayı 
rekabet etmekte zorlanıyorlardı. Düşük fiyat 
hamlesini İngiltere’de Sinclair’in firması 
ZX serisi bilgisayarlarda yaptı. Fiyatı düşük 
tutabilmek için gereksiz görülen bütün 
parçalar atılmıştı, ZX serisi cihazlar montaj 
maliyetinden kaçınmak için demonte kit 
olarak bile satılıyordu. 8 bit döneminde ev 
bilgisayarı üreten başlıca firmalar olarak  
Apple, Atari, Commodore, Sinclair, Texas 
Instruments, Amstrad ve MSX (Sharp, 
Vestel, Sony v.b.) sayılabilir. Bu dönemde ev 
bilgisayarları savaşını Commodore firmasının 
kazandığı söylenebilir. Sadece C64 22 milyon 
adetten fazla satılmıştı. Bu dönemde Konsol 
firmaları da boş durmadı. Nintendo firması 
birkaç cihaz çıkardıktan sonra Atari 2600’ün 
hakim olduğunu konsol pazarına 1983 yılında 
NES (Nintendo Entertaintment System - 
Famicom) ile girdi, rakibi Sega ise Master 
System’i piyasaya sürdü. Atari ise 5200 modeli 
ile cevap verdi. 



8 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

8-bit döneminde pazar oldukça 
değişkendi; bilgisayar firmalarının 

konsol, konsol firmalarının bilgisayar ürettiği 
de oluyordu. Bazen de konsol olarak satılan 
bir ürün de birkaç eklentiyle ev bilgisayarına 
dönüşebiliyordu. 

Dünyanın en etkili bırakan oyunu olarak 
nitelendirebiliriz. Çıktığında sadece 18 ayda 
400.000 civarında PAC-MAN jetonlu oyun 
makinesi satılmış (o zaman için 1 milyar 
dolarlık cihaz satışı) ayrıca neredeyse bütün 
8-bit, 16-bit konsol ve bilgisayarlarda çıkmış 
bir oyun (resmi ve gayrı resmi versiyonlar). Ne 
kadarlık satış yapıldığını ise kimse bilmiyor. 
Cep telefonlarında bile oynayabiliyorsunuz. 
İlk başta bilim-kurgu olarak tasarlansa 
da sonradan labirentlerde canavarları yok 
etmeye çalıştığımız ve meyveleri yediğimiz bir 
oyuna dönüşmüş.

Mario olmadan 8-bit dönemini anlatmak 
büyük bir eksiklik olurdu. Aslında bir bilim-
kurgu oyunu değil ama Mario serisinin devam 
oyunlarından bazıları bilim-kurgu sınıfına 
giriyor. Bu ilk oyunda Kahramanımız Mario 

Yukarıda görmüş olduğunuz cihaz ATARI 
XE Game System. Ayrıca satılan uyumlu bir 
klavye satın alıp taktığınız takdirde cihaz 
bunu algılıyor ve ATARI XE ev bilgisayarı 
olarak çalışıyordu. Böylece Disket Sürücü, 
Teyp, Yazıcı ve Modem gibi aygıtları 
kullanabileceğiniz 8-bit bir bilgisayara sahibi 
oluyordunuz.

Çok fazla cihaz ve donanım çeşitliliği 
olduğundan dolayı konuyu fazla uzatmadan 
oyunlara biraz göz atalım.

Nintendo Entraintment System, Sega Master Sistem ve Atari 5200 
cihazlarını görüyoruz.

PACMAN

MARIO BROS.
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Metroid oyunları, 
Alien film serisine 
benzerlikler içeren bir 

bilim-kurgusal ortamda ödül avcısı Samus 
Aran’ın görevlerini anlatıyor. Oyunun ana 
öğeleri, Metroid organizmaları ve Metroidlerin 
güçlerini kullanan Uzay Korsanlarıdır. Oyun 
1986 yılında ilk olarak Japonya’da Famicom 
Disk sistem için piyasaya sürülmüş ve 1987’de 
NES için çıkmıştır.

Atari ST, Macintosh, Amiga, DOS ve Nintendo 
Eğlence Sisteminde çıkmıştır. Oyunda, başta 
Dave Miller olmak üzere birbiriyle arkadaş 
olan karakterleri kontrol ediyoruz; görevimiz 
Dave’in kız arkadaşı Sandy Pantz’ı, insan 
deneylerinde kullanmak için kaçıran çılgın 
bilim adamı Dr. Fred’den kurtarmak.  Dr. 
Fred’in üyesi olduğu Edison ailesi konağı 
ele geçirmiştir. Konakta Hemşire Edna (Dr. 
Fred’in karısı), Weird Ed (oğulları), bir tane 
mor ve bir tane de yeşil dokungaçlı yaratık 
var. Eğer yeşil dokungaçlı yaratık harici bir 
aile üyesi sizi veya arkadaşlarınızı keşfederse 
sizi yakalar veya öldürürler. Oyun genelde 
ciddi bir atmosferde geçse de zaman zaman 
ilginç espriler ve B-filmlerinde görülen 
gariplikler çıkmaktadır. Oyun işaretle ve 
tıkla yöntemiyle oynanan bir macera oyunu 
(point & click adventure). Ayrıca oyuncuların 
ortamla ve karakterlerle etkileşim kurmak için 
kullanabilecekleri 15 farklı komutu içeriyor.

Lucasfilm Games tarafından 1987 yılında 
Commodore 64 için çıkarılan bir grafik 
macera oyunudur. Oyun daha sonra Apple II, 

büyücünün hapsettiği prensesi kurtarmaya 
çalışıyor. Devamı niteliğindeki oyunlar 
Nintendo tarafında hâlâ üretiliyor. Oyun 
cihaza özel (exclusive) oyunların en önemli 
örneği. NES konsolunun satışlarını arttırmak 
için cihaza özel üretilmiş (bir süre sonra başka 
konsollara ve bilgisayarlara da çıkmış ama 
NES sistemi piyasada tutunduktan sonra).

METROID

MANIAC MANSION

PROJECT 

FIRESTAR

Dünya üzerindeki 
hammadde azlığı 
nedeniyle, Titan Ay’ı 
üzerinden kaynak 
elde edilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak 

düşman bir iklime sahip olduğu için hiçbir 
insan bu çevrede çalışamayacağından, bu 
koşullardan zarar görmeyen bir yaşam 
formu üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
“Firestart Labs” adlı en modern genetik 
mühendisliği laboratuvarını taşıyan bir 
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Andrew Braybrook tarafından Commodore 64 
için tasarlanan ve diğer 8-bit bilgisayarlarda da 
çıkan bir bilimkurgu konulu yana kaydırmalı 
atış oyunudur (side-scrolling shoot ‘em up). 
8-bitlik ev bilgisayarlarındaki en popüler 
oyunlardan biriydi ve 1986’da yılın en iyi atış 
oyunu (shooting game) ödülünü almıştır. 2 yöne 
(sola ve sağa) harekete izin verdiği için diğer 

yana kaydırma (side-scrolling) oyunlarından 
farklıydı. Evreninizin minerallerini kendi 
kullanımları için hasat etmek isteyen bir ırkın 
uzay gemileri tarafından saldırıya uğrayan 15 
gezegenden oluşan güneş sisteminizi, pilotluk 
yeteneklerinizi kullanarak kurtarmanız 
gerekmektedir. Düşman uzay araçlarını ve 
kara silahlarını vurmalı ve birçok tehlikeden 
kaçınmalısınız. 

R-Type, 1987’de Irem şirketi tarafından 
üretilen bir yana kaydırmalı atış oyunudur 
(side-scrolling shoot ‘em up). Grafik 
tasarımlarında H. R. Giger’in Alien filmleri 
için ürettiği eserlerden esinlenilmiştir. 8-bit ve 
16 bit konsol ve ev bilgisayarlar için sürümleri 
bulunmaktadır. Günümüzde Android, IOS, 
Java ve Wii için de bulmanız mümkündür. 
Oyunda; şeytani Bydo imparatorluğunu 
kovmak için başlatılan ölüm-kalım savaşında 
R-9 uzay gemisini kontrol ediyorsunuz.

araştırma gemisi olan “Prometheus” Satürn’e 
gönderilir. Araştırmalar sonucunda arzulanan 
yaratık nihayet üretilir ve daha fazla araştırma 
yapmak için birkaç prototip oluşturulur. 
Fakat aniden “Prometheus” ile olan radyo 
teması kesilir. Hükümet, bu projeye büyük 
miktarda para yatırıldığı için bu olayı çözmek 
istemektedir. Bu nedenle en iyi ajanları 
olan Jon Hawking’i Dünya ile arasındaki 
bağlantıyı yeniden kurmak veya en azından 
araştırmaların sonucunu güvence altına almak 
için “Prometheus”a gönderirler. Kısa bir 
giriş animasyonundan sonra oyun araştırma 
gemisinin hava kilidinde başlıyor ve Jon 
Hawking’in rolünü oynamaya başlıyorsunuz. 
Oyun tipik bir aksiyon macera oyunu. Farklı 
odalarda kahramanı yönlendirmek, silah ve 
mühimmat temini etmek, bulmaca çözmek, 
yaralarınızla uğraşmak, bilgisayarlardan 
ipuçları bulmak yani kısacası bütün sorunlarla 
kendi başınıza baş etmek zorundasınız.

URIDIUM

R-TYPE

1994 TEN YEARS 
AFTER
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R-TYPE

1983 yılında piyasaya çıkan oyunda George 
Orwell’in “1984” dünyasında kilitli kalan bir 
kişi olan Smiffy’i canlandırıyoruz. Kitaptaki 
totaliter casusluk kavramı, oyunun üretildiği 
seksenlerin başında güncellenmiştir. Artık 
insanların televizyon ekranı aracılığıyla diğer 
insanları izlemesi yerine, her şey bir Merkezi 
Bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. 
Smiffy bilgisayarı kapatmaya karar verir ve 
macera başlar. Oyun bir platform oyunudur. 
Orwell’in kitabındaki gibi devasa binalar 
peyzaja hakimdir ve bu binalardan birisi 
de Merkezi Bilgisayarı barındırmaktadır. 
Oyunumuz binanın içindeki koridorlarda 
geçmektedir. Canavarları atlamaya, uçan 
cisimlerden kaçmaya ve binanın üst 
katlarına doğru çıkarak bilgisayara ulaşmaya 
çalışıyoruz.

1984 yılında çıkan ve Isaac 
Asimov’un bilimkurgu 
dedektif romanı Şafağın 
Robotları romanı üzerine 
kurulu olan bu yazı tabanlı 
macera (text adventure) 

oyununda Dünyalı dedektif Elijah Baley 
rolününü üstleniyoruz. Tanınmış bir robotist 
ve insan benzeri robotların üreticisi. Dr. Han 
Falstofe’nin öldürülmesini soruşturmak için 
Aurora’nın Spacer dünyasına gönderiliyoruz 
ve cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Katili bulmak 
için içgüdülerinizi, çeşitli araçları ve fırsatları 
belirlemeli ve kanıtlarınızı Aurora Başkanına 
sunmalısınız.

ROBOTS of DOWN

1984 yılında çıkmış bir serbest ticaret ve savaş 
simülasyonudur ve bu türün öncüsüdür. 
Oyuna “Komutan Jameson” olarak Lave 
İstasyonu’nda başlıyoruz, 100 kredimiz ve 
hafif silahlı bir ticaret gemisi olan bir Cobra 
Mark III’ümüz var. Oyunda çeşitli yıldız 
sistemlerine seyahat ediyor, ticaret yapıp para 
kazanıyor ve itibarımızı arttırıyoruz. Ticaretin 
yanı sıra başka yollarla da para kazanılabilir: 
Askeri görevler, kelle avcılığı, asteroit 
madenciliği ve hatta korsanlık. Karakterimiz 
para kazandığında; daha iyi silahlar, 
kalkanlar, arttırılmış kargo kapasitesi, 
otomatik yanaşma sistemi gibi donanımlarla 
gemilerimizi yenileyebiliyoruz. Oyunda derin 
uzayda yolculuk ederken Johann Strauss, 
An der Schönen, Blauen Donau op. 314’ün 
notalarını duyabilir ve kendinizi 2001 Space 
Odyssey filmi atmosferinde hissedebilirsiniz. 
Oyunda Thargoids olarak bilinen ve düşman 
rolündeki ırk hakkında bir bilgi yoktur, 
gemileri genellikle oyuncunun kontrolündeki 
gemiye saldırır ve oyuncuyu uzay savaşında 
bulunmaya zorlarlar. Oyunda tarafsız 
gemilere de saldırmayı da seçebilirsiniz ancak 
bunu yapmanız halinde sonunda galaktik 

ELITE
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1983 yılında çıkan bu oyunda; Bungeling 
İmparatorluğu, yasal sahiplerinden büyük 
miktarda altın çalmıştır, bizim görevimiz 
hazine dairesine sızmak ve altınları yeniden ele 
geçirmek. Bunun yapmamız için merdivenleri 
ve halatları kullanarak 150 ekrandan oluşan 
alanı gezerek altınları toplamamız gerekiyor. 
İmparatorluk, altınları korumak için robot 
korumaları hazine dairesine indirmiştir ve 
bunların herhangi biriyle temas etmemiz 
bir canımıza mal olur. Robotlardan kaçmak 
için ateşe basarak hareket yönümüzde bir 
delik kazmalıyız,  böylece güvenli bir şekilde 
kaçabiliriz. Bir ekrandayken oradaki tüm 
altınları toplandıktan sonra bir sonraki ekrana 
geçmenize izin veren bir merdiven belirir. 
Programlama becerisine sahip olmayan 
kişilerin de yeni bölümler oluşturulması için 
bir editörü bulunan eski oyunlardan biridir.

Karşımızda 1986 yapımı bir Sierra Klasiği bir 
var. Sierra firması oyun tarihindeki çok önemli 
bir firmadır ve hakkında özel bir yazı yazmak 
lazım aslında. Oyun hem 8 bit hem de 16 bit 
ev bilgisayarları için üretilmiştir ve mizahi bir 
bilimkurgu macera oyunudur. Devam oyunları 
da geliştirilerek bir oyun serisi olmuştur. Bir 
diğer Sierra klasiği King’s Quest’e benzer. 
Gelelim oyunumuzun konusuna: Roger Wilco, 
yıldız gemisi Arcada’nın en önemli adamlarından 
biridir; o geminin temizlik görevlisidir! Bir gün 
en iyi yaptığı şey olan dolapta uyuma işiyle 
meşguldür. Havayı yırtarcasına çalan bir alarm 
sesi  onu uyandırır. Arcada gemisi kötü Sarien’ler 
tarafından saldırıya uğramıştır! Roger, neler 
olup bittiğini anlamaya çalışırken, gemideki 
tek kurtulan kişi olduğunu fark eder. Sarien’ler 
tüm mürettebatı öldürmüş ve değerli Yıldız 
Jeneratörü’nü çalmışlardır. Roger’ın görevi; on 
beş dakika içinde patlayacak olan Arcada’yı terk 
etmenin bir yolunu acilen bulmaktır. Sonra da  
Sariens’lere cesur galaksiler arası kapıcılarla asla 
uğraşamayacaklarını göstermesi gerekecektir! 
Oyunda Roger’ı ok tuşlarıyla gezdirebiliyor 
ve komut yazarak etkileşim kurdurabiliyoruz. 
Çözecek bulmacalar ve Roger’ı ölümden 
kurtarmak için zekâmızı kullanmamız gereken 
durumlar mevcut. 

polisin dikkatini çekersiniz ve kahramanınızın 
şöhreti azalır. Elite, sekiz galaksiden ve 256 
gezegenden oluşan geniş oyun alanıyla dikkat 
çeken bir oyundur. Geminizin, gezi için yeterli 
yakıta sahip olması koşuluyla (geminin yakıt 
kapasitesi, yedi ışık yılı mesafeyle sınırlıdır) 
bu gezegenden herhangi birine serbestçe 
gidebilir.

LODE RUNNER

SPACE QUEST- 
The Sarien 
Encounter
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1984 yılında piyasaya sürülmüş Lucasfilm 
Games firmasının ilk oyunu olan oyun, pek 
çok konsol ve ev bilgisayarında oynanabiliyor. 
Oyun 3017 yılında geçiyor. Evrendeki 
en hızlı, en rekabetçi ve en popüler spor 
dalı olan Ballblazer’daki bir yarışmacıyı 
oynuyoruz. Arkadaşımıza ya da droidlere 
karşı oynayabiliriz. Oyunumuz büyük, yeşil 
bir dama tahtasına benzeyen bir alanda 
oynanıyor. Biz ve rakiplerimiz Rotofoil 
denilen bir hoverkrafları yönlendirerek topu 
(plasmorb) kapmaya ve hedeflere doğru 
fırlatmaya çalışıyoruz. Aşağıda 1986 yılında 
Atari dergisindeki incelemesini görüyorsunuz

BALLBLAZER

O dönemlerde Türkiye’de de oyunlar 
zevkle oynanıyordu ve sınırlı sayıda 

da olsa 8-bit bilgisayar dergileri ülkemizde 
de mevcuttu. Bunlar arasında Commodore, 
64’ler, Atari Bilgisayar, Sizin Amstrad ve 
Eğitimde Bilgisayar dergileri sayılabilir.

BACK to the 
FUTURE

Bu oyun insana küçükken oynadığımız iki 
bilye ve bir labirentten oluşan oyuncakları 
hatırlatıyor. Uğraşıp didinip bilyelerden 
birini labirentin merkezine getirdiğiniz anda 
diğerinin ta en başa döndüğünü görüp tekrar 
uğraşmaya başlıyorsunuz. Program ünlü 
filmle aynı konu üzerine kurulmuş. Filmi 
görmemiş olanlar için kısaca anlatalım:  
Amerikalı bir genç olan Marty, arkadaşı 
Doc’ın zaman makinesi ile 1955 yılına geri 
döner ve kendisini anne-babası ile aynı 
lisede bulur. Fakat ortalığı karıştırdığından 
geçmişte olanlar aynı şekilde gerçekleşmez ve 
zavallı Marty anne ve babasını birleştirmeye 
uğraşır. Oyunda siz Marty’i kontrol ederek 
anne (Lorraine) ve babanızı (George) bir 
araya getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda 
rastlayacağınız diğer kişiler de. tam bir zorba 
olan Biff ve onu sizden uzaklaştırabilecek 
tek kişi olan Doc. Marty joystick yardımıyla 
sağ, sol ve ileri gidebiliyor, ayrıca yukarıdaki 
ikonlardan yararlanarak değişik işlevleri de 
gerçekleştirebiliyor. Yukarıdaki 5 ikondan en 
sağdaki kaykay Marty’nin daha hızlı hareket 
etmesini sağlıyor. Onun yanındaki gitar 
Lorraine’i hareketsiz hale getiriyor. Ortadaki 
uzay başlığı George’un sizi takip etmesini 
sağlarken, kahve Biff’in yarım dakika için 
donmasına neden oluyor. En soldaki kitap ise 
George ile Lorraine’i bir araya getirince onlara 
okumanız gereken aşk şiirlerini içeriyor. 
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Hikâyemiz şöyle başlıyor: “Uzun yıllar önce 
kıyamet makinası, XYLOS ve PHOLOS 
uydularının üzerinde bir yörüngeye yerleştirildi. 
Görevi galaksinin imparatorlukları arasında 
çıkacak bir nükleer savaşı engellemekti. 
Eğer uydular üzerinde nükleer hareket tespit 
edilirse iki uydunun insanları yok edilecekti. 
ZOGOS galaksisinden gelen işgalciler, kıyamet 

makinesinden habersiz PHOLOS’a bir nükleer 
saldırı düzenlediler. XYLOS, ZOGOS’lara 
karşı hipno ışın saçarak nükleer radyasyonun 
oluşturulmasını yavaşlatır.”

Hikâyemiz uzayda başladı diye uzayda geçecek 
zannetmeyin. Sizin göreviniz aşağıdaki ilkel 
gezegene inip zaman kristalini bulmak, öyle ki 
ZOGOS’lar uzay gemileriyle sizi takip ederken 
siz atınızla seyahat ediyorsunuz. Tabii bunun 
için ilk önce atınızı oluşturmanız gerekir. Ana 
gemiden kalkıp, gezegenin koruyucu duvarını 
delip, aşağıdaki platforma çok yavaşça inin. 
İlk indiğiniz yerde atınızı oluşturmanız 
gerekiyor. Bunun için sihirli toprakla nehrin 
karşısındaki pembe kemikleri (toplam 6 
tane) karıştırmanız gerekiyor. Sizi ZOGOS’lar 
canlı ağaçlarla engellemeye çalışıyorlar. Atın 
iskeletini oluşturduktan sonra nehirden karşıya 
geçirip diğer ekrana başlarsınız. Bu ekranda 
kaplumbağaların ve kütüklerin üstüne çıkarak 
adaya geçip hem adadaki insanı kurtaracak 
hem de ağaçtan topladığınız elmaları atınıza 
atacaksınız. Atınız normale dönüp sizi adadan 
kurtardıktan sonra sırayla değişik ekranlardan 
geçeceksiniz. Bunların arasında müzik çalarak, 
ZOGOS’ları öldürüp gizli geçitten geçmek, 
topları havuza atarak havuzun suyunu boşaltmak 
ve altındaki geçitten geçmek, örümceklere, 
yılanlara ve yarasalara karşı savaşarak gizli 
geçitleri bulmak ve yüzleri karşılaştırarak doğru 
çıkış yolunu bulmak var. Bu ekrandan sonra 
zaman kristaline ulaşmış olacaksınız.

 Bu ekranları geçmek göründüğü kadar 
kolay değil. Sabırla oynayıp bazı şeyleri tekrar 
tekrar yapmanız gerekebilir. Eğer oyunun 
sonunu merak ediyorsanız, oyunun sırlarını 

Aşağıda ise dört küçük resimle iki boş çerçeve 
var. Küçük resimlerden yeşil renk alanlar o 
anda etki altında bulundurduğunuz kişileri 
gösteriyor. Çerçeveler işler yolunda giderse 
yavaş yavaş resim parçaları (toplam 8’er adet) 
ile doluyor. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız 
anda parçalar tekrar eksiliyor.

İşinizi bitirip tekrar geleceğe dönebilmek 
için her iki çerçeve tamamen dolunca Doc’ın 
odasına koşup dışarı çıkarak nükleer güçlü 
otomobilinize binmeniz gerekiyor. Oyun 
sırasında işler yolunda giderken filmin müziği 
olan Power of Love’ı dinleyebilirsiniz, ancak 
durum değiştiği anda bilgisayar size son 
derece hızlı bir Johnny Be Good çalmaya 
başlıyor.

Oyun genel olarak son derece hızlı bir 
tempoda ilerliyor, adeta nefes almaya fırsat 
yok! Bütün zorlukların üstesinden gelip de 
oyunu bitirebilirseniz tekrar denemeye cesaret 
edebileceğiniz bir hayli şüpheli. (Commodore 
Dergisi Kasım 1996 sayısından alıntıdır)

MADIATOR - 
Zaman 
Kristali
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öğrenebilir ve her ekranı geçtiğinizde oyunun ne 
kadar zevkli olduğunu anlayabilirsiniz. Oyunun 
grafikleri ve müziği çok güzel. Kaçırmayın! 
(Atari Dergisi Kasım 1996 sayısından alıntıdır)

1992 yılına kadar 8-bit bilgisayar ve konsolların 
üretimi yoğun bir şekilde devam etti. (1992 
yılında sadece Commodore firması 150.000 C64 
bilgisayarı satmıştı). Şu anda özellikle Nintendo 
NES kopyası cihazlar hala üretiliyor ve satılıyor. 
İşin ilginç olan yanı ise 8-bit cihazların sadık bir 
kitlesi var ve bu gün bile rağbet görmeye devam 
ediyorlar, hatta bunlar için yeni yazılım ve 
donanım üretenler var.

8-bit döneminin sonunu getirenin, Motorola 
68000 işlemci ve bu işlemciyi kullanan 

Commodore firmasının 1985 yılında çıkarttığı 
Amiga bilgisayarı olduğu düşünülmektedir. Ama 

Eğer 8-bit dönemi ilginizi çektiyse Pixels(2015), 
Kung-Fury (2015), Mikromen (2009) 

filmlerine, 8 Bit Generation: The Commodore 
Wars (2016), Atari: Game Over (2014), Video 
Games: The Movie (2014) belgesellerine ve Halt 
&Catch Fire Dizisi’nin ilk 2 sezonuna göz atmanız 
tavsiye ediyorum.

Böylece 3. yazımızın da sonuna geldik. Ne yazık 
ki 8-bit dönemini bir yazıya sığdırmak maalesef 
mümkün değil. O yüzden elimden geldiğince 
tanıtmaya çalıştım. Gelecek sayıda görüşmek 
üzere, esen kalın.

Türkiye’de bir kaç yerli firma da 8-bit konsol 
ve bilgisayar üretmek için girişimlerde 
bulundular. Bunun yanında joystick v.b. 
donanımlar da ülkemizde de çok kaliteli 
olmasa da üretildiler.

Resimde Vestel A.Ş. 
tarafından lisans 
altında üretilen MSX 
bilgisayarını görüyoruz.

16-bit dönemini 
başlatan bilgisayar: 
Amiga 1000

Resimde META A.Ş. 

tarafından lisans 

altında üretilen 

DOBİŞKO (PAC-

MAN) oyun kartuşunu 

görüyoruz.

TV Oyunu “Atari”, Türkiye’de 
üretilecek

Bilgisayarlı Tv oyunu “Atari”, 
Türkiye’de üretilecek. 
Schaub-Lorenz’in Türkiye 
temsilcisi Meta şirketi, 
Atari’nin Türkiye’de üretimi 
ve pazarlanması için anlaşma 
imzaladı.

İlk parti olarak 20 bin “Atari” 
ve 10 değişik oyunu içeren 
100 bin oyun kaseti, nisan 
ayında piyasaya sürülecek.

5 Mart 1984

Atari Bilgisayar Dergisi, 

Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1 Kasım 1986.

Commodore Aylık Bilgisayar Dergisi,

Sayı 9 Kasım 1986.

www.oldcomputr.com

www.sofasandsectionals.com

www.wikipedia.com

www.metroid.wikia.com/

www.ign.com

www.emulator.online

www.c64-wiki.com

www.historyextra.com

retrobilgisayar.blogspot.com.tr

www.mobygames.com

www.commodore.gen.tr

www.nintendo.co.uk

www.frontierastro.co.uk

www.retrodergi.com

www.theoldcomputer.com

www.old-computers.com

www.teknoseyir.com

www.atarimania.com

wwww.classicreload.com

www.pinterest.com

www.ataritimes.com

www.atarimania.com

www.gamesnostalgia.com

Yararlanılan Kaynaklar:
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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - 2013 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 345
Yayınevi: Giza Yayıncılık

Ayhan Yıldırım
Burhan Can Ahıpaşaoğlu

C-4000
Ufkun Ötesi

Kitap, bir uzay gemisinin Üst 
Uzaydan  kütlesel uzaya geçişini 

anlatan “Aya İniş” bölümüyle 
başlıyor. Bu bölümde personelin kim 
old uklarını öğreniyoruz. Kaptan 
Talas Talastal, birbirlerine deli gibi 
aşık gemi mühendisi İze Nay ve 
İze’nin kocası navigatör Ertret Nay. 
Ancak bu bölümdeki bazı sayısal 
verilerde yanlışlıklar var. Kahramanlarımız kütlesel uzaya girdikten 7 dakika sonra 
Satürn yörüngesinden çıkıyorlar. Satürn’den Ay’a (Merkez Uydu) varmaları yaklaşık 12-
13 dakika sürüyor. Satürn – Ay arası ortalama 1 milyar 195 milyon kilometre.  Gemi ışık 
hızıyla gitse bile 13 dakikada, 13*60*300.000=234.000.000 kilometre yol almış olur. 
Bahsi geçen mesafe ışık hızıyla yaklaşık 66,4 dakikada alınabilir. Kitaptaki verilere göre 
gemi kütlesel uzayda bile ışık hızının 5-5,5 katı hızla ilerliyor.
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Bu teknik konuları bir tarafa bırakarak kitaba devam 
edelim. Personelimiz aslında çok iyi arkadaşlar 

ve yaptıkları iş ufak çaplı kargo taşımacılığı. Ayrıca 
Talas ve Ertret donanmadan ayrılmış eski askerler. 
İze ise Kavanin isimli bir gezegende doğup büyümüş 
biri. Ancak yetiştiği gezegenin kültürü ile Dünya 
kültürü arasında fark var. Kitapta zaman zaman bu fark 
belirginleşiyor. Erkek kahramanlarımızın bir özelliği ise 
birer kollarının sibernetik oluşu ve aynı zamanda silah 
olarak kullanılabilmesi. Silahın enerjisi kanlarındaki 
“protoplazma” ile sağlanıyor. Dolayısıyla silahı her 
kullanışlarında bir miktar kan kaybı oluyor.
 
Aya indikten sonra kahramanlarımızdan Kaptan Talas 
eski karısının işlettiği bara gidiyor. Fakat karısının 
koruması olan Jak engel oluyor. Jak 1,50 cm boyunda 
ufak tefek bir adam. Haliyle kavga çıkıyor.

Yeri gelmişken söyleyeyim. Kitapta çeşitli 
esinlenmeler, göndermeler  ve kelime oyunları var. Bu 
esinlenmelerden biri Talas ile Jak’ın kavgası sırasında 
ortaya çıkıyor. Jak sinirlendiğinde rengi değişiyor ve 
gitgide büyüyor. Kavga sonunda Jak 3,5 metre boyunda 
ve yeşil renkli biri haline geliyor. Aklınıza hemen Hulk 
geldiğine eminim.

Bardaki karakterlerden biri ise Cefele ırkından bir 
canlı. Vücutları tamamen 7-8 cm’lik kıllarla kaplı. 
Starwars’un Chewbacca’sı olabilir mi acaba? 

Fazla ayrıntıya girmeden devam edelim.
Talas oldukça yüklü bir para karşılığında bir kargo 
teklifi alıyor. Kargo sahibi Editre’li biri. Editre’lilerin 
fiziksel yapısı ise kitapta “Dar denebilecek kadar ince 
bir kemik yapısı, iskelet üzerinde hem çok ince hem 
de saydam bir doku tabakası vardı. Dikkatle bakılınca 
çıplak gözle seçilebilen iç organlar, aşırı büyük elmacık 
kemikleri ve çıkık bir alın, bebekleri belirsiz ve damarlı 
gri gözlere sahip bir ırk” olarak belirtiliyor.
Editre’yi Eritre olarak değiştirin. Eritre, Afrika’da bir 
ülkedir. Şimdi Afrika’daki aç insanların görünüşüyle 
kitaptaki Editre’lilerin fiziksel özelliklerini karşılaştırın. 
Benzerliği fark etmiş olmalısınız.

Devam edelim…
Kargo sahibinin adı Ko ve yolculuğa katılıyor. Ancak 
Ko’nun bir özelliği var. Bir telepat ve karşısındakine 
istediğini yaptırabiliyor. Bu özelliği sayesinde Kaptan 
Talas’ı istediği gibi kontrol edebiliyor. Kaptan, İze’nin 
yardımıyla Ko’nun kontrolünden kurtuluyor. Bu arada 
Ko, Talas’In eski karısını ve küçük kızını, düşünce 

yoluyla kontrol ettiği robotları sayesinde Ay’da rehin 
almış durumda.

Şimdi gelelim İze’nin kaptanı nasıl kurtardığına. 
İze de aynı Editreli Ko gibi bir telepat. İki telepatın 
mücadelesi sonucu Kaptan talas kurtuluyor. Bunda 
ne var diyebilirsiniz. Eğer Asimov’un Vakıf serisini 
okuduysanız aklınıza hemen bir benzerlik gelecektir. 
Vakıf’ta Katır isimli bir karakter vardır ve telepatik 
yeteneklere sahiptir. Katır’ın fiziki yapısı da Ko gibidir. 

Bu arada merkezi Mars’ta olan Q6 adında bir askeri 
birlik, Ko’nun ve değerli kargosunun peşindedir. Q6 
aslında öldü olarak gösterilen askerlerden oluşan bir 
birliktir. Hafızaları silinmiş, vücutları güçlendirilmiş 
birer ölüm makinasından farksızdır bu askerler.

Q6 timi kaptanın gemisine saldırır. Amaçları Ko’yu 
ve kargoyu yani C-4000’i ele geçirmektir. Q6 timi 
Ko’nun kamarasını yaylım ateşine tutar. Kamaraya 
girdiklerinde Ko ölü bulunur. Cesedi Mars’a götürülür. 
Yapılan kontrolde kalp krizi teşhisi konur. Ancak Ko 
ölmemiş, yaşamsal faaliyetlerini askıya almıştır. Ko, 
morgdan kaçar ve kaptanın gemisine döner.Yanında 
bir miktar C-4000 vardır ve bunu Mars’a yaymakla 
tehdit etmektedir. Ko istediklerini elde eder ve 
kahramanlarımızla birlikte yolculuk tekrar başlar. Bu 
arada Mars’taki isyan hareketini bastırmak için Q6 timi 
görevlendirilmiştir.

İkinci Bölüm:

İkinci bölüme Apalonyalılar isimli bir kısa bir  alt 
bölümle başlıyoruz. Apalonyalılar uzayın vampirleri 
olarak bilinen bir ırk. Hemoglobin ile beslenirler. 
Hemoglobin kanda bulunan bir proteindir. Geçmişte 
Kaptan Talas Apalonyalıların konuşlandığı asteroidi 
havaya uçurduğu için Apalonya lideri olan Fatih Bolod, 
Talas’a düşmanlık beslemektedir ve herkesi yemek 
istemektedir. Bu arada Bolod = Blood şeklindeki kelime 
oyununa dikkat çekerim. Kahramanlarımız, Bolod ve 
tayfasına yiyecek olarak torpido ile bir miktar C-4000 
gönderir.

Barbos adında ayyaş, yaşlı ve eski bir savaş pilotu,  
iyi bir ücret karşılığında Kaptan Talas’ın eski karısını 
ve kızını Ay’dan, Alpha Centauri yakınlarındaki bir 
gezegene getirmiştir. Ne yazık ki kadın ve kızı bir 
kulübede esir tutulmaktadır ve Barbos’un onları görmesi 
yasaktır. (Barbos = Barbaros) Barbos, Mek adı verilen, 
insan şeklinde tasarlanmış eski bir uzay aracına sahiptir. 
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Gezegende robotlar tarafından inşaatlar yapılmaktadır.
Bu arada Kaptan, Ko’nun istediği güzergahtan 
gitmektedir. Karşılarına Orebu adı verilen, her çeşit  
enerji ile beslenen bir varlık çıkar. Orebu’yu yok 
ederler. (Bu bölüm bana daha önce okuduğum bir 
öyküyü hatırlattı. Muhtemelen Star Trek bölümlerinden 
biri olabilir. Emin değilim)

Kahramanlarımız yolculuklarına devam ederken, 
Barbos, gezegende boş durmamış, Mekiyle ortalığı savaş 
alanına çevirmiştir. Fabrika inşaatı yerle bir olmuş, işçi 
robotlar hurdaya dönmüştür. Bu arada gezegenin adı 
Sahravat’tır ve çölden ibarettir.  Gezegende soğukkanlı 
sürüngenler ve kaktüsümsü bitkiler bulunmaktadır. 
Sahra=Çöl ve Dune’a gönderme var. Sürüngenler ise 
Dune’daki dev kum solucanları.

Kaptan Talas ve ekibi gezegene inerler, burada Talas 
ile kızının duygusal anlarına tanık oluyoruz. Ko 
kaçarak saklanır. Bu arada Talas’ın gemisi arızalıdır 
ve saf altın gerekir. Çöl gezegeninde terkedilmiş altın 
madenleri bulunmaktadır. Altın arama sırasında Ko 
robotlarla saldırır fakat kaçarak saklanır. Gemi çalışır 
hale getirilir. İze, Talas’ın eski karısı Gelale ve kızı Fey 
gemide kalmıştır. Talas, Ertret ve Barbos Meke binerek 
Ko’yu aramaya çıkarlar. Arama sırasında Ko, kumların 
altından Çöl Gemeli denilen eskiden kalma fakat çeşitli 
silahlarla güçlendirilmiş bir araçla çıkar. Çöl Gemeli, 
4 tane ayağı olan deveye benzeyen bir savaş aracıdır. 
Burada da bir kelime oyunu görüyoruz, Camel = Gemel 
ve Çöl Gemelinin Star Wars’taki deve şeklindeki savaş 
aracıyla olan benzerlik.

Barbos Mekiyle Ko’nun kullandığı Çöl Gemeline 
saldırır. Çetin bir kavga olur. Bu sırada Ko’nun savaş 
robotları destek olarak gelmektedir. Bunun üzerine Talas 
ve Ertret sibernetik kollarıyla ateş ederek robotları yener. 
Ne var ki robotlar sayıca üstündür. Ertret hiç durmadan 
ateş ettiği için kanı azalır ve bayılma durumuna gelir. O 
sırada tırtıl şeklindeki bir araç hızlı bir şekilde kumdan 
çıkarak, Barbos’un devirdiği Gemelin komuta odasını 
delip geçerek tekrar kumların içine girer. Gemelin 
komuta odasındaki Ko bir bacağını kaybetmiştir. 
Ko’nun savaşçı robotları tekrar gelmektedir. Ancak Q6 
timi tam zamanında gelerek robotları paramparça eder. 
Q6 timi, Ertret, Talas ve Barbos ile birlikte Talas’ın 
gemisine giderler. Barbos’un Meki onarılır, Ertret’e 
kan nakli yapılır. Barbos Q6 timinin liderini tanır ve 
korkarak saklanır. Neden sonra yanına giderek adını 
söyler fakat tim lideri Barbos’un neyden bahsettiğini 
anlamaz. Formalite icabı raporlar düzenlendikten sonra 

Q6 ve Talas’ın ekibi ayrılır. Geri dönüş yolunda ekip eski 
bir federasyon gemisinin saldırısına uğrar. Saldıranlar, 
Sahravat’ta Ko’yu öldürmeye çalışan Mars’lı asilerdir. 
Amaçları Ko’nun ele geçirdiği C-4000’i geri almaktır. 
Bu arada İze ağır hastadır. Telepatik güçlerini aşırı 
derece kullandığı için bir tür beyin kanseri olmuştur. 
En kısa zamanda doğduğu gezegen olan Kavanin’e 
gitmesi ve tedavi olması gerekmektedir. Ancak bir 
an önce kendilerine saldıran gemiden kurtulmaları 
gerekmektedir. Oldukça tehlikeli bir plan yaparlar ve 
kendilerine saldıran gemi parçalanır. Ko ölmüştür ve İze 
bir cenaze töreni düzenlenmesini ister. Kahramanlarımız 
evlerine dönerken Talas eski karısına tekrar evlenme 
teklif eder.

Unutmadan, sayısal verilerle ilgili bir hata daha var. 
Söylemeden geçemeyeceğim. Kitapta, İze’nin doğduğu 
gezegenin Ay’dan az büyükçe ve 5 milyon km. çapında 
olduğu yazıyor. Oysa  Ay’ın çapı 3474 km, Dünyanın 
çapı ise 12742 km. dir. Güneşinki ise 1,5 milyon km 
dir. Sanırım yazarlar Ay’dan biraz büyükçe derken 5000 
yazacakları yerde yanlışlıkla 5 milyon yazmış olmalılar. 

Bir kitabın daha sonuna geldik. Yazmayı unuttuğum 
veya hatalı yazdığım yerler olabilir.

Genel olarak, kitap benden geçer not aldı. Ancak 
yazarların roman karakterlerine biraz daha özen 
göstermesi gerekirdi. Esinlenmeler, göndermeler 
olmasa sanırım daha iyi olabilirdi. General İfran - 
İrfan, Ko – Katır, Jak – Hulk, Cefele ırkı – Chewbacca, 
Sahravat – Dune, Çöl Gemeli – SW savaş devesi. Ayrıca 
Barbos karakteri acaba başka bir roman kahramanından 
esinlenmiş olabilir mi bilmiyorum.

C-4000 nedir peki? Kitabı okursanız cevabını 
öğrenirsiniz.

Bu arada, “Ufkun Ötesi” için kitabın arka kapağında 
bir bilimkurgu serüveninin ilk kitabı yazıyor. Umarım 
devamı gelir. İze iyileşecek mi merak ediyorum. Ayrıca 
kitabın sonlarına doğru Jüpiter’in Ea uydusunda Türk 
hamamlarının olduğu yazıyordu. Yine kelime oyunu Ea 
= Io 

Son olarak kitaptan bir alıntı : “Kötülük asla ölmez.”

Başka kitaplarda görüşebilmek dileğiyle.
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1. Selma Mine

2. Müfit Özdeş

3. Özlem Kurdoğlu

4. Haldun Aydıngün

5. Orkun Uçar

6. Gurur Asi

7. Aşkın Güngör

8. K. Mükremin Barut

9. Zübeyir Tokgöz

10. Selim Erdoğan

11. Murat Kaya Beşiroğlu

12. Şükrü Soydaş

13. Sercan Leylek

14. Yüksel Yılmaz

15. Kubilayhan Yalçın

16. Semih Bulgur

17. Bertuğ Kodamanoğlu

18. Gökmen Akça

19. Mustafa Özçınar

20. İsmail Yiğit

21. Ruhşen Doğan Nar

22. Metin Uçar

23. Abdülkadir Doğanay

24. Efe Sarıtunalı

25. Hasan Önal

26. Deniz Yörükoğlu

27. Burak Fedakar

28. Arda Tipi

29. Esra Uysal

30. İsmail Şahin

31. Yavuz Tınaz Civcir

32. Bora Bilgiç

33. M. Yağmur Polat

34. Ardakan Coşkun

35. Aykut Coşkun

36. Badahan Canatan

37. Sezai özden

38. Abdülkadir Doğanay  
1.Yarışma Birincisi

39. Mustafa Özçınar  
1.Yarışma İkincisi

40. Kenan Çetinkaya   
1.Yarışma Üçüncüsü

41. Kenan Çetinkaya   
2.Yarışma Birincisi

42. Metin Uçar           
2.Yarışma İkincisi 

43. Burak Erdoğdu            
2.Yarışma İkincisi

44. Emirhan Karahasan                   
2.Yarışma Üçüncüsü

45. Selçuk Gökhan Kalkanoğlu  
3.Yarışma Birincisi

46. Abdülkadir Doğanay           
3.Yarışma İkincisi

47. Hakan Kilyusufoğlu          
3.Yarışma Üçüncüsü

24.10.2017 tarihi itibariyle katılımcıların listesi.

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ne 
kazandıracağımız, “Kısa Öykü Seçkisi 2018” için katılımlar 
devam ediyor.
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Philip K. Dick Dosyası 2

Blade Runner ya da 

Descartes Yanılgısı
“Eğer bir Android olmasaydın ve seninle 

kanuni olarak evlenebilseydim, bunu 
yapardım.”

        Philip K. Dick,

Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?

Albertus Magnus Dt: 1200 - Öt: 15 Kasım 1280

R.U.R. (Rosumovi Umělí Roboti) - 1923. Robot kelimesinin ilk  kez 
kullanıldığı  Karel Capek’in bilimkurgu tiyatro oyunu.

Tarihte, “android” kelimesini ilk 
kullanan kişi, bir bilim insanı ya 
da bilim kurgu yazarı değil, bir 
simyacıydı: Albertus Magnus. Asıl 
adı Albert de Groot (1206-1274) olan 
Albertus bir Dominikan rahibiydi. 
Onun için “Magnus in Magia, 
Major in Philosophia, and Maximus 
in Theologia” deniyor: “Majide 
[büyü] büyük, felsefede çok büyük, 
Tanrıbilimde muhteşem”.

“Bu yüzden ona makine deriz; zekâsıyla 
anlar, ama kalbinde anlayış yoktur 

çünkü kalbi mekaniktir, bir pompa olarak 
tasarlanmıştır.”

   Philip K. Dick, Timothy Archer
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Blade Runner ya da 

Descartes Yanılgısı
Albertus Magnus Dt: 1200 - Öt: 15 Kasım 1280

olan Papa’nın bu metal kafası, bazı “gnostik” 
çevrelere göre, kendisine yöneltilen sorulara 
“evet ya da hayır” yanıtı veren bir “Orta 
Çağ yapay zekâsı”ydı (medieval artificial 
intelligence).  Ayrıca Tapınak Şövalyelerinin 
taptığı iddia edilen Baphomet’in de, bakır 
ya da bronzdan yapılmış konuşan bir kafa 
olduğuna dair rivayet mevcut. Konu, Orta Asya 
şamanlarının akıl aldığı “konuşan kafatasları” 
ya da Yunan mitolojisinde, “hareket eden 
heykeller” yaptığı anlatılan Olimposlu mucit 
Daidalus’a kadar genişletilebilir…

Albertus’un düşünen ve konuşan 
Androides’inden, Philip Dick’in düş gören(!) 
androidlerine gelirsek…

Yönetmen Ridley Scott’ın, Philip K. Dick’in 
Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 

(Do Androids Dream of Electric Sheep?) 
romanından uyarladığı Blade Runner’ın 
(Bıçak Sırtı) devam filmi yakında vizyona 
giriyor. Dick, Scott ve Blade Runner hayranları 
için iyi bir haber.

Okültizm araştırmacısı Manly P. Hall’e 
göre Albertus, majikal bilimlerde 

ustalaştıktan sonra adına Androides dediği, 
“düşünebilen ve konuşabilen” tuhaf bir otomat 
yapmıştı. Majikal formüller aracılığıyla 
“spiritüel” (ruhsal) özellikler de kazandırılan 
bu otomat, rivayete göre “yıldızların 
konumuna göre seçilmiş metallerden ve 
bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. Otuz 
yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu büyülü 
makine, Albertus’un öğrencisi, yine ünlü bir 
Dominikan rahip ve düşünür olan Thomas 
Aquinas tarafından “şeytan icadı” olduğu 
gerekçesiyle parçalanmıştı.

Albertus Magnus sadece android 
kelimesinin isim babalığını yapmamış, 
birçok fantazya ve bilim kurgu yazarına da 
ilham vermiştir. Örneğin Mary Shelley’nin 
kült romanı Frankenstein’da, simya 
metotları ve Galvanistik tekniklerle, cansız 
et parçalarından bilinçli insan (ya da ucube) 
yaratan Victor Frankenstein şöyle der:

“Eve döndüğümde ilk işim bu yazarın 
[simyacı Nicholas Flammel] ve sonradan 
da Paracelsus ile Albertus Magnus’un tüm 
eserlerini edinmek oldu. Bu yazarların çılgın 
hayallerini büyük bir hevesle okuyarak etüt 
ettim.”

Rivayete göre Cordoba’da (İspanya) 
Arap simyacılar tarafından eğitilen Papa 
II. Sylvester de (945-1003) konuşan metal 
bir kafa yapmıştı. Asıl adı Gerbertli Aurillac 
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İlk filmde Dick’in android avcısı 
Rick Deckard karakterini Harrison Ford 
canlandırmıştı. O gün bugündür Ford, BK 
hayranları için, Han Solo, Indiana Jones ve 
Rick Deckard’tan oluşan üçüz kişiliğe sahip 
bir Hollywood ikonu. 

Deckard’ın soyadının Fransız düşünür 
René Descartes (Dekart okunur) ile olan 
fonetik benzerliği basit bir rastlantı gibi 
görünmüyor. Ayrıca roman Hollywood 
klişelerine sığmayacak felsefi ve teolojik 
bir altmetne sahip: “Major in Philosophia, 
Maximus in Theologia!”

“Modern felsefenin babası” ve “analitik 
geometrinin kurucusu” gibi lakaplarla anılan 
René Descartes (1596-1650), hayvanları 
doğanın yarattığı otomatlar, robotlar olarak 
görüyor, acı bile çekmediklerini düşünüyordu. 
Descartes’ın hayvanlara bakış açısı çağdaşları 
arasında bile canice bulunmuştu. 

Dick’in kült romanı Androidler 
Elektrikli Koyun Düşler Mi?’deki android 
avcısı Rick Deckard da (ya da Rick Descartes) 
androidler hakkında benzer bir düşünceye 
sahip. Deckard, androidleri “nesne” değil 
“özne” olarak gören ve kendisine: “Sen 
polislerin kiraladığı bir katilsin” diye 
bağıran karısına, “Ben hayatım boyunca 
kimseyi öldürmedim!” diye yanıt veriyordu. 
Çünkü Deckard romanda, eczacılıktan 
opera sanatçılığına kadar türlü işlerde 
çalışan androidleri bir tost ya da dikiş 
makinesinden farklı görmüyordu. Dolayısıyla 
lazer tabancasını karınlarına boşaltıp onları 
“emekliye ayırırken” birini öldürdüğünü ya da 
canlı bir varlığı yok ettiğini düşünmüyordu. 

Dick’in kendi adını verdiği ve romandaki 
bir başka android avcısı olan Phil Resch de 
androidlerin ölürken acı çekmediğini iddia 
ediyordu. Tıpkı René Descartes’ın hayvanların 
acı çekmediğini iddia ettiği gibi…

Androidler Elektrikli Koyun Düşler 
Mi?, Descartes’a yapılan göndermelerle dolu. 

Philip Dick androidi ya da “Robotik portresi.”

René Descartes
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Mesela romanda Üçüncü Dünya Savaşı’ndan 
sonra oluşan toz bulutu yüzünden birçok 
hayvan neslinin soyu ya tükenmiştir ya da 
tükenmektedir. Hayvan sever Rick yaşadığı 
apartmanın çatısında, görünüş olarak 
gerçeğini aratmayan bir “elektrikli koyun” 
beslemektedir. Elektronik/robot koyunu olan 
Deckard bir anlamda, Descartes’çı (Kartezyen) 
bakış açısına göre “robotun robotuyla” gönül 
eğlendirmektedir. Ve fakat gerçek bir koyun 
sahibi olmak için de bir servet ödemeye 
hazırdır. 

Dick, 1972’de, Vancouver Bilim 
Kurgu Konferansı için kaleme aldığı ve daha 
sonra Android ve İnsan adıyla yayımlanan 
konuşma metninde, Androidler Elektrikli 
Koyun Düşler Mi? ve benzer temadaki diğer 
romanlarının spiritüel ve entelektüel arka 
planını okura açar. Mesela Dick, metnin 
hemen başında “Makineler gitgide insana 
daha benzer bir hal alıyorlar” diyor ve 
Sibernetik çalışmalarının, insan ve makine 
davranışı arasındaki bazı benzerlikleri açığa 
çıkardığını belirtiyor. Dick,  makinelerin 
insanlaştığı bu süreç içerisinde, insanların da 
makineleştiğinden şikâyet ediyor ve bunun 
bilimsel, teknolojik, sosyolojik ve siyasi 
sebeplerinin altını çiziyor. (Mesela bir dönem 
romanlarını yazarken amfetamin kullanan 
ve LSD, meskalin deneyimlerini kurgularına 
yansıtan Dick, psikedelik ilaçların da insanı 
makineleştirdiğinden, bunun bir zihin kontrol 
yöntemi olarak uygulandığından bahsediyor) 

Bunların ardından da soruyor, peki 
“Davranışlarımızda insana özgü diye 
tanımlayabileceğimiz şey nedir?” Başka 

bir deyişle: Bizi insan yapan nedir? Dick’in 
yanıtı empatidir, eşduyu. İnsanı, robottan, 
androidden, makineden ya da böceklerden 
ayıran empati: “Kişinin kendisini duygu 
ve düşüncelerinden soyutlayarak bir 
başkasının inançlarını, arzularını ve özellikle 
duygularını fark edebilme ve anlayabilme 
yeteneğidir.”

 İlginçtir; Dick bu yargıya ya da 
kavrama, bilimsel ya da bilim kurgusal 
varsayımlarla ulaşmış görünmüyor. Bu 
konudaki temel referanslarından biri 
Hristiyanlığın kurucularından Aziz Pavlus’tur 
(St. Paul). 

Dick’e göre empati, Hristiyanlıktaki 
Agape ya da Caritas kavramlarının güncel bir 
ifadesidir. Yunanca bir kelime olan Agape, 
karşılık ya da cinsel dürtü gözetmeyen aşk 
anlamına geliyor. İngilizce’de merhamet, 
hayır işlemek ve şaşırmak, Hristiyan 
teolojisinde de Tanrı’yı koşulsuz sevmek ya da 
deyiş yerindeyse “Yaratan’dan ötürü yaratılanı 
sevmek” gibi anlamlarda kullanılıyor. Dick, 
Ubik, Palmer Eldritch’in Üç Stigmatası vb. 
romanlarında da Pavlus’a atıflarda bulunuyor. 

Yeri gelmişken belirtelim: Son yıllarda 
yapılan çalışmaların sonuçlarına göre 
hayvanlar da ruhsal anlamda acı çekiyor, 
empati besliyor, ölüleri için yas tutuyor ve 
zor durumda kalanlara karşılık beklemeden 
yardım edebiliyor. Bazı uzmanlara göre 
“İnsan ve hayvan arasındaki uçurum giderek 
kapanıyor.” PKD bugün hayatta olsaydı 
muhtemelen romanı bu bilgileri de hesaba 
katarak yazardı.
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Romanın adı, Androidler Elektrikli 
Koyun Düşler Mi?’nin de basit bir espri ya 
da kelime oyunu olduğunu zannetmiyorum. 
PKD’nin iç dünyasında rüyaların oldukça 
önemli, mistik ve sanatsal bir yeri var. 

Dick Android ve İnsan’da: 
“Romanlarımdaki malzemenin çoğunu 
rüyalarımdan derlerim.” diyor. Peki Dick 
için, rüyaların bu cazibesi nereden geliyor? 
Dick, Cizvit tarikatından yetişme, jeolog, 
paleontolog ve düşünür, “Katolik Darwin” 
lakaplı Pierre Teilhard de Chardin’den 
oldukça etkilenmişti. PKD romanlarının 
kahramanları Marshall McLuhan ve Chardin 
gibi düşünürlerin edebi sözcülüğünü yaparlar. 
Dick’in rüyalarla olan ilişkisinin ardında 
Chardin’in, Vladimir Vernadsky ile birlikte 
geliştirdiği “noosfer” düşüncesinin önemli bir 
yeri var.  Chardin ve Vernadsky’ye göre yeryüzü 
üç katmandan oluşur. Bunun ilki Jeosfer, 
yani fizik katman: dağlar, ovalar, denizler. 
İkincisi Biyosfer: bitki, hayvan, insan dâhil 
tüm canlılardan oluşan biyolojik katman. Ve 
Noosfer: Kabaca insan düşüncesinden oluşan 
katman. Noosfer, Hindu düşüncesindeki 
“Akaşa” (ākāśa) kavramının bir benzeri. 
Her ikisi de “Evrim ve bilinç kayıtlarının 
tutulduğu” enerjinetik bir arşivi tarif ediyor. 
Pythagoras da yeryüzünde gerçekleşen her 
eylem ve üretilen her düşüncenin gökyüzüne 
kaydedildiğini iddia ediyordu.

Dick’e  göre,  insan   zihni   noosferle  
iletişim ve etkileşim halinde olan bir enerji 
alanıdır. Rüyalar da, insan düşüncesinden 
oluşmuş bir internet ağına benzetilebilecek 
bu noosferden gelen (ya da “yüklenen”) 

bilgi/enformasyon ya da telepatik bağlantı 
olabilmektedir. Dick, gördüğü bir dizi 
rüya hakkında şunları diyor: “…rüya 
materyallerinin çoğu benim yaratma 
yeteneğimin çok daha ötesindeymiş gibi 
görünüyordu.” Başka bir yere de şu notu 
düşmüş: “Onu [androidi] basit bir makineden 
özgün bir insana dönüştürecek olan şey onun 
düşleridir.” Noosferle bağlantıya geçebilen, 
empati yeteneğine sahip bir robot, anlaşılan 
Dick için artık bir makine değil…

Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 
kabaca “Robotlar rüya görebilir mi?” 
demek. Dick’in buna verdiği yanıtı, kitapla 
buluşmamış bilim kurgu severler için şimdi 
burada açık etmeyeyim. Ama eğer Blade 
Runner’ı sevdiyseniz romana, Android ve 
İnsan’a ve Descartes’a bir parça göz atın 
derim. Pişman olmazsınız.

Kaynaklar:

1-Dick, Philip K. (2014). Androidler Elektrikli Koyun Düşler 
Mi? (Mehmet Öztekin, Çev.). İstanbul: 6:45 Yayın.

2-Dick, Philip K. (2013). Android ve İnsan. (Murat Karlıdağ, 
Çev.). İstanbul: 6:45 Yayın.

3-Hall, Manly Palmer. (2014). Tüm Çağların Gizli 
Öğretileri. (Murat Sağlam, Çev.). İstanbul: Mitra Yayınları.

4-Esen, Burak. “Descartes’ın Hayvanlara Bakışı Üzerine 
Bazı Düşünceler”. Academia.Edu. yy. t.y. https://www.
academia.edu/11525503/DESCARTESIN_HAYVANLARA_
BAKI%C5%9EI_%C3%9CZER%C4%B0NE_
BAZI_D%C3%9C%C5%9E%C3%9CNCELER. Erişim Tarihi: 
4.09.2017.
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Hasan ÖNAL
Kısa Öykü

Proje: MÜGE

Jüpiter’in renkli halkalarının, aslında 
insanlığın geleceğini kurtaran o 

emsalsiz besin hücrelerinin, yörüngede dönerken 
oluşturdukları ışıltılı görseli olduğunu keşfeden 
bilim kadınından başkası değildi Müge.

-Evet saygı değer konsey üyeleri! Son, 
yüz seksen yılda, Jüpiter’in bizlere bahşettiği o 
muhteşem besin halkalarını maalesef tüketmek 
üzereyiz. Müge ile yapmış olduğumuz iki yüz yıllık 
antlaşmanın sonuna gelirken, yeni bir iki yüz 
yıllık besin kullanım güncellemesi için bir şekilde 
Müge’yi ikna etmeliyiz, aksi halde, bu bizlerin 
sonu olacaktır... Önerilere açığız... Jüpiter’in 
yörüngesinde oluşan bu besin kaynağının İkinci 
Bölüm halkasının çözümlenebilmesi, Müge’nin, 
kendi aurası ile şifreleyip kodladığı bu buluşun, 
bizim için hayati önem taşıdığını belirtmeme 
gerek yok sanırım! Ancak tükenen besin halkasını 
yeniden oluşabilmesi için yürüttüğümüz tüm 
deneysel çalışmalarımızdan sonuç alamıyoruz! 
Maalesef tüm insanlık, Müge’nin buluşunda 

kodlanan son, İkinci Bölüme bağlıdır! Müge 
hanım söz sizde!

-Siz bu ikinci şansı hak etmiyorsunuz 
beyler! Maalesef, insanlığın her daim yaptığı o 
acımasız bencilliği yine tekrar ettiniz ve bundan 
vazgeçmiyorsunuz! Besin halkasının yeniden 
oluşması için sizlere verebileceğim hiç bir 
alternatif şans yok! Susuyorum ve olacaklardan 
hiç bir zaman pişman olmayacağımı belirtmek 
istiyorum. Bu son sözümdür.

-Müge hanım! Bu çok acımasızca! 
Siz… yaşam hakkı olan bunca insana ihanet 
ediyorsunuz!

-Sizlere, asla hak etmediğiniz bir yaşam 
süresi bahşedilmiştir! Ama sizler, bu hakkı, yine 
o sömürgeci zihniyetiniz ile sömürmüş ve adil 
olmayan bir kullanma ritüeline girmiş, herkesin 
hakkı olan evrensel kaynağı, hiçte adil olmayan 
bir paylaşımla, dağıtma ve kullanma yolunu 
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seçmişsiniz. Sonuçlarına katlanmak artık sizin 
kaderinizdir. Sizler artık bir üçüncü şansı hak 
etmiyorsunuz!

-Büyük konsey oturuma beş saat ara 
vermiştir!

   ***

-Sayın değerli üyeler! Konseyimizin aldığı 
son kararı açıklayacağız! Lütfen tüm konsey 
üyeleri, açık oylama sensörünü kullanarak 
oylamayı yapın! Bunu önünüzdeki oylama 
butonundan yapabilirsniz!

   ***

-Evet! Sonuç: 711 hayır oyuna karşılık, 
3.111 evet oyu ile anlaşmaya yanaşmayan Müge 
hanımın, süresi daha sonra belirlenmek üzere, 
foton sabitleyici tecritine mahkum edilmesine 
karar verilmiştir ki, aslında bu hiç bir zaman tercih 
ettiğimiz bir yöntem olmamıştır. Fakat ne yazık ki 
buna zorunlu kalmış bulunuyoruz.

-Efendim aslında bu ceza bizlerin de 
yaşamsal tecriti sayılmıyor mu sizce? Bu biraz 
erken alınmış bir karar değil mi?

-Sayın konsey üyesi, sizlerin önerilerinizi 
dinledik ama maalesef hiç bir yaptırım 
uygulayıcı çözüm üretemediniz! Ne yapmamızı 
bekliyorsunuz?

-Bunun sonuçları oldukça yıkıcı olacak 
efendim!

-Evet... Yıkımlar bazen yeni başlangıçların 
doğuşu olabilir sayın konsey üyesi!

   ***

 Müge’nin tecrit ediliş tarihinden bu yana 
tam, yüz yetmiş bir yıl geçmiştir. İnsanlık, Jüpiter’in 
besin halkası kaynağını tüketmesi ile yeni bir 
felaket ile daha yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
Jüpiter’in uydusu Europa, besin halkasının 
tükenmesi ve yok olması ile yörüngesinden çıkarak 

uzayın sonsuz karanlığına sürüklenmiş, bunun 
akabinde artık Jüpiter yaşanmaz hale gelmiştir.

Bin iki yüz yıl sonra…

“Durum stabil! Çok ilkel bir teknoloji olan 
foton çözümleyiciler halen çalışıyor. Kapsüllerde 
tecrit edilmiş canlılar var! Otuz dördünde 
hayat belirtisi var. Yirmi sekizinde yaşamsal 
faaliyet durmuş, negatif! Altısının yaşamsal 
döngüsü devam ediyor. Çözülme prosedürünü 
çalıştırmamız riskli olabilir! Bu canlı türü çok 
yıkıcı ve ilkel! Yorumlarınızı bekliyorum!”

“Kimlik verilerini tarayın. Sonuç veri 
simülasyonunu acilen bekliyorum!”

“Tür: İnsan… Çok uzun bir süre 
evrimleşme dönemi geçirmişler fakat bu sürecin 
piramit noktasına dahi yaklaşamamışlar! 
Maalesef, evrim süresi tamamlanmamış bir tür! 
Ancak, tecrit edilmiş bu canlılar oldukça zeki ve 
evrensel kriterlerde donanımlı görünüyor! Karar 
sizin!”

“Her ne isim ile adlandırıyorsanız, bu 
ilkel canlı türü, yayılmacı karakteristik özelliği 
ile bulunduğu güneş sistemini oldukça yıpratmış. 
Bu durum onların tümden yok edilmesi 
anlamına gelmemeli! Bizler, her ne kadar bu 
evrenin düzenleyicileri olsak bile, bu bize başka 
yaşam formlarını yok etme hakkı vermiyor! Bu 
yüzden teklifim, onlara bir şans tanıyıp, yeni bir 
başlangıç yapmalarını sağlamak olacaktır.”

“Pekala!  Onay kodunuzu bekliyorum 
Sayın Tasarımcı.”

“Onay kodu; ………….”

“00023001....H-fx100287 bölgesinde 
bulunan altı yaşamsal formun, evrimleşme 
sürecine kaldığı yerden yeniden devam 
ettirebilmesi adına, yeni bir Mavi Simülasyon 
Programı’nın başlatılması onayı verilmiştir.”

   Son
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Levent Çaşka
Astera Kaşifleri: Türlerin İttifakı

Esra UYSAL

Astera Kâşifleri’nin üzerinde kara bulutlar 
dolaşıyor. İçdünyaların keşfinin düşündükleri 
kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gittikleri 
ilk iki içdünya cehennemden farksızdı. Buna iç-
lerinden birinin kaybı da eklenince ekibin mor-
ali hızla bozulmaya başladı. Bu da yetmezmiş 
gibi Lera’ya yapışan zeki parazit canlının 
da başka planları var. Ekip, kendilerinin ve 
gezegenleri Trovia’nın geleceği için Lera’dan 
vazgeçmek zorunda kalabilir. Lera ve Uykucu 
yaşadıkları çatışmayı çözmenin çaresi olarak 
ekipten kaçmaya karar verdiler ve kendilerini 
Ferinlerin içdünyasında buldular. Bu sevimli 
ama tehlikeli canlılarla kötü başlayan ilişkileri 
sonunda onlara ve ekibe bir çıkış yolu sundu. 
Aralarına katılan esrarengiz bir Mateanlıyla 
birlikte Astera halklarının arasına karışma 
şansını yakaladılar. Üstelik trenleri kontrol 
etme becerileri onlara hiç beklemedikleri bir 
avantaj sağladı. Ama içdünyalar arası bir savaş 
yaklaşıyor. Müttefikler birbirine ihanet ediyor. 
İçdünyalar hiçbir uyarı vermeden yok oluyor. 
Ve Astera Kâşifleri ister istemez bu savaşta bir 
taraf seçmek zorunda kalacaklar. 

Basım Yılı: 2017
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Trinidad’ın Dönüşü
Selim  ErdoğanDünyadan dört buçuk ışık yılı uzakta karanlık bir 

gezegenden gelen yardım sinyalinin kaynağı daha 
önceki bir görevde kaybolan personel miydi?
Evrende bizimki gibi dünyalar var mıydı?
Bize ne kadar benzeyebilirlerdi?
Paralel evrenler teorisi fizikçilerin fantezisi miydi 
yoksa donmuş kargaları, kıyıları değişmiş kıtaları, 
kül tepecikleriyle dolubinaları açıklamanın tek 
yolu mu? 
Evrim ilkesinin sınırları jeolojiden kültüre uzana-
bilir miydi?
Trinidad’ın Dönüşü, hayatın ve onu anlamlı kılan 
her şeyin uzayın ölü güzelliğindeki sıcak pırıltısına 
bildiğimiz her yerin dışından bir bakış, Alen Fe-
nix, Hendrik Leo ve Apollo Tera adlı üç kaşifin 
zorlu keşfinin yüksek tempolu ürpertici öyküsü. 
Bilgi biraz yorumdur. Yorumsa biraz kişisel. 
Trinidad’ın Dönüşü üç bilim insanının inatçı 
mücadelelerle dolu geçmişlerinin, zaaflarının, 
inançlarının aynı keşfe verdikleri farklı şekillerin 
öyküsü. Denizatı Vadisi, İkibinseksensört, Gofer 
Ağacı gibi özgün felsefi bilimkurgu kitaplarının 
yazarı Selim Erdoğan’ın usta kaleminden... 

Basım Yılı: 2015
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık 
Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret
Kimlere Kucak Açmadık ki?

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 5

Uzaylılar Dünya’ya gelip  
istilaya kalkıştılar, karşı 

koyduk; yardım istediler, yaptık; 
kayboldular kurtardık; evlerine 
gönderdik; ortak melezimiz olsun 
istediler, o konuya da fazla itiraz 
edemedik.  Hatta Uçan Adam 
«Superman» gibi nerede olduğu 
bilinmeyen (muhtemelen sistem 
dışı) Krypto gezegeninden, gezegen 
yokolmadan önce bilge babası Jor-
El tarafından yumurtaya benzer 
bir araçla Dünya’ya gönderilen  
Kar-El’i de bağrımıza basıp; sade 
Amerikan vatandaşı Clark Kent 
olarak aramızda yaşamasına göz 
yumduk. Superman II - 1980
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1930’lardaki Amerikan ekonomik 
krizinde bir kutarıcı aranırken; 

«D.C.Comics» Dergisi çizerlerinden Jerry 
Siegel ve Joe Shuster tarafından yaratılan 
«Superman» çizgi roman kahramanı,  
1978’de filme alındı.  ABD yapımı. 
Yönetmen: Richard Donner, Senaryo: Mario 
Puzo, Müzik: John Williams. Oyuncular: 
Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene 
Hackman, Glenn Ford, Margot Kidder. 

1980’de ikincisi, 1983’de üçüncüsü, 
1987’de dördüncüsü çekilmekle kalmadı; 
1984’de bir de Superman’ın yeğeni Kara-
El,  Uçankız «Supergirl» olarak Dünyaya 
geldi. ABD yapımı filmin yönetmeni: Leannot 
Szwarc, Senaryo: David Odell, Oyuncular: 
Helen Slater, Faye Dunaway, Peter O’Toole. 

Üstelik Superboy (1949, 1977), Super 
Dog Krypto (1980) ile işin cılkı çıktı.
Böylece insanlık, Dünyalı kötülerin şerrinden 
sayelerinde kurtarılmış oldu… biline!.. 

Tabii bu arada biz de boş durmadık. 
1972’de iki film çevidik: Batman ile 
Mandrake arası tiplemeleri ile «Süper Adam 
İstanbul’ da». Yönetmen ve senaryo: Yavuz 
Yalınkılıç, Oyuncular: Erdo Vatan, Safiye 
Yankı, Hayati Hamzaoğlu, Metin Yankı, 
Danyal Topatan, İhsan Gedik, Nur Ay, Hasan 
Ceylan, Yeşim Yükselen, Ekrem Gökkaya.

Diğeri de «Süper Kadın Dehşet 
Saçıyor». Yönetmen ve senaryo: Feridun 
Kete. Oyuncular: Gülgun Erdem, Okan 
Demir, Yaşar Güçlü.

II.Dünya Savaşı bitip de Dünya 
üzerinde güya barış imzalandıktan sonra, 
fiilen savaşacak ülke kalmayınca, gözler 
uzaya dönüverdi. Artık iade-i ziyaret 
zamanıydı… Kim nereden geldiyse, bir gidip 
bakmak gerekirdi, bunlar hırlı mıdır, hırsız 
mıdır? Ev (pardon gezegen) âdâbları nasıl bir 
şeydir? Belki istilacılar bizi korkutmak için 
yalan söylüyorlardı, kendilerine yazlık kışlık 
edinmek istiyorlardı, tabii gezegenlerinde 
mevsimler varsa!.. 

Elbette ilk yapacağımız ziyaret de, 
en yakınımızdaki uydumuz Ay’a gitmek 
olacaktı. Kadim Hermetik Bilgilere göre, Ay, 
Düşünce Dehası olarak bilinirdi. Dünya’nın 
çekici güzelliğinden kurtulan ruhların 
varacağı ilk konaktı. Dolayısıyla fiziksel 
olarak işe başlamak gerekiyordu. Kişilerin 
ruhsal yapılarını çorbaya çeviren (bu yüzden 
çılgınlara «lunatic» denmiştir) gel-gitleri 
ile bu garip taş parçasında neler vardı, neler 
yoktu, kim bilir? 

Oysa Dünya çevresine yapay uydular 
atılmadan ve Dünya’nın avuç içi kadar bir 
yer olduğu idrak edilmeden çok önce, bu 
ziyaret, 1865’de Fransız bilim kurgu yazarı 
Jules Verne tarafından, «Le Voyage dans 
la Lune» (Ay’a Seyahat) adıyla kaleme 
alınmıştı.

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

Le Voyage Dans La Lune
veya 

A Trip on the Moon
(Ay’a Seyahat)

Eser 1902 yılında siyah-beyaz sessiz film 
olarak çekilir. Film orijinallerine sıkı 

sıkıya bağlı değildir, konu Fransız Jules 
Verne’in «Le Voyage dans la Lune» 
eseri  ile İngiliz H.G.Wells’in «First Man 
in The Moon» öyküsünün karışımıdır. 
Senaryolaştıran da bu iki yazar ile birlikte 
filmin yönetmeni Georges Méliès’dir. 
Oyuncular: Jules-Eugène Legris,François 
Lallement. Filmin fon müziğini Nicolas Godin 
ve ekibi bestelemiştir.

 Gökbilimciler Birliği, Profesör 
Barbenfouillis başkanlığında toplanır ve Ay’a 
gitmek üzere beş kişilik bir ekip seçerler. 
Büyük bir fırlatma rampası ve roket inşa 
edilir. Roket, insan çehresini andıran Ay’ın, 
Dünya’dan göze benzeyen ve deniz olarak 
tanımlanan bölgesine saplanır.  Uydu çok 
güzel ve fantastik yapıdadır, ancak yaşamı 
tehdit eden unsurlara sahiptir. Bu yüzden 
ekibin, geri dönüşte karşılarına çıkan 
açmazları yenmeleri gerekecektir. 

 Film 1958’de «From the Earth 
to the Moon» adıyla tekrar çekilir. Bu 
kez bir Amerikalı kaşifin, ekibiyle birlikte, 
1869’da geliştirdiği bir askeri roket ve özel 
yakıt ile Ay’a yolculuğu anlatılır. Eser: Jules 
Verne’in romanından Robert Blees tarafından 
senaryolaştırılır. Oyuncular: Joseph 
Cotten, George Sanders, Debra Paget.

 Aynı yıl, Meksika yapımı «Viaje a la 
Luna» adıyla komedi tarzında da işlenir. 
Yönetmen: Fernando Cortés; Oyuncular: 
Kitty de Hoyos, Sergio Corona, Alfonso Arau.

 1967’de bu kez İngilizler, «Jules 
Verne’s Rocket to the Moon» adıyla 
komedi tarzında tekrar çekerler. Yönetmen: 
Don Sharp, Oyuncular: Terry-Thomas, Lionel 
Jeffries, Burl Ives, Gert Frobe, Dennis Price 
and Hermione Gingold.
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Man in The Moon
(Ay’daki Adam)

ABD ile SSCB arasındaki uzaya 
çıkma yarışını kimim kazanacağı 

hesaplanırken, görüleceği üzere, Fransa ve 
üzerinde güneşin batmadığı İngiltere (UK-
Birleşik Krallık) aradan sıyrılmıştır.  

1960 İngiliz yapımı film, bilim kurgu 
kara mizah türündedir. Yönetmen: Basil 
Dearen, Sebaryoı ve yapımcı: Michael Relph. 
Oyuncular: Kenneth More, Shirley Anne 
Field, Norman Bird, Michael Hordern, John-
Glyn Johnes, John Philips.

Çeşitli biyolojik deney laboratuvarları 
için gönüllü olarak çalışan William Blood, bir 
kıza âşık olur. Ay’a bir astronot gönderilmek 
üzere uzun süreden beri deneylerini sürdüren 
uzay üssündeki bilim adamları, ortaya bir 
ödül koymuşlardır. Bir tesadüf sonucu bunu 
öğrenen  ve işleri ters gitmekte olan William, 
sırf evlilik parasını sağlayabilmek için Ay’a 
gitmeye razı olur. Çeşitli bedensel eğitim ve 
deneyden geçerek bindiği roket, Dünya’dan 
ayrılırken beklenmedik bir arıza oluşur. 
Birbirinden komik olayların peş peşe dizildiği 
2 uzun günün sonunda, kendini Ay’da değil de 
Dünya’da, uzay üssünün birkaç km ötesinde 
bulur.

 Birkaç yıl önce (1954) Hugo Ödülü’nü 
roman dalında kazanan ve dilimize “Hücum” 
adıyla çevrilen Fredrick Brown’ın «What 
Made Universe» eserinin başlangıcına 
benzer bir sondur, bu... Orada da Ay’a 
gönderilen bir füze, arıza sonucu Dünya’ya, 
gazeteci Tom Karper’in yanına düşer ve onu 
paralel bir evrene sıçratır.
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First Man in The Moon
(Ay’daki İlk İnsanlar)

1964 İngiliz yapımı. Yönetmen: 
Nathan Juran, Senaryo: 

H.G.Wells’in aynı adlı öyküsü üzerine Nigel 
Kneale, Jan Read. Oyuncular: Edward Judd, 
Martha Hyer, Lionel Jeffries.

Bir uzay aracı, bir grup astronot ile 
Ay’a ayak bastığında, dünya, oraya ilk inen 
insanların onlar olduğunu sanmaktadır. Oysa 

uzay adamları Ay’da dikili eski bir İngiliz 
bayrağı ve ilk ayak basanların bıraktığı Kraliçe 
Victoria Dönemi evrakları bulurlar. 

 Dünyadan gelen ekip, Victoria 
mürettebatını bulur ve onlardan asıl öyküyü 
öğrenirler. 1899’da Arnold Bedford, kız 
arkadaşı Katherine Callender ile mucit Joseph 
Cavor’un yerçekimini yok eden bir küre 
ile Ay’a yaptıkları seyahati anlatır. Orada, 
yeraltında arı benzeri böceksi yaratıklardan 
oluşmuş bir uygarlık ile karşılaşmışlardır ki 
onlar da Dünyalı ziyaretçileri görünce hayret 
etmişlerdir…

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Moon Pilot
(Ay Pilotu)

Neyse ki ABD’liler de aynı yıl, Ay’a 
bir pilot gönderirler. 1962, ABD, 

Walt Disney yapımı, komedi. Yönetmen: 
James Neilson, Senaryo: Robert Buckner’in 
«Starfire» (1960) adlı “The Saturday 
Evening Post” gazetesinde tefrika edilen 
romanından Maurice Tombragel tarafından 
senaryolaştırılmıştır. Oyuncular: Tom Tryon, 
Brian Keith, Edmond O’Brien, Dany Saval.

Astronot Talbot, başarılı bir uzay 
yolculuğu sonunda Ay yörüngesine giren ve 
uyduya inen ilk insan olacaktır. Bu görevin 
çok gizli olması gerekirken, esrarengiz ve güzel 
bir kadın olan Lyrae’nın her şeyi bildiğini 
öğrenmesiyle işler karışır.  Talbot, onun bir 
casus olduğunu düşünmektedir. Ancak Lyrae 
tuhaf bir kişiliğe sahiptir ve ona çok özel bir 
mesaj getirmiştir.

«Moon Pilot», ABD hükümetine 
ve orduya hafifçe dokunan ama uzay 
çalışmalarını da yeren bir bakış açısıyla 
konuya yaklaşmıştır. Bunda devletin dünyada 
bunca sosyal sorun ve açlık problemi varken, 
uzay çalışmalarına büyük fon ayırması ve arka 
planında Dünya’ya bu kez uzaydan hükmetme 
isteği hicvedilmektedir. 

20 Temmuz 1969’da Apollo 11 uzay 
aracının götürdüğü 3 astronot, Ay yolculuğu 
yapar ve (şükürler olsun) Eagle (Kartal) 
kapsülü ile gezegene inerler. Albay Neil 
Armstrong, uyduya ayak basan ilk insan 
olur. ABD, konuyu belgesel ve naklen yayın 
gibi doğrudan Dünya’ya ulaştırdığı için, 
zaten gereken gövde gösterisini yapmış 
görünmektedir.   
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Journey to the Far Side of the Sun
veya DOPPELGÄNGER

1969 İngiliz yapımı filmin yönetmeni: 
Robert Parrish, Senaryo: Gerry ve 

Sylvia Anderson’un öyküsü, Oyuncular: Roy 
Thinnes, Ian Hendry, Partrick Wymark.

Güneşin arka tarafında Dünya’nın 
ikizinin olduğu konusunda eldeki verilere 
göre fikir birliğine varan gök bilginleri, oraya 
bir uzay adamı göndermeye karar verirler. 
Atılan uzay aracı, havalandıktan bir süre 
sonra, Dünya’ya geri düşer. Garip hareket 
ve sözlerde bulunan, yazıları okuyamayan 

astronot incelendiğinde, iç organlarının da 
yer değiştirmiş olduğu saptanır. 

Sonunda anlaşılır ki, aslında o 
Dünya’dan da bu Dünya’ya bir astronot 
gönderilmiştir, her şey tıpatıp birbirinin aynı, 
ancak tersidir. Dolayısıyla, astronot Dünya’ya 
geri dönmemiştir, bu gelen, ikiz Dünya’nın 
astronotudur.
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UFO
Dizisi

1970-73 arası 3 sezon toplam 26 
bölüm çekilen ITV (İngiliz) yapımı 

diziyi Gerry ve Silvia Anderson çifti hazırlamış; 
müziğini Barry Gray yapmıştır. Başoyuncular: 
Ed Bishop, Mel Oxley, Dolores Mantez.

UFO dizisi, sadece Dünya ve Ay üzerinde 
kurulan tesislerde UFO’larla 4.Tür temas 
konusunu işlenmektedir. 

« SHADO - Supreme Headquarters, 
Alien Defence Organization» (Yabancı-

lara Karşı Savunma Yeraltı Örgütü Baş-
komutanlığı), uzaylı tehdidi karşısın da 
kurulmuş bir teşkilattır. Karargâh, yabancı-
ların varlığıyla ilgili halkta panik yara tacak 
bir durum oluşmaması için yer altında 50 
m. derinliktedir. Üstünde bir film stüdyo-
su vardır. Bu stüdyoda çalışan kimseler 
yeraltında cereyan eden olaylardan ta mamen 
habersizdirler.

SHADO’nun diğer ana mer kezi, Ay 
üzerinde bulunmaktadır. Uzaylı istilacıla-
ra karşı, ilginç personeli ile bu üs, alı-
cı merkezdir ve hazır kuvvetler, bir sal dırı 
karşısında hemen harekete geçeceklerdir. 
Merkezin tüm aygıtlarının bağlı bulunduğu, 
«Space Intruder Detector-SID» (Derin 
Uzay Tarayıcısı), insan sesine programlanmış, 
konuşan bir ilk uyarı aracıdır. Dünya’nın 
çevresinde, belli bir yörüngede döner ve 
uzaylılarla savaşta SHADO’nun gözleri ve 
kulakla rıdır.
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Space 1999
Moon Base Alpha - Space 1999

(Uzay 1999)
Pilot Film

Stowaway to the Moon
(Ay’a Kaçak Yolcu)

1975-77 arasında 3 sezon çekilen 
«Space 1999» İngiliz ITV yapımı 

dizinin yönetmeni: Tom Clegg. Oyuncular: 
Martin Landau (Komutan Koenig), Barbara 
Bain (Dr.Russel), Berry Morse (Prof.
Bergman).

 Dünya üzerinde biriken radyoaktif 
atıklar, uydumuz Ay üzerinde kurulu “Alfa 
Uzay Üssü”nde depolanmıştır. Bir kaza 
sonucu çöplük patlar ve Ay’ı doğal bir rokete 

çevirir. Uydu yörüngeden çıkar ve uza yın 
derinliklerine dalar, hatta Güneş Sisteminin 
dışına çıkar. Burada yaşayan bilginler ve Üs 
personeli, bu doğal uzay gemisinde çeşitli 
maceralar yaşayacaklardır. 

Yörüngeden çıkan uydunun ne kadar 
sürede sistemden çıkacağı belirsizdir. 1977 de 
fırlatılan, Voyager-1 uzay aracının sn.de 17 km 
hızla yol alıp da ancak 37 yıl sonra, 2014’de 
güneş sistemi dışına çıktığı düşünülürse, 
senaryodaki açmazı gözardı etmekte yarar 
vardır. Aksi halde ne Ay kalırdı, ne üs, ne 
personel, ne de dizi…

1975 ABD yapmı bu 
gençlik filminin daha 

sonra dizisi de yapılmıştır. 
Oyuncular: Lloyd Bridges, 
John Carradine, Keene 
Curtis.

Uzay pogramlarına ve 
yolculuklarına meraklı 
11 yaşındaki EJ (Michael 
Link),  bilgisayarında  çeşitli 
programları kurcalarken, 
NASA’nın Ay ile ilgili 
hazırladığı bir projeye 
giriverir. Uğraşır, didinir 
ve bu seyahate kaçak olarak 
binmeyi başarır. Macera 
da böyle başlar. Apollo 

astronotu Charles Peter Conrad da filmde haberci 
olarak rol almıştır.
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Moonraker
(Ay Harekâtı)

Acaba «Moon Pilot» filminden sonra Ay’a 
yolculuğun “ayağa düştüğü” ve “çocuk oyunu” 
olduğu mesajı mı verilmektedir, yoksa çocukları 
konuya çekmek için yem mi atılmaktadır? Elbet 
kararı izleyenler verecektir.

1979 İngiliz+Fransız ortak yapımı. 
Yönetmen: Lewis Gilbert, Senaryo: 

Christopher Wood, Oyuncular: Roger Moore, 
Lois Chiles, Michael Lonsdale.

James Bond 007, uzayda bir uzay 
mekiğinde cereyan eden esrarengiz hırsızlık 
olayının çözümü ile ilgili görevlendirilir. 
Araştırması onu roket yapımcılarından «Drax 
Endüstrisi» ve ardındaki Hugo Drax’a 
ulaştırır. Bu macera onu Dr. Holly Goodhead 
ve metal-dişli bodygard Jaws ile tekrar 
karşılaştırır. Laboratuvar bulguları, nadir bir 
krizantemin uzayda yetiştirilmesinden, bir 
uzay istasyonuna ve Ay’da üstün insan ırkının 
yaratılma projesine kadar onu götürecektir.

GELECEK SAYI:

*Dış Uzay’ın Keşfi, Garip Yaratıklar

*Yasak Gezegen, Vahşi Gezegen ve Diğerleri

*Mars Günlükleri, Jüpiter’i Ziyaret,

Satürn ve Uyduları 

Kaynakça:

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

*www.x-bilinmeyen.net sitesi, Türk Sinemasında BK 
ve Fantastik Filmler. 
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Neslihan ŞAHİN

Pitulas

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Sayısız ışık yılını, sarmalları, parıltıları 
ve diyarları geride bırakan seyahatlerim 

sırasında kendimi o diyarda bulmam en 
büyük şanssızlığımdı. Binlercesinin ölümüne 
sebep olan o manzarayı düşüncelerimden 
atamıyorum. Onları kendi diyarlarında bırakıp 
gidebilecekken niçin bize kucak açan bir 
toplumun katliamının mimarları olduğumuzu 
hala anlamıyorum. Yaşamak adına çıktığımız 
uzun yolculuk bir vahşetle noktalanmıştı. 
Nasıl bir toplum yaşam bulmak için yola çıkıp 
ölüm saçabilirdi? Bizim toplumumuz… 
Keşfedilmeyen birçok yaşamın olduğu bu 
devasa evrende ayakta kalmaya çalışan bir 
diyardan başka bir şey değildik. Amacımız 

sadece türümüzün yitip gitmemesi için 
başka yaşam formlarıyla iletişime geçip, 
anlaşmalar yaparak yaşamımızı sürdürmekti. 
Eğer evrenin ne kadar büyük olduğunu 
biliyorsanız, ne denli acınası bir savaş içinde 
olduğumuzu anlamanız muhtemeldir fakat 
bu savaş asla ırkların ölümüyle alakalı 
değildi ve olmamalıydı da. Yaşam bilindiği 
üzere öyle çabuk vazgeçilecek bir şey hiç 
olmamıştır. Evrendeki en küçük yaşam formu 
bile hayatta kalmak için elinden geleni yapar. 
Biz de türümüz için elinden gelenin en iyisini 
yapmak adına evrene gönderilmiş yüzlerce 
gemiden sadece bir tanesiydik. 
Niçin yaşamak için bu kadar zahmete 
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girdiğimiz ise bana hep ironik gelmiştir. 
Bilimciler olarak toplumumuzun gelişmesi, 
refaha ve daha iyi şartlara sahip olabilmesi için 
yüzyıllardır çalışıp durduk. Her bulduğumuz 
icat bizi heyecanlandırdı ve yaşantımızı daha 
da kolaylaştırdı. Teknoloji geliştikçe daha 
fazlasını istedik, daha fazlasını istedikçe 
daha fazlasını elde ettik. Bu gelişim yüzyıllar 
boyunca sürüp gitti. Bazen teknolojinin 
bu denli büyük gelişimi ve buluşlar biz 
bilimcilerin bile şaşırmasına sebep olurdu. 
Ancak gelişmiş zekamız ve sonsuz hırsımız 
diyarın sonunu getirdiğimizi görmemizi 
engelledi. Daha fazlasını isterken bir hiçliğe 
dönüşeceğimizi görmekten yoksunlaşmıştık. 
Uçarı araştırmalarımız, evrenin acımasızlığı 
ve doğanın intikamıyla birleşince yaşadığımız 
diyar durdurulamaz bir keşmekeşe 
sürüklendi. Diyarın her karışında farklı bir 
felaket türümüzü yok olmakla tehdit ediyordu. 
Yıkıcı fırtınalar, aşırı sıcaklar ve soğuklar, 
dehşetengiz yer sarsıntıları, toprak kaymaları, 
zehirleyen gaz bulutları çok geçmeden diyarın 
yarısından fazlasını yok etmişti. Bu kontrol 
edilemez felaketler sonucunda yer altındaki 
sığınakları daha da derinleştirip hayatta 
kalmaya çalışıyorduk fakat sarsıntıların 
şiddeti ve sıklığı yüzünden yaşamak çok zorlu 
oluyordu. İşte tüm bunlar bizim bu koca 
evrendeki acınası yaşam savaşımızın başlatan 
etkenlerdi. Her şeyi yönetebileceğini sanan 
biz bilimciler, kendi egomuz altında ezilip 
korkuya kapılmıştık. 
Diyarda yaşamayı başarabilenler birlik 
oldular. Bu ileri gelenlerden oluşan topluluk 
bizim yolculuğa çıkmamıza sebep olan kararı 
da vermiş olanlardı. Karara göre; yaşam 

ekipleri oluşturularak evrene gönderilecek 
ve diğer yaşam formlarıyla bir anlaşma 
yapılacaktı. Ne zaman ki güvenlik konusunda 
bir tehlike kalmazsa halkımız da o diyara 
göç edecekti ya da yaşanabilir boş bir diyar 
bulunacaktı. Tüm bu karmaşa içinde yaşam 
ekipleri hızla toplanmaya başladı. 
En bilgili kişiler gemilerin yönetimini elde 
ederken daha alt toplumlar basit amaçlar 
için görevlendirilmişti. Çeşitlilik bu birlik için 
önemliydi fakat her zaman olduğu gibi üst 
sınıflar çoğunluğu oluşturuyordu. Diyardan 
ayrılan her gemi büyük umutlar ile yolculuğa 
başlamıştı. Bazıların umut yolculuğu kısa 
sürede son bulurken bazıları da bir umuda 
erişmenin mutluluğunu yaşadı fakat her şey 
hayal olmaktan çok ötedeydi. 
İlk diyar seyahatinden sonra umut yolculuğu, 
alt kesim için ıstırap yolculuğuna dönüşmüştü. 
Üst sınıfların planlarının korkunçluğu 
durumun vahametini gözler önüne seriyordu. 
Her bulunan diyarın türümüze uygun olup 
olmadığını anlamak için alt sınıftan bir kişi 
gemiden atılıyordu. Gördüklerim beni inkar 
edemeyeceğim kadar dehşete düşürmüştü. 
Kimi bir anda alev alıyor kimi ise birkaç an 
ayakta durup bir rüzgar gibi dağılıyordu. 
Bunlar belki de feryatlar içinde uzun süreler 
boyunca yalvaranların yanında bir hiçtiler. 
Gerçek duru bir su, parlak bir ışık gibi 
ortadaydı. Ya bu devasa, göz kamaştıran 
karanlıkta yaşayacak bir diyar bulacaktık 
ya da bu karanlık bilinmezliklerde ölerek 
hiçlikteki yerimizi alacaktık. Her seyahat ve 
her keşfedilen diyar kimilerimiz için bir umut 
olmaktan çıkmış işkenceye dönüşmüştü. 
Evrende geçirdiğim seyahatler boyunca artık 
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çoğu şeye emin olamıyordum. Diyardaki 
felaketler gerçekten bilimin ve doğanın bir 
sonucu muydu yoksa planlanmış bir katliam 
mıydı? Yaşamla ölüm arasındaki o karanlık 
boşlukta doğru bir cevap bulmak her an 
zorlaşıyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğu 
bile iç içe girmişti. Kimileri yaşamak için 
bazılarımızın fedakarlık etmesi gerektiğini 
savunurken kimilerinin ödediği bu bedel 
fedakarlıktan çok daha ötesiydi. 
Nihayet daha sonraları kabuslarımı süsleyecek 
fakat ilk zamanlar en güzel rüyalarımın bir 
parçası olan o diyara ulaştık. Buraya bizler 
“Pitulas” adını vermiştik. Burada ilk kez 
değişik yaşam formlarıyla karşılaşmıştık 
ve bize karşı hiç de saldırgan olmayan bir 
tutum sergilemişlerdi. Yine de görev oldukça 
belliydi; güvenlikten emin olunana dek hiçbir 
bilgi iletilmeyecekti. 
Onlarla iletişim kurmak başlarda kolay 
olmamıştı ama yardımsever yapıları ile 
bu engeli çok çabuk aşmayı başarmıştık. 
Derileri bizim diyarın toprakları kadar koyu 
ve gerçekdışı görünüyordu. Dış görünüşleri 
ve iskelet yapılarını kendimizinkiyle 
karşılaştırdığımızda bariz benzerlikler 
görüyorduk. Yıllarca evrende tanrısal 
güdülerle yaşamış bizler için bu gerçeküstü 
bir tecrübeydi. 
Her şeyin yolunda gidiyor olması içimizdeki 
umut tohumlarını yeniden filizlendirmişti. 
Bir kısmı için bu filizler oldukça güçsüz ve 
kusurluydu. Yine de yaşamak için bir diyar 
bulmuş olmakla yetinebiliyorduk. 
Uzun süreler boyunca onlara bildiklerimizden 
birçok şey öğrettik. Bizler de onlardan birçok 
şey öğrendik ve kısa sürede iki farklı yaşam 

formu olarak uyumu yakalamıştık. Fakat… O 
büyük şanssızlık gününde gökler bile karanlık 
bulutlarla kaplanmıştı. 
Kendilerine “Maya” diyen bu diyar halkını, 
kendi diyarımızdan gelen bir talimat 
doğrultusunda katlettik. Daha doğrusu 
ileri gelenler ve üst sınıflar onları acımadan 
katletmişti. Ve bir kez daha teknolojimizin 
vahşi yüzüyle sarsılmıştım. Bizler yaşamayı 
hak eden bir tür olamayacak kadar acımasızdık. 
Kendimize olan acımasızlığımızdan daha 
fazlası da başka yaşam formları için geçerliydi. 
Bizler evrendeki en tehlikeli teknolojileri 
bulmuş Mayalıların deyimine göre “dış 
dünyalılar” idik. Geçmişimiz çok geçmeden 
bu yaşam formlarına yaptığı eziyeti unutacak 
ve yeni bir yaşam formu bulmakla övünecekti. 
O gördüğüm katliamın izlerini bir hiçlik 
olsam bile unutabileceğimi sanmıyorum. 
Yüzyıllar sonra bile yaşayacak olan hafızam 
türüme bu katliamın dehşetinden bahsedecek 
ve hatıralarım bile acı içinde varlıklarını 
sürdürmeye devam edecek. 
Katliamın bizde bıraktığı çarpıcı etkiden 
kurtulmaya çalışırken çoktan diğer bir 
geminin bulduğu başka bir diyara yolculuğa 
çıkmıştık. Çok geçmeden bu yeni diyarın 
Pitulas diyarının hemen yakınında olduğunu 
anladım. Geriye kalanlarımız da diyara 
ulaştığında birlik yeni kararlar almaya devam 
etti. Bunlardan benim için en katlanılmaz 
olanı ise şüphesiz Pitulas gezegeninin sürekli 
gözetlenecek ve gerekli durumlarda tereddüt 
edilmeden müdahale edilecek olmasıydı. 
Ve bizler yine egomuzun ışığında kendimizi 
tanrılaşmaya çok çabuk adamıştık. 
   Son
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Galip Tekin
1958 - 2017
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Kadri ÖZEL’in Zihninden
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Burak FEDAKAR

Androidlerin Ruhuna
Dokunan Temalar

Mavi Perinin Peşinde

John Williams
A.I. :Artificial Intelligence

Karbon  bazlı  androidler  olarak  insanoğlu  yaklaşık  yedi 
bin  yıllık  yazılı  serüveni  boyunca  kendi  türünü  üstün 
gördü  ve  üstünlüğü  kanıtlamak  adına  yaptıkları  tarih 
sayfalarında  hâlâ  ibretle  okunmaya  devam  ediyor.  Din 
ile  harmanlayıp  desteklediği  üstünlük  vasfını  yaratıcılık 
anlamında da taçlandırmak adına kendi zekâsından daha 
ileri  akılları  oluşturmak  için  günümüzde  doludizgin  ve 
biraz  da  kontrolsüz  bir  hızla  ilerliyor. Artık  yapay  zekâ 
olarak adlandırdığımız şimdilik zararsız ve bizlerin işlerini 
kolaylaştırır  gibi  görünen  bu  makineler  günün  birinde 
kendi  kararlarını  vermeye başladıklarında,  tozpembe bir 
dünya hayalini kenara bırakmak ve belki de hayatta kalma 
mücadelesi  vermek  zorunda  kalabiliriz.  Pozitif  yönden 
bakılacak olursa tam tersi de olabilir, belki de hep birlikte 
mutlu mesut yaşar gideriz!

zazi 17
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Stanley Kubrick kuşkusuz sinema tarihinin 
en önemli ve en başarılı yönetmenlerinden 

biri. Çektiği film sayısının azlığını düşünürsek, 
muazzam yeteneğini ve dehasını bu kadar 
az çalışmayla nasıl kanıtladığını biraz daha 
iyi anlayabiliriz. Bilim Kurgu sinemasında 
mihenk taşlarından biri olarak kabul 
edilen 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey 
filmiyle türü A kategorisine taşıyan efsane 
isim ölmeden önce son bir proje üzerinde 
çalışıyordu ve bunu gerçekleştirmek için 
sinema sektörünün özellikle teknik ve efekt 
açısından yetersiz olduğunu düşünüyordu. 
Yapay zekâ üzerine kafasında tasarladığı 
hikâyeyi hayata geçirmek adına karar vermesi 
için, bir başka dâhi yönetmen olan Steven 
Spielberg imzalı 1993 yapımı Jurassic Park 
filmini görmesi yeterli olmuştu. 1999 yılında 
aramızdan ayrılana kadar hayalindeki filmin 
hazırlıklarını sürdüren Kubrick, son rüyasını 
gerçekleştiremeden öldükten sonra devreye 
Spielberg’in girmesiyle proje yeniden ivme 
kazanır ve nihayetinde 2001 yılında Artificial 
Intelligence vizyona girer. ‘99 yapımı The Sixth 
Sense filminin unutulmaz çocuk oyuncusu 
Haley Joel Osment’ın muhteşem oyunculuğu 
önderliğinde, Jude Law’ın unutulmaz 
Jigolo Robot performansıyla karşımızda 
göz kamaştıran ve her karesinde Spielberg 
dokunuşunu hissettiğimiz kadar Kubrick 
havasını da soluduğunuz bir yapım vardır. 
Olumlu eleştiriler yanında pek çok olumsuz 
eleştiri de alan filmin ilerleyen yıllarda türün 
klasikleri arasında kabul edilmesi şaşırtıcı 
olmayacaktır. Döneminin en iyi efektlerini 
barındıran ve bugün bile sırıtmayan Yapay 
Zekâ, bu tür adına yapılmış türdeşlerinin 

aksine her ne kadar bizim deyimimizle gerçek 
bir ruha sahip olmasalar da ezilen bir sınıfı 
hicvediyor ve aksiyon yerine aşırı duygusal 
havasıyla farklı bir yere konulmayı hak ediyor. 
Film boyunca Spielberg’in neredeyse tüm 
eserlerinin gözü olan Janusz Kaminski’nin 
buğulu görüntüleri eşliğinde adeta bir peri 
masalının içinde hissediyoruz kendimizi. 
Rengârenk bir dünyanın içinde, tüm 
acımasızlıkların yaşandığı, katı duyguların 
hâkim olduğu bir çeşninin içine dâhil oluyoruz. 
Bu noktadan itibaren duygu yoğunluğumuzu 
üst katmanlara taşıma konusunda yardımcı 
olması için efsane besteci John Williams 
devreye giriyor ve unutulmaz besteleriyle 
kulaklarımız ziyafet çekiyor.

Artificial Intelligence’ı 2001 yılında 
gösterime girdiğinde, izlediğim ilk anda 

sevmiştim. Sonradan “Aslında iyi filmmiş,” 
diyenler kategorisinde olmadım hiç. Bilim 
kurgu sinemasının kesinlikle göz ardı 
edilemeyecek filmlerinden biri olan Yapay 
Zekâ’nın o dönemde belki de bu kadar fazla 
olumsuz eleştiri almasının sebebini, yapımda 
Kubrick etkisini daha fazla hissetmek 
isteyenlerin uğradığı hayal kırıklığı olarak 
görüyorum. O gün, filmi Kubrick etkisi üzerinde 
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durmadan, açıkçası daha fazla sevdiğim 
Spielberg etkisinin rüzgârını arkama alarak 
keyifle izlediğimi net olarak hatırlıyorum. 
Bilim kurgunun artık tüm katmanlarına dâhil 
olduğum yıllarda ne bulursam tüketiyordum. 
Kitap, sinema ve BK türüne uygun ne varsa 
hayatımın içindeydi. Filmin benim için belki 
de en önemli hatırası, o yıl İskenderun’da 
askerlik yaptığım döneme denk gelmesi 
ve izne çıktığımda ilçenin tek sinemasına 
heyecanla gidiş anımdı. Bulunduğum yer 
itibariyle, hareket imkânımın kısıtlı olduğunu 
düşünürsek, Yapay Zekâ o dönemde bana 
ilaç gibi gelmişti. Filme olan ilgimin yanında 
aslında John Williams’ın müziklerini daha 
fazla merak ettiğimi itiraf etmem gerek. İlk 
dinleyişten itibaren Where Dreams Are Born 
parçasındaki aryayla tüylerimin diken diken 
olmasını sağlayan, müzik konusunda yirminci 
yüzyılın dehası olan Williams’ın önünde bir 
kez daha saygıyla eğilmiş ve tür olarak Film 
Müziklerine tüm hayatımı adamama öncü 
olan efsaneye bir kez daha hayran kalmıştım. 
Aynı parçayı For Always adıyla seslendiren 
Lara Fabian ve Josh Groban ile müziklerden 
aldığım haz adeta katmerlenmişti. İstanbul’a 
döndüğümde hiç vakit kaybetmeden albümü 
arşivime dâhil etmiştim. Filmi ilerleyen 
yıllarda iki defa daha izlemiş ve her seyredişte 
farklı bir tat almıştım. Müzikler her yeni 
dinleyişte kafama daha fazla oturmuştu ve bu 
çalışma bestecinin en iyi çalışmalarından ilk 
on içine girmese de kulaklarımda ve zihnimde 
daimi yerini almıştı.

22. Yüzyılın sonlarında Dünya küresel 
ısınmayla birlikte kıyı şehirlerinin 

tamamını kaybetmiştir ve nüfus önemli 
ölçüde azalmıştır. Mecha adında duyguları 
ve düşünceleri taklit etme yeteneğine sahip 
robotlar insanların emrindedir ve bu konuda 
uzman bir mucit kendi öz varlığından haberdar 
yeni tür robotları üretmeye başlamıştır. 
Küçük bir çocuk olarak üretilen David (Haley 
Joel Osment) bu türün örneklerinden biridir. 
Özellikle çocuksuz aileler için mükemmel 
bir evlat olma yeteneğiyle donatılan bu 
robotlardan biri olan David kendisini satın 
alan ailenin yanında evin gerçek bir üyesi 
gibi hareket etmeye başlar. İlk başlarda evin 
annesi Monica, David konusunda çekimser 
kalsa da onun varlığını iyice benimser. 
Ancak ailenin hasta olan gerçek bir oğulları 
vardır ve Martin’in hastalığı aniden düzelir. 
Martin’in geri dönmesi kıskançlık krizlerini 
de beraberinde getirir ve istenmeyen bir 
kazanın meydana gelmesinin ardından aile 
David’i imha işlemlerinin yapılması amacıyla 
fabrikaya götürmeye karar verir. Monica, 
David’i imha işlemi için götürürken yolda 
fikir değiştirir ve David’i ormanlık alana 
bırakarak uzaklaşır. Bu andan itibaren, David, 
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cinayetten aranan zevk robotu Jigolo Joe 
(Jude Law) ile hem hayatta kalma mücadelesi 
verecek hem de kendisini gerçek bir çocuğa 
çevirmesi için Pinokyo’nun maceralarından 
hatırladığı mavi periyi bulmak için yollara 
düşecektir. Başından sonuna kadar duygu 
yoğunluğunu bir an olsun kaybetmeyen ve 
devamlı yükselten bir tempoyla ilerleyen, 
başarılı oyunculuklarıyla, Spielberg ve daimi 
ekibinin kusursuz yönetimiyle ve John 
Williams’ın duygu yoğunluğunu destekleyen 
başarılı müzikleriyle Yapay Zekâ bilim kurgu 
sinemasının şapka çıkartılacak eserlerinden 
biri hâline geliyor.

John Towner Williams, 08 Şubat 1932 
tarihinde New York’ta dünyaya gelir. 

Babası ünlü caz ustası Johnny Williams ve 
annesi Amerikan Olimpiyat Takımının ve 
sinema dünyasının unutulmaz su perisi Esther 
Williams’dır. Müzik, John’un hayatının daha 
küçük yaştan itibaren bir parçası olmuştur. 
Yedi yaşından itibaren piyano dersleri almaya 
başlamış, kısa sürede trombon, trompet ve 
klarnet çalmayı öğrenmiştir. 1948 yılına 
gelindiğinde ailece Los Angeles’a taşınırlar. 
Bu tarihten sonra babası özellikle film müziği 
orkestralarında çalışmaya başlar. John Lise 

grubunda çalar ve besteler yapar. UCLA’da 
piyano ve kompozisyon dersleri alır. Piyanist 
Bobby Van Eps’den özel eğitim alan Williams 
ilk ciddi piyano sonatını 19 yaşında besteler.

1952 yılında Birleşik Devletler Hava 
Kuvvetleri’ne atanır ve görev gezisinin 

bir parçası olarak hizmet bantları için müzik 
düzenlemeye başlar. 1954 yılında terhis 
olmasının ardından, Julliard Müzik Okulu’nda 
Rosina Lhevinne’nin piyano öğrencisi olarak 
bir yıl geçirdikten sonra New York’taki 
kalış süresince çeşitli gece kulüplerinde caz 
piyanisti olarak çalışır. Daha sonra, vokalist 
Vic Damone’ye eşlik eder. Efsane besteci 
Alfred Newman’la çalışır ve babasının o 
zamanki üyesi olduğu Hollywood’daki 
Morris Stoloff’un Columbia Pictures personel 
orkestrasında piyanist olarak yer alır.  
Orkestrasyon yeteneği keşfedilen Williams, 
tanınmış stüdyo bestecileri tarafından bu 
yönde çalışması için cesaretlendirilmiştir. Bu 
arada, ciddi müzik çalışmalarını Hollywood’da 
Arthur Olaf Anderson ve ünlü İtalyan besteci 
Mario Castelnuovo-Tedesco ile sürdürmeye 
devam eder.

John Towner Williams

Johnny Williams (solda) Esther Williams (Su Perisi)
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1960’da Televizyon dizileriyle score müzik 
dünyasına ilk adımını atan Williams, efsane 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye 
başlamıştır. Müzikal açıdan çok yönlülüğü 
nedeniyle pek çok farklı ödül kazanmaya 
başlar. Caz kombinasyonları, dans grupları 
ve senfoni toplulukları için müzikler yazar. 
1950’lerin sonundan başlayarak Williams’ın 
televizyon kariyeri iyice hız kazanır. Dedektif 
serisi Johnny Staccato’da caz piyanisti 
olarak görünür. “M-Squad”, “Wagon Train” 
ve “Chrysler Theatre” gibi şovlar için müzik 
besteler ve nihayet 1974’te genç yönetmen 
Steven Spielberg’le yolları Sugarland 
Express’de kesişir ve bugüne kadar devam 
eden efsanevi bir ortaklık da başlamış olur. 
The Towering Inferno, Earthquake, The 
Poseidon Adventure, Black Sunday ve The 
Fury gibi son derece popüler felaket ve korku 
filmlerinin ardından Williams Hollywood’un 
en tanınmış isimlerinden biri hâline gelmeye 
başlar.

1970’lerin ortasından itibaren özellikle 
Spielberg’le çalıştığı filmlerle inanılmaz 
bir hızla kariyer tırmanışına geçer. İlk 
Oscar ödülünü, uyarlama müzik dalında 
1973 yılında Damdaki Kemancı filmiyle 
kazanır. 1975 yılında, Spielberg’in dehasını 
konuşturduğu Jaws filmine yaptığı belki 
de tüm zamanların en ürkütücü bestesiyle 
ikinci Oscar heykelciğini kazanır. 1977 yılına 
geldiğimizde Dünya sinema tarihinin en 
muazzam fenomenlerinden biri olan George 
Lucas harikası Star Wars’la üçüncü heykelciği 
kazanması hiç de zor olmaz. 1982 yılına kadar 
dinen Oscar fırtınası, Spielberg klasiği E.T. ile 
yine canlanır ve besteci dördüncü kez ödülü 
kazanmayı başarır. 1994 yılına kadar yaşanan 
suskunluğun ardından yine bir Spielberg 
klasiği olan Schindler’s List ile beşinci ve 
şimdilik son ödülüne uzanan besteci aynı 
zamanda Oscar’a en fazla aday gösterilen isim 
olma ünvanını da elinde bulundurmaktadır. 

1990’lardan itibaren her zaman olduğu 
gibi Spielberg filmlerinin müziklerini 

bestelemeye devam ederken pek çok farklı 
yapımın da müziklerine el atan sanatçı 
2000’li yıllardan itibaren yaşının da 
getirdiği yorgunlukla beraber gözle görülür 
bir biçimde çalışmalarını azaltır. Besteci 
2015 yılı itibariyle Disney’in yeniden ivme 
kazandırdığı Star Wars serisi için Londra 

John Williams- Steven Spielberg
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Senfoni Orkestrasının başına tekrar geçmiş ve 
yeni filmler için müzik yazmaya başlamıştır. 
2019 yılına kadar çıkacak iki Star Wars filmine 
daha albüm hazırlayacak olan usta besteci 
anlaşılan muadillerinin aksine yaşı ne olursa 
olsun çalışmaya ve üretmeye devam edecek 
gibi görünüyor. 

Williams, bestelediği soundtrack’lerin 
kayıtlarının yanı sıra, aynı zamanda 

orkestra düzenlemelerini de yapmıştır ve 
yıllar geçtikçe Atlanta, Dallas gibi şehirlerin 
senfonik orkestralarıyla klasik müzik yapmak 
için şef olarak anlaşmalar imzalamıştır. 
1980’de Boston Senfoni Orkestrası yönetimi, 
John Williams ile Boston Pops’un on 
dokuzuncu şefi olması için üç yıllık bir sözleşme 
imzaladığını açıklamış ve çoğunlukça, hiç 
kimsenin saygıdeğer Arthur Fiedler’in yerini 
alamayacağı düşüncesi genel bir kabul 
görmüş olsa da, John Williams seçimi coşku 
ile karşılanmıştır. 

Sinema ve televizyon çalışmalarına ek 
olarak, Williams ciddi bir besteci olarak 
yirminci yüzyıla damgasını vurmuştur. 
Score çalışmaları dışında onlarca senfoni 
besteleyen sanatçı, Yaz ve Kış Olimpiyatları 
gibi pek çok spor organizasyonu içinde yer 
almış ve unutulmaz bestelerle kariyerine yeni 
başarılar eklemiştir. Sanat yaşamı boyunca 
neredeyse tek bir boş yılı bırakın boş ayı 
bile olmayan ve hiç durmadan kalite üreten, 
sadece çağdaş dönemin değil, sanat tarihinin 
en başarılı bestecilerinden biri olmuştur ve bu 
konumu sonuna kadar da hak etmiştir. Uzun 
yıllar Hollywood Film Müziği Bestecileri 
derneğinin başkanlığını da yürüten Williams, 
ilk eşini kanserden kaybettikten sonra 1980 
yılında evlendiği ikinci eşi iç mimar ve 
fotoğrafçı Samantha Winslow ile Boston’da 
yaşamaktadır. İki oğlu ve bir kızı olan besteci, 
müzik çalışmalarından uzak kalmamak için 
Güney California ile bağlarını hâlâ sıkı tutmaya 
devam ederken, çoğunlukla yakın dostlarıyla 
beraber zaman geçiriyor ve üretkenliğini hâlâ 
sürdürüyor.

 

John Williams 50 Akademi Ödülüne aday 
gösterilip 5 tane ödüle layık görülmüştür. 
Ayrıca 6 Emmy Ödülü adaylığından 3; 25 
Altın Küre Ödülü adaylığından 4; 63 Grammy 
Ödülü adaylığından 21 tanesini kazanmıştır. 
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Albüm 2001 yılında filmin gösterime girdiği 
gün piyasaya çıkmıştır. Lara Fabian ve Josh 

Groban gibi iki önemli sanatçının yer aldığı, 
Williams’ın alışılmış besteleriyle bezediği 
albüm Oscar, Golden Globe ve Grammy 
ödüllerine aday gösterilmiştir. Albüm piyasaya 
sürüldüğünde 13 parçadan oluşuyordu ve 
müziklerin tamamını içermiyordu. Yapımcı 
şirket Akademi üyelerine filmin içerisinde yer 
alan bütün parçaların olduğu ekstra bir albüm 
hazırlayıp göndermiştir. Ancak bir şekilde 
albüm piyasaya sızmış ve farklı zamanlarda 
yayınlamıştır. 2015 yılına geldiğimizde La-
La-Land Records tarafından 3 cd’den oluşan 
resmi bir albüm piyasaya sürülmüş ve 
farklı çeşitte albüm karışıklığı sonlanmıştır. 
Albüm boyunca tipik Williams çıkışlarını ve 
kendisinin yaylıları kullanma konusundaki 
ustalığını sonuna kadar hissettiğiniz, 
duygusal yüklemesi üst seviyede bir çalışma 
Yapay Zekâ filminin besteleri ve özellikle 
For Always parçası hislerin tavan yaptığı 
kalitede bir çalışma olarak kulaklarımızda hiç 
gitmemek üzere yerini alıyor! 1974 Yılında 
Sugarland Express ile başlayan Spielberg ve 
Williams ortaklığının yirmi yedinci yılına 
rastlayan film ikilinin bugün de devam eden 
ortaklığının en önemli çalışmalarından biri. 
Her ortamda Williams’a olan hayranlığını 
dile getiren Spielberg, bugün dâhi yönetmen 
unvanını kazandıysa eğer, bu başarıda 
Williams’ın filmleri için yapmış olduğu 
unutulmaz bestelerin de payı olduğunu göz 
ardı etmemek gerekliliği fazlasıyla kabul 
gören bir gerçekliktir.

Geleceğin dünyasındayız ve orkestra yaylılar 
önderliğinde hafif bir giriş yapıyor. Bu 
dünyayı tanımaya çalışırken, Agitato (hızlı, 
sarsıntılı, heyecanlı) bir tempoda ilerliyor 
parça ve yükselerek temposunu zirveye 
doğru ulaştırıyor. Yarıya ulaştığımızda tempo 
hafifliyor ve adagio (yavaş tempo) geçişle 
bütün enstrümanların beraber hareket 
etmesiyle dingin bir tempoyla devam ediyor 
ve iyice yavaşlayarak sona eriyor.

The Mecha World
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Filmin en can alıcı bölümlerinden birindeyiz. 
Star Wars etkileri içeren bir parçanın 
içindeyiz. Nefesliler yaylıların eşliğinde 
Agitato tempoda ilerliyor ve parça devamlı 
yükselen temposunu sonuna kadar devam 
ettiriyor. Williams’ın kendine has yoğun yaylı 
enstrüman kullanımı burada zirveye ulaşıyor 
ve albümün gerilim dozu en yüksek parçasını 
dinliyoruz. Monica’nın David’i imha edilmesi 
için geri götürürken vazgeçip David’i ormana 
bıraktığı sahne duygusal açıdan çok sert ve 
şok edici, beste bu sahnenin etkisini en iyi 
şekilde hissettiriyor!

Bir anneye ve çocuğuna odaklanıyoruz. 
Monica ve David’in bir gününü izliyoruz. Ev 
içinde oynadıkları saklambaç ve Monica’nın 
David’e alışma süreci. Adagio başlangıç yapan 
orkestra dingin bir tempoda ilerliyor. İniş ve 
çıkışların yaşandığı anlardan sıyrılıp huzur 
veren bir tempoya büründüğünde piyanonun 
etkileyici sesine yaylıların ve zillerin 
karışmasıyla birlikte keyifle dinlenen bir beste 
kalıyor geriye.

David’in ormanda karşılaştığı birbirinden 
farklı replikalarla çevrelendiği anlardayız. 
Orkestra burada adagio tempoyla ilerliyor. 
Atonal temposunu sürdüren parçanın 
ortasında çok kısa da olsa koro devreye 
giriyor ve orkestra tekrar hâkimiyeti 
alarak temposunu değiştirmeden ilerleyip 
sonlanıyor.

Albümün dinamosu olan parçayı dinliyoruz. 
Lara Fabian’ın muhteşem sesinden içe 
işleyen mükemmel bir beste. İnsanı içine 
alan parça filmin bütününe yayılan o yoğun 
hüznü kulaklara büyük bir başarıyla iletiyor. 
Fabian’ın ruha işleyen sesiyle her saniyesi 
dolu dolu bir parça For Always!

Replicas

For Always

Abondoned in the Woods Hide and Seek
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Cybertronics

The Moon Rising

Stored Memories And 
Monica’s Theme

Mechaların hayat bulduğu yerdeyiz. Profesör 
Hobby (William Hurt) ve ekibiyle tanışıyoruz. 
Aslında filmin hemen başında olan bir sahne 
ve profesör hararetli bir şekilde ekibine yeni 
tasarladıkları duygulara gerçek tepkiler veren 
robotlardan bahsediyor. Enteresan bir beste 
dinliyoruz aslında burada. Atonal ve tamamen 
yaylıların hâkim olduğu, başından sonuna 
kadar adagio tempoda ilerleyen bestenin 
enteresanlığı, Stanley Kubrick’in 2001: A 
Space Odyssey filminde kullandığı Aram 
Khachaturian’ın, Gayane Ballet Suite eseriyle 
çok benzerlik göstermesi. Ufak tefek nota 
değişimlerinin olduğu parça bence bestecinin 
bilerek yaptığı ve bir nevi saygı niteliği taşıyan, 
gerçekten etkileyici bir çalışması olarak 
kulaklarda yer ediyor.

Hüzünlü insan sesleri sarıyor kulağımızı! 
Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. 
İki bin yıl sonrasında buzlara gömülmüş 
dünyada insanlardan geriye kalan ileri 
teknoloji robotların, David’i buzullar altında 
keşfettikleri ve yeniden canlandırdıkları 
anlara tanıklık ediyoruz. David’in tek isteği 
olan gerçek bir çocuğa dönüşüp annesine 
kavuşma hayali hâlâ çok canlı ve dileğinin 
yerine gelmesi adına robotların devreye girdiği 
ve filmin en fazla duygu yükünü barındıran 
bölümünü izliyoruz. İnsan seslerini takiben 
adagio tonlarda orkestra devreye giriyor. Tek 
bir nota üzerinde ilerleyen parça, ana temaya 
bağlantı yapıyor. For Always burada piyano 
eşliğinde bizleri sahnenin iyice içine çekiyor. 

Albümün en hareketli parçasını dinliyoruz. 
Eskimiş robotların et pazarına düşmemek 
adına avcılardan kaçtıkları bölüm! David 

ve Joe da kaçanlar arasında ve nihayetinde 
yakalanmaktan kurtulamıyorlar. Hızlı bir giriş 
yapan beste çok kısa süreliğine pop müzik 
hâline bürünüp tekrar orkestrayla birleşiyor. 
Ağırlaşan ve gerilim düzeyi bir anda yükselen 
tempo yeniden yaylılar eşliğinde hızlanıyor ve 
nefeslilerle vurmalı enstrümanlar eşliğinde 
nihayetleniyor.
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Where Dreams Are Born

The Search For The Blue 
Fairy

Rouge City

Zevk ve sefa şehrindeyiz. Mavi perinin nerede 
olduğunu şehirdeki Doktor Know’a sormak 
için yollara düşen David’in, oyuncak ayı 
Teddy’nin ve Jigolo Joe’nun zevkler şehrine 
seyahatini izliyoruz. Orkestra,  Monica’nın 
David’i ormana bıraktığında çalan parçayla 
giriş yapıyor ve hemen akabinde Rouge 
City yolunda ilerleyen kahramanlarımızın 
rengârenk şehirdeki gezilerine odaklanıyoruz. 
Agile (çabuk, çevik) tonda ilerleyen orkestra 
şehre giriş anında temposunu hiç düşürmeden 
ve sonuna kadar hızını kaybetmeden ilerliyor.

David ve Monica’nın tek bir günde yaşadıkları 
bütün bir ömre bedel birlikteliklerini perdeden 
kulaklara yansıtan ve göz pınarlarında minik 
gözyaşları oluşmasına sebep olan vurucu bir 
beste. Ana tema eşliğinde ilerleyen parçaya 
katılan sopranonun sesi ve etkileyici çıkışı 
doruk noktasına taşıyor notaları. Olağanüstü 
günün sonunda Monica bir daha uyanmamak 
üzere sonsuzluk uykusuna dalarken, oğlu 
David yanında elini tutuyor ve ilk defa o da 
uykuya dalıyor keşfettiği huzur duygusuyla 
sonsuza dek!

Ana temanın etkisini tüm gücüyle hissettirdiği 
muhteşem parça! Sopranonun gözlerinizi 
kapattığınızda sizi bambaşka dünyalara 
götürdüğü rüya gibi bir beste. İnsan sesinin 
var olan en güzel ve etkileyici enstrüman 
olduğunun gerçek bir kanıtı! For Always 
sözsüz haliyle, orkestranın eşliğinde o eşsiz 
enstrüman  olan insan sesinin büyüleyici 
atmosferinde kulaklara çektirdiği ziyafetin 
ardından hiç istemesek de sonlanıyor.

David, Mavi Perinin peşinden Manhattan’a 
kadar geliyor. Küresel ısınma yüzünden 
sular altında kalan New York şehrindeyiz 
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ve kahramanlarımız Rouge City’den 
kaçtıkları amfibikopterle geldikleri şehirde 
Cybertronics’in merkezini buluyorlar ve 
Profesör Hobby’den öğrendiği gerçeklerle 
yüzleşen David’in amfibikopterle kaçtığı, 
okyanus altında bulduğu lunaparkta Mavi 
Periyle karşılaştığı ve ondan kendisini 
gerçek bir çocuk yapmasını dilediği sahneleri 
izliyoruz. Orkestranın ağır bir tonda giriş 
yaptığı beste, okyanusun altında çürüyen 
New York şehrinin görüntüleri eşliğinde hafif 
gerilimli bir halde ilerliyor. David’in Mavi Peri 
heykelini bulmasıyla birlikte beste tonlarını 
tamamen değiştirerek sopranonun devreye 
girmesiyle umut dolu bir havaya bürünüyor. 
David heykelin önünde amfibikopterin üstüne 
devrilen dönme dolabın altına sıkışmasıyla 
birlikte hiç durmadan Mavi Periden kendisini 
gerçek bir çocuğa çevirmesini isterken, o 
muhteşem ses tonunun umut havasından 
yavaşça ümitsizliğe dönmeye başladığı 
anlarla hüzne çevrilmesini dinleyen kulaklar, 
parçanın sonuna gelindiğinde ister istemez 
yoğun duygu geçişlerinin etkisi altında kalıyor.

Albümün sonuna yaklaşırken piyano eşliğinde 
ana temayı dinliyoruz. Bütün filmin adeta 
gözlerimizin önünden geçtiği, duyguların 

birbirine değdiği ve karıştığı anlar bunlar. 
Özellikle son sahnenin çarpıcı ayrıntıları 
eşliğinde ilerleyen orkestra ana tema sonrası 
kontrolü ele alıyor ve bütün enstrümanların 
arz-ı endam ettiği, duygu yoğunluğu bol 
parça piyanonun tekrar devreye girip ana 
temayı sürdürmesiyle zirve noktaya ulaşıyor. 
Son notalar beynimize işlerken, piyanonun 
tuşları son kez vururken, bir anne ve oğlunun 
sonsuzluğa uzanan hiç bitmeyecek sevgilerine 
tanıklık ediyoruz buğulu gözlerle ve biliyoruz 
ki ne kadar fazla teknolojiye, ne kadar fazla 
bilgiye sahip olsak da, evrenin merkezinde var 
olan gerçekliğin “saf sevgi” olduğunu net bir 
şekilde görüyoruz!

Kapanış parçası, Lara Fabian ve Josh Groban 
düetiyle bir kez daha bizleri ana temanın 
o eşsiz dinginliğine ve hüznüne götürüyor. 
İki muhteşem ses eşliğinde dinlediğimiz ve 
Williams’ın kariyerinde bestelediği en hüzünlü 
çalışmalardan birini sadece beynimize değil 
kalplerimize de işleyerek dinliyoruz ve 
üzerimizde bıraktığı o yoğun ve insan gibi 
hissettiren duygularla albümü bitiriyoruz!

The Reunion

For Always
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John Williams, albümlerinde her türlü 
duygu yoğunluğunu dinleyiciye başarılı 

bir biçimde yansıtan ender bestecilerden 
olmuştur daima. Star Wars’da her karaktere 
uygun temaları onların yapısını yansıtır, 
adeta bir kimlik gibi yapışır üstlerine. E.T.’de 
çocuksu bir duygusallık hâkimdir melodide. 
Always’de derin bir aşkın izlerine rastlarsınız. 
Sabrina’da piyanonun tuşları, ulaşılmaz gibi 
görünen ama sonunda mümkün olan bir 
aşkın gelişini haber verir. Schindler’s List o 
kadar hüzün yüklüdür ki, adeta boğazınıza 
bir yumru oturur, İtzhak Perlman’ın 
viyolininden ruhunuza işler adeta notalar. 
Indiana Jones’da, Marion ve Indie’nin aşk 
teması aksiyonun ortasında duygu yükler 
benliğinize. Hook’da Peter Pan, asıl kimliğini 
hatırladığında You Are The Pan bestesi 
bulutların arasında uçurur bizi. Jaws’ın 
notaları çevrenizi sardığında tüyleriniz diken 
diken olur adeta. O bütün sanat yaşamı 
boyunca kendini adadığı mesleğini en iyi 
şekilde icra etmeyi bilmiş, dinleyicisine her 
daim saygılı, eserlerinde kaliteden asla taviz 
vermeyen disipliniyle gerçek anlamda büyük 
işler başarmış ve şimdiden tarihe geçmiş dâhi 
isimlerden biridir.

Artificial Intelligence, üstadın en iyi albümü 
değil! Ancak filmin barındırdığı yoğun 

duyguları kulağa başarılı bir şekilde iletme 
görevini layığıyla yerine getiriyor. Albümün 
lokomotifi kuşkusuz For Always bestesi. 
Özellikle Where Dreams Are Born parçasında, 
besteyi arya olarak dinlerken, albümde kalite 
olarak zirveye ulaşıyorsunuz. Belli noktalarda 
Star Wars havasını çağrıştıran birkaç beste 
de barındırıyor albüm. Filmin gösterime 
girdiği tarih olan 2001 yılının ikinci Star 
Wars üçlemesinin tam ortasına denk gelmesi 
bu benzerliği en iyi açıklayabilecek mazeret 
olur sanırım. Bestecinin orkestra yönetimi 
her zamanki bildik kusursuzluğunda, yoğun 
yaylı ve destekleyici nefesli enstrümanların 
kullanımı her zamanki Williams klasiği 
olarak burada da çıkıyor karşımıza. Lara 
Fabian ve Josh Groban desteğiyle albüm 
başından sonuna kadar zevkle dinleniyor ve 
her zaman dediğimiz gibi, ana tema, akılda 
yer etme görevini başarıyla yerine getiriyor. 
Klasik müziğin yaşayan efsanesi Williams 
neredeyse ömürlük ortağıyla giriştiği bu işten 
de alnının akıyla çıkmasını başarıyor! Meraklı 
koleksiyonculara tavsiyem, La-La-Land 
Records’un 2015 yılında piyasaya çıkardıkları 
3 Cd’lik versiyonu edinmeleri yönünde olur. 
Özellikle bu firmanın piyasaya çıkarttığı bütün 



58 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

albümlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. 
Varese Sarabande firmasının film müziği 
tekelini son yıllarda sağlam bir hamleyle 
yıkan, arşivlik malzemeler çıkartan kaliteli 
bir yayıncı. Arşivcilerin dikkatle izlemeleri 
yararlarına olur kesinlikle!

Sonuç itibariyle, filmle uyumu mükemmel 
olan ve sonuna kadar keyifle dinlenen, 

yürekleri yer yer hüzne boğmayı beceren 
bestelerin olduğu ve her müzikseverin 
arşivinde olmayı hak eden birinci sınıf 
kalitede bir albüm var karşımızda. Son olarak 
ana karakterimiz David’den gelsin kapanış 
sözleri;

Mavi perinin tüm dileklerinizi 
yerine getireceği rengârenk bir 
gelecek sizlerle olsun sevgili 
dostlar.

“Annem Martin’i seviyor çünkü o gerçek ve 
ben de gerçek olduğuma annem bana kitap 
okuyacak ve beni yatağıma yatıracak, bana 
şarkı söyleyecek ve ne dediğimi dinleyecek, 
bana sarılacak ve bana her gün, günde yüz 
kere beni sevdiğini söyleyecek!”

Çeviri: Deniz Yörükoğlu
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Mehmet KARDAŞ

Elifya’nın Çocukları

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

TARİH: 39. Elifya Yılı 
YER: Bergin Kolonisi, Baba’nın Evi 
GÜNLÜK #245: Vasiyet 

Ömrümün son günlerine geldiğimin 
farkındayım, belki de son günlük kaydımı 

yazıyorum. Gelecek nesiller için son bir kayıt, 
kökenlerinin neresi olduğunu bu gezegene 
ilk ayak basan babalarından öğrenmeleri 
için son bir fırsat. Anlatacaklarımı şimdiye 
kadar çok az evladımla paylaştım, saklamak 
için kendimce sebeplerim vardı. Ama artık 
nereden geldiğinizi öğrenme vakti geldi. 

Her şey bir cinayetle başladı. 

Anneniz Elif hamileydi. İlk çocuğumuz... Daha 
altı aylık bir erkek. Adını bile koymuştuk: 
Bergin. Çocuk sahibi olmaya karar 
verdiğimizde, Elif onu kendi, doğal yollarla 
doğurmak istemişti. Dokuz ay karnında 
büyütecek, onunla yatıp kalkacak, her gün onu 
düşünerek gelişini dört gözle bekleyecekti. 
Yapay doğumun çok daha sağlıklı ve güvenli 
olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ama ne 
çare. Anneniz bir şeyi kafasına koyduğu zaman 
onu yolundan çevirmek mümkün değildi. 
Hamileyken en azından işine ara vermesini 
söyledim ama sonucu tahmin edebilirsiniz. 

O lanet olay da işteyken yaşanacaktı. 
Federasyondan bağımsız bir hayır 
organizasyonunda çalışan Elif’in, eziyet 
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altındaki kolonilerden birinden yanına 
aldığı, ufak tefek bir gençti sonunu getiren. 
O gün iş çıkışı, Elif’le bir şeyler konuşmak 
için odasına girmiş, odadan yükselen çığlığın 
duyulmasıyla asıl niyeti anlaşılmıştı. Anneniz, 
kalbine saplı bir bıçakla oracıkta ölüvermişti. 
O adam bir bıçakla iki cana birden kıymıştı. 
Olanları öğrendiğimde… Onca yüzyıldan 
sonra, yüzlerce ışık yılı uzaktan bile hala nasıl 
acı verebilir bir anı? 

İçimde kabaran öfke ateşini hayal edebilirsiniz. 
Hiçbir şeyin önemi yoktu artık benim için, 
evrenin dipsiz karanlığında savrulan bir 
cesettim, tek görebildiğim, tek umursadığım 
alev gibi parıldayan bir intikam güneşiydi. 

Adamın evli olduğunu, bir oğlu olduğunu 
öğrendim. Önce babayı öldürecektim, Elif’ime 
yaptığı gibi bıçağı kalbine sokacaktım, sonra da 
oğlunu… Yaptım da. Tanıdıklarım sayesinde 
tutulduğu hücreye kadar girdim, bıçağı o 
alçak adamın kalbine sapladım. Son nefesini 
verirken, gözlerinin içine bakarak, oğlunu 
da Bergin’imi öldürdüğü gibi öldüreceğimi 
söyledim. Yapacaktım. 

Evlerine gittiğimde geceydi. Anne de, 
oğlu da uyuyordu. Yapabilirdim, o kadar 
kolaydı ki o savunmasız, hiçbir şeyden 
habersiz masum yavruyu öldürmek. Ama 
işte tam da bu sebepten bıçağı tutan ellerim 
donakalmıştı. Babaların suçunu oğullardan 
alırsam, o katilden ne farkım kalırdı? 
Gözlerim yaşlı, bıçak elimde, evden çıkarken 
tutuklandım. Bana söyledikleri şey, Elif’i 
öldüren adamın da kolonilerdeki bir terörist 
grubun kurbanı olduğu, ailesi tehdit edildiği 
için bu işe zorlandığıydı. Bıçağı saplayan eli 
kesmiştim ama asıl emri verenler belki de asla 
bulunamayacaktı. 

Ne için olmuştu bu yaşananlar? Bir hiç 
uğruna mı? Her gün gözlerimi kapadığımda 
kendime aynı şeyi söylüyor, adamın hak 
ettiğini, adaletin yerine geldiğini fısıldıyor 
olsam da, yine de bir cinayetti. Boşuna alınan 
bir can. Şu an bile, ölüm döşeğimde, kana 
bulanmış ellerimdeki kızıl bıçağı, hışımla 
kalbine sapladığımda ne kadar kolayca 
kaburgalarının arasından geçtiğini, adamın 
gözlerindeki şaşkın ifadeyi, burnuma çalınan 
kan kokusunu hissedebiliyorum. Bir canı 
almak ne kadar da kolay, yeni bir can dünyaya 
getirmek ne kadar meşakkatli, onu koruyup 
kollamak ne kadar da zor ve bir o kadar tatlı. 

Sonunda olacakların farkındaydım, 
federasyonda adam öldürmenin cezası 
belliydi. Hapis gezegenlerinden birinde 
müebbet. Yıllarca yattım. Ne kadar sürdü 
bilmiyorum, dışarıda olan bitenleri takip 
etmiyor, kimseyle konuşmuyor, hapiste 
kendimi hapsediyordum. Kuruyup ölmeye 
yüz tutmuş bir ağaç için bunların ne önemi 
vardı ki? 

Sonra bir gün gezegene geldiler. Galaksinin en 
uzak köşelerine koloniler kuracak ‘gönüllüler’ 
bulmak için. Federasyon popülasyonu giderek 
artıyordu, en yakın yaşanabilir gezegenlere 
çoktan koloni gemileri de gönderilmişti. 
Uzak koloni adayları için ise tam teşekküllü 
koloni gemileri riske edilemezdi. O yüzden, 
derin uykuda yüzyıllar sürecek yolculuklarla, 
yaşanabilir olma ihtimali olan uzak 
gezegenlere gönüllüleri gönderecek basit 
gemiler kullanılacaktı. Tek bir gönüllü, tek 
bir gemi, hedefe varınca bir yıl kadar yetecek 
erzak, birkaç yardımcı robot ve doğum 
tüplerinde, gelişmeye hazır, onlarca döllenmiş 
embriyo. 
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Gönüllü olmak istedim ama bir şartım 
vardı. Embriyolar, Elifle benim yıllar önce 
dondurttuğumuz döllenmiş yumurtalardan 
olmalıydı. Kabul etmediler tabii. Ağır 
yükümlü biri olarak pazarlık yapacak 
durumum olmadığının farkındaydım. Ama 
belli ki, program için yeterince gönüllü 
bulamamışlardı. Tekrar geldiklerinde, buna 
izin verileceğini fakat genetik çeşitliliğin 
korunabilmesi için embriyolarda genetik 
değişimlere gidileceğini söylediler. 

Kabul etmek zorundaydım. Tekrar Elif’ime 
dair bir şeyler görebilme arzusu hala her 
şeyden güçlüydü. 

Birkaç yıl süren eğitimden sonra uyutulup, 
galaksinin diğer bir ucuna yollandığımda 
artık yalnızdım. Tam iki yüz elli ışık yılı. 
Uyandığımda karşımda duran zümrüt yeşili bir 
küre. Capcanlı, yeni bir dünya ama anılarıma 
hiçbir şey olmamış gibi. Hala yalnızdım, hala 
Elif’in saçlarının kokusu, ellerinin yumuşak 
dokunuşu, pamuk gibi gülüşü hatırımda… 
Ve intikam ateşiyle, eli mahkum bir kalbe 
sapladığım soğuk bıçak. 

Ama tam anlamıyla yalnızım denemezdi, değil 
mi? Siz vardınız. Büyütülmeyi bekleyen yüz 
elli embriyo ve Elifya adını verdiğim bu güzel 
gezegen. Yuvanız. 

İlk ekinleri ben ektim, ilk evi ben inşa ettim, 
ilk koloniyi ben kurdum. Sizleri, şimdilerde 
çalışmaz hale gelmiş bakıcı robotların da 
yardımıyla sırayla büyüttüm. Şimdi sizin 
çocuklarınızın bile çocukları var. 
Artık biliyorsunuz. 

Öyleyse, size vasiyetim şudur: Asla bir 
kardeşinizin canına kıymayın. Biri, bir 

sevdiğinizin canını alırsa, kısasla muamele 
etme hakkınız var. Ama aynı yoldan geçmiş 
babanız size diyor ki, affedin. Önce kendinizi 
affedin, sonra yapan kişi hatasını anladıysa 
onu. Kolay değil, biliyorum. Ama Elifya’nın 
huzuru için sözlerimi dinleyin, siz yine de 
affedin. Ondan sonra, onu bu koca gezegenin 
başka bir köşesine yerleşmesi için aranızdan 
sürün, ki ne huzurunuz bozulsun, ne de 
evlatlarımdan birinin daha canına kıyılmış 
olsun. 

Kaçınılmaz olan bir şey daha var. İleride, 
başka insanlar, beni buraya gönderenler, 
Elifya’ya gelecekler. Sizden kendi kurallarına 
uymanızı, onlara boyun eğmenizi veya bazı 
değerlerinizden vazgeçmenizi isteyecekler. 
Onlara karşı koyun veya ne derlerse yapın 
demiyorum. Sadece bilge olun, sabredin ve 
birlikte karar verin. Unutmayın, bu gezegen 
yuvanız. Siz ne kadar kararlı olursanız, Elifya 
da o kadar yanınızda olur, siz ona ne kadar 
saygı duyarsanız, o da sizi o kadar korur. 
Ne de olsa burası onun gezegeni, annenizin. 
Öyleyse, anlattıklarımı kulak verin ve 
Elifya’nın ölmesine izin vermeyin. Çünkü siz 
onun çocuklarısınız! 

   Son
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...



64 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

Merve Yener
Mavi Sarmaşık

Endosimbiyoz
Teorisi

Mitokondri; Yunanca mitos (iplik) ve 
khondrion (tane) sözcüklerinden 

türetilmiştir, hücrenin enerji ihtiyacını 
karşılayan, eritrositler hariç hemen hemen 
her ökaryot hücrede bulunan bir organeldir.

Hücredeki sayıları doku tiplerine göre ve 
hücrenin enerji ihtiyacına (doğru orantılı) 
göre değişkenlik gösterir. Büyüklükleri 
hücreden hücreye değişir. Çeşitli şekillerde 
olabilmelerine rağmen mitokondriler 
genellikle uzun ve oval bir görünümdedirler.

Mitokondride gerçekleştirilen olaylar 
sonucunda elde edilen enerjinin büyük bir 

kısmı (%95gibi) ATP (Adenin Trifosfat) 
şeklinde tutulur. Bu ATP‘deki yüksek 
enerjili fosfat bağının sahip olduğu enerji, 
hem mitokondride hem de hücrenin diğer 
yerlerindeki gerekli olaylarda kullanılır.

Mitokondriyal zar aynı hücre zarı gibidir. 
Fakat ondan farklı olarak fosfolipit ve 
proteinden oluşan çift membranla çevrilidir. 
Çift membran nedeniyle 4 farklı bölümden 
oluşur (Dış Membran -  Membranlar arası 
alan - İç Membran - Matriks)

Mitokondrilerin çekirdekten ayrı, bağımsız 
DNA‘ları, ribozomları ve RNA‘ları vardır. 
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Mitokondrinin; ATP sentezi, sitrik asit 
döngüsü, üre ve keton cisimciklerin sentezi, 
yağ asit oksidasyonu, ısı üretimi, kalsiyum 
iyonlarının depolanması gibi daha bir çok 
görevi vardır.

Peki Endosimbiyoz Teorisi nedir?

Bilim insanları mitokondrinin bu bağımsız 
genoma sahip olması ve kendi kendine 
bölünebilme yeteneğinden dolayı bir meraka 
kapılmışlardır. Hücrelerin içerisindeki diğer 
organellerden farklı olan bu kazandıkları 
yetenek nereden gelmiştir? Bu ve benzeri 
soruların üzerine bilim insanları araştırmalar 
yapmaya başlamış ve bu teoriyi ortaya 
sürmüştür. Bunu kim ortaya atmış ve sebep 
olarak neyi göstermiştir? Şimdi onlara 
değinelim.

1883 yılında, Alman Botanikçi Andreas 
Schimper çalışmalarında yeşil bitkilerdeki 

kloroplastların siyanobakterilerle benzerlikler 
gösterdiğini gözlemlemiş ve yeşil bitkilerin 
simbiyoz yaşamından ortaya çıktığını 
düşünmüş. Rus Botanikçi Konstantin 
Mereschkowski, Alman Botanikçinin 
çalışmalarından haberdar olmuş ve 1905 
yılında ilk kez Endosimbiyoz Teorisinden 
açıkça bahsetmiştir. 1920‘lerde Ivan Wallin 
mitokondrilerin endosimbiyoz geçmişi 
hakkında düşünceleri geliştirmiş. Tabii her 
zamanki gibi başlangıçta bu hipotezler ciddiye 
alınmamış. Zaman geçip 1960‘larda elektron 
mikroskobuyla yapılan koloroplastların ve 
siyanobkaterilerin daha detaylı kıyaslamaları 
ile plastitlerin ve mitokondrilerin kendi 
DNA‘larının olduğu keşfedilince, bizim 

endosimbiyoz yeniden gündeme gelmiş.

Lynn Margulis tarafından Endosimbiyoz 
Hipotezi oluşturulmuş. Bu görüş Darwin‘in 
rekabet ve kavgaya dayalı yaklaşımı yerine iş 
birliği ve ortak yaşamla evrimin sağlandığını 
esas alınmış. Dorion Sagan da aynı fikirde 
tabii. “Darwin‘in doğal seçilime dayalı savı 
eksiktir!” diyorlar.

Margulis’e göre, Eski Dünya’ya ait büyük 
bir hücre, bir bakteri hücresini yuttu, fakat 
sindiremedi. Bu iki hücre birbirleriyle uyum 
sağladı. Küçük hücre, büyük olandan gerekli 
besinleri temin ederek, ürettiği kimyasal 
enerjiyi de büyük olana iletti. Büyük hücre 
ürerken, küçük olan da üredi ve bunların 
ardından gelenler de aynı sistemi yaşattılar. 
Zaman içinde bu ortak yaşamı sürdüren 
hücre, kendine has özellikleri yitirerek daha 
çok büyük hücre için enerji temin etme 
görevini sürdürdü. Daha sonra da, yavaş yavaş 
mitokondriyi teşkil etti.

Çalışmalar devam ettikçe elde edilen 
bulgularda da artış gözlendi. Destekleyen 
bulguları inceleyecek olursak:
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 -Mitokondri ve plastitler ait oldukları 
hücreden farklı olan bir DNA taşırlar ve 
bu DNA dairsellik ve uzunluk açısından 
bakterilerinkine benzemektedir.

 -İki veya daha fazla katlı membranları 
vardır ve en içteki katman hücredeki diğer 
zarlardan bileşim açısından daha çok 
prokaryotik hücre zarına benzemektedir. 
Yeni plastit veya mitokondri oluşumu sadece 
ikiye bölünme işlemine benzer bir süreç 
sonunda olur. Bazı alglerde plastitler çeşitli 
kimyasallarla veya uzun süre güneş ışığı 
yokluğunda hücreye zarar vermeden yok 
edilebilmektedir. Bu durumdaki hücrelerde 
plastitler yeniden üretilememektedir.

 -Plastitlerin iç yapısı ve biyokimyası, 
örneğin, tilakoit ve klorofillerin varlığı, 
siyanobakterilerle büyük benzerlikler 
göstermektedir. Ökaryotik genom, bakteri 
ve plastitlerin filogenetik çözümlemeleri de 
gösteriyor ki plastitiler en çok siyanobakterilere 
yakındır.

 -DNA analizleri ve filogenetik 
çözümlemeler hücresel DNA‘nın plastit 
DNA‘sından gelmiş olabilecek parçacıklar 
bulundurduğunu düşündürmektedir.

 -Hücre çekirdeği tarafından kodlanan 
bazı proteinler bu organellere transfer 
edilmektedir ve hem mitokondri hem de 
koloroplast genomu bakterilere kıyasla 
daha küçüktür. Bu da endosimbiyoz ilişkiyle 
konak hücreye olan bağımlılığın artması 
gerektiği görüşüyle örtüşmektedir. Organel 
genomlarındaki birçok gen ya kaybedilmiş ya 
da hücre çekirdeğine kaymıştır.

 -Plastitler günümüzde birçok farklı 
protista türünde bulunmaktadır, bunlardan 
bazıları plastit bulundurmayan protista 
türleriyle yakın akrabalık göstermektedirler. 
Eğer plastitler kendiliğinden oluşsaydı bu 
olayın birçok kez yeniden tekrarlanması 
gerekirdi ve endosimbiyoz kuramı olmadan bu 
yakın türler arasındaki farklılıkları açıklamak 
kolay olmazdı.

 -Bu organellerin ribozomları 
bakterilerinki gibidir (70S).

 -Mitokondri ve plastit kaynaklı 
proteinler, bakterlerde olduğu gibi başlangıç 
amino asidi olarak N-formilmetiyonin 
kullanmaktadır.

Zaman geçtikçe bu listeye eklenen birçok 
bulgu oldu tabii ki.

İkincil Endosimbiyoza gelecek olursak; birincil 
endosimbiyoz (bir organizmanın bir bakteriyi 
içine alması) ürünü olan canlının başka bir 
ökaryot organizma tarafından yutulmasıyla 
olur. İkincil endosimbiyoz canlılık tarihi 
boyunca ökaryotların gelişmesini sağlamıştır. 
Bunun haricinde üçüncül ve dördüncül 
endosimbiyozdan bahsetmek mümkün.
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Son yıllarda NASA‘nın da finanse etmesi, 
desteklenen somut bulguların artması ve 
sınanabilir hale gelmesiyle Endosimbiyoz 
Teorisi merak konusu olmuştur. Tabii ki her 
teoriye olduğu gibi bu teoriye de karşıt tezler  
ortaya atan bilim insanları oluyor. Bilimin 
kuralı bu! Örneğin: Geçtiğimiz yıl mitokondri 
bulundurmayan ökaryot hücrenin keşfiyle 
soru işaretleri de beraberinde arttı.

   Sonucu hepimiz merak ediyoruz. Bakalım 
bilim insanlarının devam ettirdiği çalışmalar 
bizlere ne gösterecek.

Bilimle ve güzellikle kalın...
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Bu sayıdaki listeyi; 2016-2017 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 

Sezai ÖZDEN

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

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, 

“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?”

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

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

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

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

1.Bölüm
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Kolektif

Dünyalılar
2016

Kolektif

Ölümsüz Öyküler
2016

Kubilayhan Yalçın

Ruhkurtaran
2016
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Tevfik Uyar

Taner Güler

Ş.Yüksel Yılmaz

Tek Kişilik Firar
2016

Supra
2016

M4Y4
2016
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Levent Çaşka

Nihan Sarı

Murat K. Beşiroğlu

OGOX
2016

Astera Kaşifleri: Yapay 
Zeka Savaşları - 2016

İki Dünya Arasında
2016
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Ş.Yüksel Yılmaz

Levent Tuğrul

M4Y4: Nesil
2017

Somata Et Gezegeni
2017

Kolektif

Yüksek Doz Gelecek
2017
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Şükrü Soydaş

Necdet Genç

Bekir Demirci

Gerçek 1.0
2017

Işınlanma
2017

Denek
2017



74 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

Seiji gözlerini henüz kırpamadan Leona’ya 
döndü, “Kimdi bu hasta doktor, hala hayatta 
mı?!”

‘’Evet Seiji san, görevi yakından izlemek 
isteyen önemli bir destekçilerimizden biri 
olarak misafirimiz kendisi...’’

Salon bir anda karanlığa gömüldü. Ardından 
İlluyanka’da bir sorun olduğunu bildiren 
alarmın sesi duyuldu. Yedek enerji biriminin 
devreye girmesiyle salon tekrar aydınlandı. 
Doktor Atzel ve Albay Gökçen sorumlu 
oldukları birimlerin başına gitmek için 
yerlerinden kalkıp kapılara yöneldiler ancak 
güvenlik konsolu kilitlenmiş olduğu için 
kapılar çalışmıyordu. Atzel önce salonun 
yerleşik iletişim cihazıyla ilgili birime ulaşmaya 
çalıştı ancak onun da bağlantı kuramadığını 
gördü. Son çare olarak akıllı bilekliğiyle 
birimin başındaki yetkiliyi telefon hattından 
aradı. Yetkiliye ulaştığında ses oldukça 
parazitli geliyordu, yine de anladığı kadarıyla 
Metel’in öngördüğü durum işaretlerini 
vermeye başlamıştı. İlluyanka’nın yönetsel 
birimlerine erişilemiyordu. Yan birimler de 
aşırı yüklenmeden dolayı devre dışı kalmıştı. 
Henüz hayati bir sorun görünmüyordu. 

Alcubierre sürücüsü ve reaktörün güvenliği 
manuel olarak sağlanıyordu. Pilotların 
yaşamsal göstergelerinde de bir sorun yoktu. 
En azından şimdilik.Atzel ve Gökçen kendi 
birimlerinden güç bela bilgi alırken, Seiji 
de yanıp sönen ışığın altında zırhla kaplı 
bond çantasının şifresini doğru girmeye 
çalışıyordu. Çantasını açtığında önündeki 
konsola yeni bir şifre daha girmek üzereydi ki 
durakladı. Sırasından kalktı ve boşta bulduğu 
bir saldalyeyi alarak görebildiği tüm güvenlik 
kameralarını parçaladı. Sırasına tekrar 
dönüp konsola gerekli şifreyi girdiğinde 
uydu bağlantısı yapacak anten kendiliğinden 
açıldı ve konumunu ayarladı. Bağlantının 
kurulduğuna emin olduktan sonra karşılıklı 
parolalar gönderildi. Son olarak da yaklaşık 
bir dakika süren bir kod yazımı gerçekleştirdi. 
Tüm bunların sonunda konsolun ekranındaki 
Dünya haritası üzerinde firmasına bağlı tüm 
üretim merkezleri kırmızı noktalar olarak 
yanıp sönmeye başladılar ve gönderilen ‘Proje 
Sonlandırma’ emrinin teker teker hepsince 
onaylandığına dair ibareler belirdi. Seiji 
kendini  oldukça hafiflemiş hissetti bir an. 
Ama o bir an kaybolup gitmedi, ayağa kalkıp 
ellerini başının üzerinde birleştirdiği an yanıp 

Arda TİPİ

Zamanın Gölgesi

Dizi Öykü - Bölüm-3
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sönen halojen ampuller de normal yanmaya 
başladılar. Alarm sesi kesildi. Kapılar tekrar 
devreye girdi. Birşeylerin yoluna girdiğinden 
emindiler ama bunun tam olarak ne olduğunu 
da henüz açıklayamıyorlardı. Dışarı çıkmak 
isteyenler çıktılar, olan bitenden dolayı 
heyecana kapılmadıkları belli olanlar ise 
arkalarına yaslanıp gerindiler. Atzel de biraz 
temiz hava almak için kapıya doğru yönelmişti 
ki tabletine gelen yeni bir belgenin bildirim 
sinyalini duyup duraksadı. Midesinde hafifçe 
bir kasılma, göğsünde küçük bir çarpıntı 
hissetti ama sonra derin bir nefes alıp terkettiği 
sırasına geri yürüdü. Terli elleriyle tabletinin 
ekranına dokunarak üzerinde ‘Derin Uyku 
Takip Birimi’ yazan yeni gelmiş dosyayı açtı. 
Açılan fotoğrafı tüm sıralara yolladı. Yeni 
fotoğrafı gören üyelerin gözleri hayranlıkla 
açılmıştı. Şaşkınlık yerini asıl hissedilmesi 
gereken duyguya bırakmaya başladığında 
herkesin yüzünde güçlü bir gülümseme 
belirdi. Yeni gelen resim, Gliese-C’nin iki aylı 
mavi göğünün arkaplanda olduğu turuncu 
yapraklı ağaç benzeri bir bitkinin bulanık 
görüntüsü olduğunu düşündürüyordu. Bunun 
iyiye işaret olduğuna emindiler. 

Seiji’nin muhtemelen hayatındaki en garip 
gündü bugün. Boşluğa bakan gözlerini 
ovuşturarak, gerçek mi yoksa düş mü, emin 
olamadığı o son dakikalardan uyanmaya 
çabaladı. Yaşamı boyunca katı mantıkçılıkla 
hareket eden bir insan olmuştu. Bu ona birçok 
şey kazandırmıştı şüphesiz. Ama kaybettiklerini 
engellemeye ya da geri getirmeye gücü 
yetmemişti. Yetebilseydi eğer, tek istediği, yıllar 
önce büyük Rio saldırısında yitirdiği eşi ve 

küçük kızını geri getirebilmek olurdu. Kimbilir, 
belki mantık da hükmünü yitirmemişti henüz. 
‘’Eğer...’’ dedi içinden, 

“İddia ettikleri bu teoriler doğruysa, ve 
eğer o denek de aynı şekilde on küsür yıl 
önce uykudayken bugünü gördüyse... Ulu 
Amaterasu!” Salondaki diğer insanlardan daha 
güçlü bir gülümseme belirmişti yüzünde. Ve o 
gülümsemeye eşlik edecek bir ses arıyordu Seiji. 
Kapıya baktı, tüm kalbiyle duymak istediği o 
çocuk şarkısı belki de koridorda yankılanmak 
üzereydi, 

“Teru-teru-bozu, teru bozu, Yarını güneşli bir 
gün yap, Rüyadaki gökyüzü gibi, Güneşli olursa 
sana altın bir çan vereceğim...”

   Son
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?
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Blade Runner’ı uygulanan sansürden dolayı izlemedik.
(Pek çoğumuz)

Bilimkurgu
Öykü Seçkisi
2018’e

Şu ana kadar 47 öykü dahil oldu.
Katılımlar, 
30 Kasım’a kadar devam
edecek. 
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Bu komikti :)

Yavuz Tınaz Civcir “Bardağı dök” komutunu yerine getirecek  
 robot yapmaya başladı.

Mikro Plus Bk 

Uyanış

 

-911b/qq barkotlu deneği uyandırın Seda hanım. Üstelik şu son dönemlerde sık sık   

  görülmeye başlandı bu.Lütfen daha dikkatli olalım. 

-Efendim bazı denekler bir şekilde Simülasyon’a müdahil olmaya başladı...       

  Uyandırmakta güçlük çekiyoruz artık. 

-Peki deneklerin yazılımına yeni sürüm Cennet yaması atıldımı,bakar mısınız? 

-Bakıyorum... malesef efendim 

-An itibari ile tüm deneklere 1024 Brontobyte Cennet yaması atılsın... Hemen 

-Wooow... Patır patır uyanıyorlar efendim 

-Uyanırlar uyanırlaar!
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Umarız hayal kırıklığı yaşatmazlar!

Ekim’in en güzel fotoğrafı.
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Seray SOYSAL

Ölümcül Şans

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

“Burası Helyox, geldiğin dünyaya benzemez.” 

Bu cümle dudaklarının arasından 
dökülürken, zaten öyle olmadığını 

çoktan fark etmiş olduğumu unutmuştu 
herhalde. Yine de onu can kulağıyla dinlemem 
gerektiğini düşünerek bu aykırı düşünceleri 
kafamdan def ettim. Buraya alışmamın 
hayli zaman alacağını biliyordum. Yine de 
heyecanını kırmamak için dinlemeye devam 
ettim. 

“Gezegeninizde çok uzun yüzyıllar önce 
yaşamış bir bilim insanı, insanlığın yeni 
geleceğinin bu gezegende olabileceğini bir 
tesadüf eseri öğrendikten sonra, buraya 
getirdiği teknolojiyle kendi düzeneğini kurdu. 
Profesör Elina, tüm insanlığa bu hediyeyi 

verdikten sonra birazdan anlatacağım 
‘Ölümcül Şans’ makinesini kullanmayı tercih 
etti, ne yazık ki.” 

Kendimi, anlattıklarını anlamak 
için ne kadar zorlasam da hiçbir şey 
anlayamıyordum. Bilmediğim bir sürü terim 
ve adını bile duymadığım onlarca elementten 
bahsediyordu. Müdahale etmem gerektiğini 
fark ettim; 

“Hey, yavaş ol biraz. Ben, yalnızca birkaç 
gün öncesine kadar dünyada yaşayan bir 
gazeteciydim. Üstelik de üzerime gelen son 
sürat motosiklete bakarken, her şeyin sonuna 
geldiğimi ve artık yaradılış mitlerinden 
hangisinin haklı olduğunu birazdan 
öğreneceğimi düşünüyordum. Burada bana 
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NASA çalışanı muamelesi yapıyor olmanı fark 
etmen gerek.” 

Sinirlenmiş görünüyordu. Onu kızdırmaktan 
çekiniyor olsam da burada her şeyi anlamaya 
çalışan çaylak bir doğa bilimleri öğrencisi 
rolünü oynamaktan oldukça sıkılmıştım. 
Yine de tahmin ettiğim kadar tepki vermedi 
söylediklerime. 

“Sizin dünyanızda işlerin nasıl yürüdüğünü 
hatırlamıyorum, küçük hanım.” 
“Orası senin de dünyandı.” Bu sözleri 
gerçekten sinirimi bozmuştu. Ben ona nazik 
olmaya çalıştıkça bir çocuk gibi azar yemeye 
devam ediyordum. “Şey, bir de biraz daha 
kibar olamaz mısın? Sonuçta ben daha yeni 
ölmüş sayılırım ve her şeyi kabullenebilmem, 
anlayabilmem için biraz zamana ihtiyacım 
olabilir.” 

“Pekala, küçük hanım. Daha dikkatli olmaya 
çalışırım ancak sen de senden en az yüz yaş 
büyük birinin burada sana laf anlatmaya 
çalıştığını aklından çıkarma.” 

Duyduğum şey beni şaşırtsa da dehşete 
düşürmüyordu. Sonuçta daha yeni ölmüş ve 
sonra tekrar dirilmiştim. Bundan daha garip 
ne olabilirdi ki? Hem her şeyi delicesine merak 
ediyor hem de sorsam da cevaplarından hiçbir 
şeyi anlamayacağımı bildiğimden çoğunlukla 
susmayı tercih ediyordum. Bazı şeyleriyse 
sustukça çözüme kavuşturamayacağımın 
farkındaydım. 

“Nasıl oldu?” 
“Ney nasıl oldu?” 

Şaka yapıyor olmalıydı herhalde. O yüz yılı 
aşkın bir süredir burada yaşıyor olabilirdi 
ama benim hala şoka girmemiş olmamın bile 
bir mucize olduğunu unutuyordu. Sorgulayan 
gözlerle yüzüme bakınca, içinde uyanıp 

uzunca bir süre kilitli kaldığım şu makineyi 
işaret ettim. 

“He,  Arsenat’ı diyorsun. Sen, sizin dünyanızda 
yaşadığın süre boyunca karbon oranı ağırlıkta 
bir canlıydın ve öldüğünde de öyle. Helyox’sa 
arsenik bazlı bir gezegen, hatta güneş sistemi 
öyle. Arsenik elementi de karbon bazlı 
canlılar için ölümcüldür. Profesör, aradığı 
şeyi muhtemelen burada bulamadı. Ama 
insanlığa bir şans daha vermiş oldu, hem de 
uğruna kendini feda ederek. Arsenat, onun 
kendi üzerinde, kendini öldürene kadar 
yaptığı deneylerin bir sonucu. O makine, sen 
ölüp buraya ışınlandıktan sonra seni arsenik 
bazlı bir canlıya dönüştürüp, bu gezegende 
yaşayabilme şansı veriyor.” 

Bilim için kendini feda eden pek çok insandan 
bahsediyordu okullarda okutulan kitaplar. 
Profesör Elina’nın adına hiç bunların birinde 
rastladım mı diye düşünmeye başladım. Daha 
sonraları, lisede astrobiyoloji derslerinde adı 
geçen ama çok da önemli bir buluş yapamadan 
ölüp gitmiş biri olarak anlatıldığını 
öğrenecektim. 

Arsenat… Bu makine bana ikinci bir yaşam 
şansı vermişti. Biraz midem bulanıyor ve 
başım dönüyordu. Bu dünyaya doğduğumdan 
beri benimle ilgilenen Bay Kaft, gezegenin 
kendi atmosferine yaklaştıkça bunların 
normal belirtiler olduğunu ancak zamanla 
alışacağımı söyledi. Daracık ama uzun 
koridordan geçerken sistemdeki güneşlerden 
birinin olması gerekenden daha yakın 
olduğunu ve yüzeyindeki yanardağlardaki 
lavların bu gezegene kadar sıçrayabildiği 
için giymem gereken kıyafetleri ve nasıl 
işlediklerini anlatsa da hiçbirini anlamadım. 

Gezegenin yüzeyine bir sürü kapıdan geçerek 
çıktıktan sonra bütün bu şeylerin buraya nasıl 
getirildiğini merak etmeye başladım. Bir sürü 
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kıyafet giyip kat kat korumalı bir yerlerde 
yaşıyorlardı. Bütün bunlar nereden geliyordu? 
Burada anlamaya çalıştığım her şey gittikçe 
anlamsızlaşıyordu. 

Onca kıyafete ve korumaya rağmen dışarısı 
daha önce dünyada hiç hissetmediğim 
kadar sıcak ve bulanıktı. Kaft, görüntüdeki 
bozulmanın sıcaklık derecesine bağlı 
olduğunu söyledi. Bu, biraz aklıma yatmıştı. 
Birden kendimi dünyaya yeni gelmiş bir 
çocuk kadar meraklı hissettim. Zaten bir nevi 
de öyleydim. 

“Peki, Bay Kaft. Bütün bunlar buraya nasıl 
geldi? Yani demek istediğim onca şey…” 
“Teknoloji… Şuraya bir bak Kane. Dünyada 
görebileceklerinin en iyileri burada. Tabi 
yalnızca teknolojik olarak. Onun dışında 
her şey bombok. Ağaçlar yok, çiçekler yok, 
kuş cıvıltıları yok. Yalnızca yüzeyde görmüş 
olduğun 20 santimetrelik gaz halindeki asit… 
Bulutların üstünde yürüyor hissini vermesini 
çok istedim.” Yerdeki buhar tabakasını 
ancak o söyledikten sonra fark edebildim. 
“Dünyanın cehennemi işte burası. Helyox. Hiç 
de öyle mitlere bel bağlamaya gerek yok. Eğer 
bilincimiz de vücumuzla beraber sıfırlansaydı 
buraya gelince, yaşayamazdık. Ama aziz 
Profesör sağolsun, öyle olmadı.” 

Dediği şeyler biraz anlaşılır olsa da hala 
aklım almıyordu. Ben düşünmeye çalışırken o 
sözlerine devam etti. 

“Kısaca Helyox, hem dünyanın cehennemi 
hem de cenneti. Burada hastalıklar da yok, 
eğer istemezsek ölüm de. Bu gezegen de 
Dünya gibi mahvolursa diye Profesörün 
çalışmalarının bir ürünü olan Arsenat’ın kendi 
bilinci var. Tehlike çok yaklaşmadan kendini 
başka biz yere klonlayabilen bir bilinç. Bu ne 
demek biliyor musun Kane? Bu sonsuz yaşam 
demek. Hem de başka başka gezegenlerde. 

Bunu bize sağlayan Dünya oldu. Her şeyi ona 
borçluyuz. Ama burada, her şeyi daha da ileri 
taşıdık anlıyor musun? Biyologlarımız hala 
canlılık belirtisi gösteren bakteriler ve mikro 
organizmalar arıyor bu asit yığının içinde. 
Kulağa imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak 
imkansızın gerçekleşmesini dilemek için 
yeterince deneyim yaşadık. Helyox, Dünya’nın 
burjuva sınıfı Kane. Orada çalışıyor, burada 
yaşıyoruz. Hem de oradan kat be kat fazla. 
Dünyadan bazı bilim insanları Profesör’ün 
zamanında deneyimlerini bırakması sayesinde 
bu sistemden haberdar. Sırf buradaki yaşamı 
daha ileriye taşıyabilmemiz için gecelerini 
gündüzlerine katıp çalışıyorlar. Buraya 
hiçbir şey getiremiyoruz. Ama beyinlerimizin 
içindeki bilimi getirebiliyoruz.” 

Bize verilen bu ikinci şansın kullanım şekli, 
bu teknolojiyi elinde bulunduran Kaft ve onun 
gibi adamlar, gerçekten kafamı karıştırmıştı. 
Belki de akışa müdahalede bulunmayıp kendi 
Dünya’mızla beraber yitip gitmekti doğru 
olan. Hep daha fazlasını isteyen insanlığın 
bu kadarını elde edebileceğini ölmeden önce 
aklımın ucundan bile geçiremezdim. Vücudum 
hala değişime verdiği tepkileri sürdürüyordu. 
Dikkatler üzerimden çekilince, Bay Kaft’ın 
fazla gösterişli gezegen ve kültür tanıtımından 
sonra gezdirirken gösterdiği “Ölümcül Şans” 
makinesine yöneldim. Eğer dinlediklerim 
doğruysa bu makineyi kullandıktan sonra 
dünyadaki hayatıma kaldığım yerden devam 
etme şansını yakalıyor ancak ölümsüzlük 
ve insanlığın bu açgözlü ve renkten yoksun 
sonsuz yaşama hakkından vaz geçiyordum. 
Ertesi sabahsa kendi yatağımda uyanmak 
paha biçilemezdi. 

   Son



83www.yerlibilimkurgu.com



84 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2017 / sayı 7

Suyen Sezen GÜNAYDIN

Ay Işığı

Kısa Öykü

Gündüzden Geceye, Güneş’ten Ay’a... 

Yıl 1998, on dört yaşındaydı… Yaşıtları 
flört heyecanında, onun gözleri ise yine 

her gece olduğu gibi yıldızlardaydı. On 
yaşından bu yana vazgeçilmezi olan gece 
nöbeti, anneannesinin otuz beş yıllık çatı katı 
dairesinin balkonunda yine başladı. Zamanını 
hiç aksatmazdı, odasındaki antika horozlu 
çalar saat, her akşam 22:00’ı gösterdiğinde, 
heyecanla balkondaki sandalyesinde yerini 
alırdı. O sıcak ve nemli İzmir yaz akşamında, 
zihni yine başka gezegenlerdeki hayatların 
merakındaydı… Masada, satırları kahve ve 
uykusuzluk kokan Carl Sagan kitaplarının 
eşliğinde gökyüzünü seyreder, notlar alır, 
gözüne çarpan farklı görüntüleri resmeder ya 

da fotoğraflardı... O gece yaprak kımıldamadı… 
Olsun ne olacağı son dakikaya kadar belli 
olmazdı… 

Evdeki tek yoldaşı annesiydi, her gece 
yatmadan önce kızının yanağına bir öpücük 
kondurur, onda kendi gençliğini hatırlar, 
gülümserdi. 

Annesinin iyi geceler busesinin yüzünde 
oluşturduğu tebessümle seyre devam 
etti. Ortam, diğer günlerden farklı bir 
sessizlikteydi… Daha önce, en azından 
mahallenin tekir kedisinin fare avı geceye 
hareket verirdi… Çıt yoktu… Garipti… 
Sessizliği tek bastıran, cep radyosundan 
dinlediği şarkıların sesiydi… Saatine baktı, 
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hadi dedi kendine, geldi de geçiyor yatma 
vakti… Her gece saat ikide biterdi nöbeti 
ve kocaman hayal dünyasına kapı olan 
ceviz kabuğuna benzettiği küçücük odasına 
çekilirdi… Annesinin diktiği geceliğini giyip, 
yumuşacık yatağına sırt üstü uzandı, ellerini 
kafasının altında birleştirdi…  Ayak ucundaki 
pencerenin tül perdesinin aralığından, son 
bir kez daha gökyüzüne bakarak derin bir iç 
çekti… “Yine yoklar, bu gece de gelmediler,” 
dedi… Bir gün geleceklerini biliyor gibi söyledi 
gözlerini kapatmadan önceki bu son sözleri… 
Henüz iki saat olmuştu rüya âlemine geçeli… 
Saat, sabaha karşı dördü göstermekteydi. 
Ayak ucundaki pencerenin tül perdesi birden 
havalandı. İzmir’de Temmuz akşamında 
bu esinti çölde su gibiydi. Gözlerini bu kısa 
ferahlığa teşekkür etmek için araladı… Ancak, 
yatmadan önce pencereyi sivrisinek girmesin 
diye kapatmıştı… Annesi de gelip açmazdı… 
Uykusu bu sorularla dağılırken, pencerenin 
duvara çarpma sesiyle gözlerini açtı… O da ne? 
Odanın tavanı bu kadar alçak mıydı? Yoksa 
tam ayılamamış mıydı? O hafif esinti yerini, 
yatay vaziyette havalanmış bedenini hızla 
pencereden dışarı çeken bir hava akımına 
bıraktı. 

Her şey o kadar ani olmuştu ki nefes bile 
almaya fırsat bulamadı… Saniyeler içinde 
kendisini oturdukları apartmanın dışında, 
havada asılı halde buldu… Hızla akan zaman 
tam tersine yavaşladı. Bedeni ağır çekimde 
göğe yükseliyordu… Yok, yok uyanamadım 
hâlâ, bu bir rüya, dedi… Ancak, gözlerinin 
önündeki görüntü hayal ötesiydi… Devasa 
uzay gemisi filosunun görkemi ile kalbi göğüs 
kafesinde nereye kaçacağını bilemedi. Az önce 
uykusunda huzur veren dingin nefesi adeta 
demirden bir bilyeydi. Çaresizlik ve korkuyla 
karışık heyecanı, tüm duyularını felç etmişti. 

Ah bağırabilse, yardım isteyebilseydi… 
Masallardaki devlerin homurtusuna benzer 
çok kuvvetli ve derinden gelen gürültüden bir 
süre sonra kendi iç sesini bile duyamaz oldu… 
Karşı koyamıyor, bu metal devlerden birinin 
göz alıcı ışıktan ağzına doğru çekiliyordu... 

Hayal gücüne güvenirdi ancak o bile bu 
kadar gerçekçi bir hikâye oluşturamazdı… 
Hiçbir uzvuna söz geçiremiyor, yaşla dolan 
göz bebekleri direniyor, sadece tüm olanları 
kaydediyordu... Ruhu ilk defa bu etten duvara 
lanet etti, sıkışıp kaldığı bir zindan oldu 
bedeni, kaçamıyor, kurtulamıyordu. 

Bilincindeki elektrik kesintilerinin ara verdiği 
bir anda etrafına zorla göz gezdirebildi… 
Gördükleri onu yanıltmıyorsa, yalnız değildi. 
Bu nasıl bir geceydi?!  Dehşet içinde izlediği 
bu sahneler, daha önce izlediği hiçbir filme ait 
değildi. Gün bir an önce ağarmalı ve bu rüya 
artık son bulmalıydı… Büyük bir mıknatısın 
çektiği toplu iğneler gibi başka bedenler de 
ışık huzmeleri eşliğinde metal ordusuna 
doğru toplanıyorlardı… Gözlerini bir an olsun 
ayırmadan öylece manzaraya bakakaldı… 
İnsan ekilmiş bir tarlanın hasat günü gibiydi… 
Bunlar gerçek olamazdı, birazdan uyanacak 
ve kendisini yatağında bulacaktı… 

Ne kadar dirense de, o devasa uzay gemisine 
gittikçe yaklaşıyordu. Derinden gelen 
gürültüye ve ışığın şiddetine dayanamadı, 
bilincini kaybetti… 

O gecenin sabahına sol şakağındaki acı ve 
küçük bir kan pıhtısıyla uyanmıştı… O nasıl 
bir rüyaydı, kahvaltı masasında heyecanla 
olanları annesine anlattı. Annesi bu tarz 
rüyalara alışkındı, çok da şaşırmadı… Hayal 
gücü kuvvetli olan bir çocuğa sahip olmak 
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her gün farklı bir hikâye kahramanı ile güne 
başlamaktı... Bir anne olarak ayrıcalıklıydı, bu 
hikâyeleri dinlemek herkese nasip olmazdı… 
Evet evet, bu rüyaydı, annesi de onaylamıştı… 
İyi de sol şakağındaki sızlama ve ufacık kan 
pıhtısı da neydi, banyoda dişlerini fırçalarken 
tekrar kontrol etti… Aman ne olabilirdi ki, 
kesin yine kana susamış bir sivrisinekti!

Liseye başlayacağı o yaz, her gün biraz daha 
uzayan gecelere ev sahipliği yaptı. Aç bir kurda 
dönüşen beyni öğrenmeye doyamıyordu… Ara 
sıra gözlerinin önünde beliren görüntülerin 
anlık geçişi ile irkilir ve çevresindekilerce de 
bu ani tepkileri dikkat çekerdi… Bu nedenle 
eve daha çok kapandı, daha az konuşur, daha 
çok susar oldu… 

Annesi ilk önce geçiş dönemi diye düşünse 
de, durumun gidişatından duyduğu endişesi 
dinmedi. Çare bir doktora gitmekti… 

Sayısız kan testleri, tahliller, bekleyişler… 
Sonuçlar şaşkınlık vericiydi… Üç kat fazla 
salgılanan hormonlar, eşi benzeri olmayan 
kan değerleri… Tedaviler, ilaçlar, iğneler… 
Sonuç vermeyen, sadece can yakan, hayata 
küstüren, yoran, yıllar süren, gereksiz 
olduğunu sonradan öğreneceği müdahalelerle 
mücadele etti… 

14 yaşından bu yana tam 10 sene geçti… 
Hastane günlerinin haricinde, başarılarla, 
birinciliklerle dolu bir dönemdi… Biraz garip 
bir genç kadındı, evet farklıydı… Girdiği 
her ortamda bilgisiyle ve sorunlara çözüm 
getirişiyle, zamanın ötesindeki açıklamalarıyla 
hayranlık ve soru işaretleri uyandırırdı… 
Genç yaşında imrenilecek projelere imza 
atan bir mühendisti artık… Kendi evi, kendi 
düzeni, hâlâ cevabını bulamadığı gizemli bir 

yanı vardı… Her sabah heyecanla rüyalarını 
anlattığı annesini bayramdan bayrama görür 
olmuş, iş hayatı ve hastane odaları dışındaki 
hayattan iyice uzaklaşmıştı… 

İkinci adresi haline gelen hastanedeki 
randevusuna her seferinde olduğu gibi yine 
umutla gitti. Zaman zaman kendisini çıldırtan 
seslerden ve görüntülerden kurtulmak 
istiyordu…14 yaşında gördüğü o rüyadan bu 
yana geçmek bilmeyen anlamsız sanrılar, 
adeta kâbus gibiydi… Tüm bölümlerini 
ezberlediği hastaneyi bu son ziyaretinde, 
doktorlarca beyin sinyallerinin analiz 
edilmesine karar verildi… Diğer hiçbir 
tedaviye bedeni yanıt vermemişti. Son umut, 
beyin sinyallerinin analiziydi… İş ve hastane 
arasında geçen onca zamanda, hayatı “neden” 
sorusuna cevap aramakla geçti… Ne sevdi 
ne de sevildi. Unutmuştu kadın mıydı, erkek 
miydi, neydi? Hastane önlüğünü giyerken 
aynadaki yansımasına gözü takıldığında 
aklından bu düşünceler geçti… Neden bunlar 
oluyordu? Neden yaşıtı kadınlar gibi normal 
bir hayatı yoktu? Çok şey mi istiyordu? 
Yirmi dört yaşının güzelliğinden habersiz 
hastanenin o soğuk odasında buz gibi sedyeye 
irkilerek uzandı… Beyin sinyallerini analiz 
edecek cihaza hemşirelerce itina ile bağlandı. 
Medusa heykelini andıran, her ayrımı 
kablolarla dolu saçları sedyeden sarkarken 
gözleri bembeyaz tavana odaklandı… 
Vücuduna elektrik sinyalleri veren maskeli 
doktor yüzleri buğulanmaya, 14 yaşındaki 
o geceden sahneler zihninde canlanmaya 
başladı. Daha önce hatırlayamadığı soluk tenli 
varlıkların yüzleri belirdi gözlerinin önünde... 
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Duyduğu o sesler netleşiyor ve zihni ısrarla o 
geceye geri dönüyordu… Bağlı olduğu cihazın 
parlak ışığı üçüncü kez yanıp sönmüştü ki, 
bulunduğu hastane odasında kapanan bilinci, 
geçmişe açıldı…O güne ait her şey zihninde 
tüm detaylarıyla karşısındaydı… Adeta bir 
zaman yolcusu gibi geçmişte, kaçırıldığı o 
gecedeydi… Film izler gibi izliyordu on dört 
yaşını ve o sıcak yaz gecesinde yatağında sol 
şakağındaki acıyla uyanmadan önceki son 
anları... 

1998 yılının yazı zaten yeterince karmaşıktı… 
Ergenlik, liseye başlangıç, farklı duyguların 
keşfi, hormonların oyunları, yaşıtlarıyla aynı 
pencereden bakamayan gözlerinin yorgunluğu 
derken, bu da neydi şimdi! Gözlerini açtığı 
yer, odası, gördüğünü düşündüğü her şey 
rüyasının yaratıcılığı olmalıydı… Gerçek 
değilse neden bu kadar üşüyordu neydi bu 
buz gibi hava yazın ortasında ?! Yoksa o uzay 
gemisi filosu, uçan bedenler gerçek miydi, 
gerçekten o ışıktan geçitten geçmiş miydi? 

Gözlerini zorlanarak açtı, göz kapakları külçe 
gibi ağırdı… Tabi uyuyamamıştı yine sabahladı, 
ondandı… Kımıldayamıyordu… Yoksa ?! Yok, 
hayır canım uyanmıştı… Seslenmeye, yardım 
istemeye çalıştı, faydasızdı, ses telleri cevap 
vermiyordu… Gözleriyle bedenini taradı, 
geceliği üzerinde görebildiği kadarıyla da 
tüm vücut parçaları yerli yerindeydi… Ne 
bir kelepçe, ne bir kilit, ne de bir pranga!.. 
Neydi hareketini engelleyen?! Bu koku, bu 
keskin burnunu yakan, metal ve kimyasal 
karışımı koku nereden geliyordu ve bu yeşilin 
daha önce şahit olmadığı tonundaki ışık da 

neydi?… Pervane sesini andıran gürültü, kalp 
atışının ritmiyle karışık bir halde kulaklarında 
yankılanırken, koskoca bir avluda yan yana 
göz alıcı parlaklıktaki uçan metalik sedyelerde 
dizilmiş olduklarını fark etti… Sayamadığı 
kadar beden kendisiyle aynı kaderi 
paylaşıyordu… Bütün bunların amacı neydi? O 
kalabalık insan selinin sessiz çığlıkları dışında 
tek duyulan, durmak bilmeyen derinlerde 
gizli çok güçlü bir motorun sesi gibiydi… 

Tamam dedi kendi kendine tamam sanırım bu 
son günüm ve buraya kadarmış hikayem de… 
Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı, ne 
kadar mümkünse tabi… Annesinin sözlerini 
hatırladı her zaman doğruyu söylediğine 
inandığı tek kişi oydu “ Yaşadığın her şeyin 
bir sebebi var, oradan ne alacağını bilip yola 
devam etmek hayatın aslıdır, evlat!...”. Evet 
böyle demişti… Bırakmayacaktı kendisini 
rüya ise rüya, gerçekse de gerçek yaşayıp 
görecekti… 

Devam Edecek...
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Mücahit ÖZDOĞAN

Yolculuk

Kısa Öykü

Yıl: 2158

Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kalkışa 
hazır oldukları emri verildi. Rachel 

büyük bir mutluluk ve heyecanla uzay aracını 
kalkışa geçirdi. Endişelenecekleri pek bir 
durum yoktu. Çünkü artık D-7 adı verilen 
bir maddeyle birlikte uzay yolculukları, 
belirli aralıklarla sefer yapan şehir içi 
otobüs sistemlerine benzeyecek derecede 
kolaylaşmıştı. Fakat onların görevi kendine 
has bir görevdi. Bir karadeliğin içinden geçme 
görevini onlar üstlenmişti. Ekip dünya çapında 
büyük bir törenle uğurlanmıştı. Bu yüzden 
büyük bir sorumluluk hissediyorlardı. Ekip 
dört kişilikti. Rachel tek kadın üyeydi. Ethan, 
Rachel’ın yanındaki diğer pilottu. Albert 
ve Hector ise arkada diğer malzemelerden 

sorumluydu. Hector, çocukluğunda kısa 
boyundan dolayı dalga geçilen ezik çocuk 
hüviyetinden derslerde gösterdiği başarıyla 
sıyrılmıştı. Ethan, genellikle neşeli olan ve 
insanlarla arası iyi olan biriydi. Rachel uyumlu 
bir kişiliğe sahipti, ekip üyeleri arasındaki 
bağı güçlendiriyordu. Ekip arasında ara 
sıra meydana gelen kopuklukları Rachel 
tamir ediyordu. Albert çok konuşmazdı. Bu 
göreve başvurup seçildiğinden beri dalgın ve 
düşünceli bir görüntü çiziyordu. 

Bütün dünyanın seferber olduğu o an 
gerçekleşmek üzereydi. Uzayda uzun bir süre 
geçtikten sonra gizem dolu bir fıçıya benzeyen 
kara deliğe girmek üzereydiler. Hepsi de 
nefesini tutmuştu. Mümkün olsa ellerini 
tutacaklardı. Birbirlerine sarılıp bu muhteşen 
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âna beraber tanık olacaklardı. Fakat mevcut 
şartlar herkesin yerinde sağlam şekilde 
durmasını gerekli kılıyordu. Hepsinin gözü 
uzay aracının önüne kilitlenmişti. 

Rachel, karadeliğe girdikleri anda 
sarsılacaklarını düşünüyordu. Fakat öyle 
olmadı. İlk girişte tek sorun çıkaran şey, 
iletişim sistemiydi. Aracın genelinde bir 
sarsılma hissedilmiyordu. Zaten tasarımların 
birincil hedefi buydu.

Hiç kimse konuşmuyordu. 

Herkes etrafına bakıyor, sessiz karanlığın 
çığlığını dinliyordu. İlk girişte ölmemişlerdi.

Karadeliğe girdiklerinde beklentilerinin 
aksine daha dingin bir ortam vardı. Belirli bir 
süre geçtikten sonra karşılıklı oturan Hector 
ve Albert kemerlerini çözdüler. Sistemlerin 
kontrol edilmesi gerekiyordu. Hector iletişim 
sistemlerini tekrar aktif hale getirmeye 
çalışıyordu. Hâlâ bir kıpırdama yoktu. 
Ölmemiş olmanın verdiği cesaretle hepsi 
işini görürken araç aniden sallandı. Kimse 
ne olduğunu anlamadı. Ayaktaki Hector ve 
Albert yere düştü. 

Sarsılma gittikçe şiddetleniyordu. Her tarafın 
karanlık olması yetmemiş gibi önlerinde 
yumak gibi dalgalanan siyahımsı bir bölge 
vardı. Rachel ve Ethan geminin yönünü 
değiştirmeye çalışsalar da kontrol sistemi 
tamamen kaybolmuştu. Siyahımsı bölgenin 
rengi seçilebiliyordu. 

Rachel, Ethan’a göz ucuyla baktı, ikisi de ne 
olacağını anlamış gibiydi. Rachel, “Kontrolü 
tamamen kaybettim.” dedi. Ethan, “Kurtuluşa 
hazır mısınız?” diye bağırdı. Ölümü kast 
ediyordu. 

Siyah bölgeye aracın ucunun değdiği andan 

itibaren zaman ve mekan çok katmanlı 
şekilde değişiyor gibiydi. Araç bir ileri bir 
geri savuruluyor, ani değişimler ekibin başını 
döndürüyordu. Fakat kıpırdayamıyorlardı. 
Sadece gözleri çalışıyordu. 

Araç kendini yumaktan kurtardığında etraf 
bir anda parlamaya başlamadı. Her taraf 
bembeyazdı. Gözlerini kapatmak zorunda 
bırakacak kadar parlıyordu. Gözlerini 
kapattıklarında ise tam anlamıyla ölü 
gibiydiler. 

Bu durum kara delikle yumak arasındaki 
süreyle aynı zaman geçene kadar devam etti. 
Ve en sonunda etraf normalleşti. Gözleri 
kamaştıran beyazlık geçmesine rağmen ekip 
hâlâ hareket etmiyor ve gözlerini açamıyordu. 
Aracın motorları çalışmaya başlamıştı. 
İçerideki ekranlar ve ışıklar da tekrar açılmıştı.

Uyandıklarında hepsi vücudunu kontrol 
ediyordu. Gerçekten ölmediklerini anlamaları 
lazımdı. İlk  uyanıklık  hâlinde fark 
edemedikleri o müthiş mucizeye şimdi tanık 
olma vaktiydi. Araç uzayın içinde süzülüyordu.

Hem de geldikleri yolla hemen hemen aynıydı. 
Yapmaları gereken tek şey vardı: Dünyaya 
geri dönmek. Albert, “Sanırım yaşıyoruz,” 
dedi, insanın her an umut dolu olan doğasını 
yeniden canlandırarak. Ethan başardıklarını 
düşünüyordu ve gülmek istiyordu ama yüz 
kasları ona izin vermiyordu.

Rachel, uzayın hangi kısmına düştüklerini 
anlamaya çalışıyordu. Etrafına baktıkça 
geldikleri rotaya geri döndüklerini fark etti. 
“Acaba karadelik sadece bizim yönümüzü mü 
değiştirdi?” diye içinden geçiriyordu.

Dünyaya girdiklerinde bir kat daha 
heyecanlanmışlardı. Uzay aracı her türlü 
araziye inebiliyordu. Araç durduğunda Rachel 
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ve Ethan da oturdukları yerden kalktı. Hepsi 
büyük bir sevinçle birbirine sarıldı. Rachel 
ağlıyordu. Ethan elleriyle yaşları silip tekrar 
sarıldı. Hector ve Albert bu sırada kara 
aracının yanına gitti. Bir an önce görevin 
başarılı olduğunu duyurmak istiyorlardı. 
Hareket etmeden önce hepsi tek tek sarılarak 
birbirini tebrik etti.

Uzay aracının içindeki kara aracıyla NASA’nın 
ana karargâhına doğru ilerlerken gittikleri 
karargâhın yerinde olmadığını gördüler. 
Neredeyse hiçbir şey yoktu, sadece sol 
tarafta altıgen şekillerle kaplanmış kubbe 
şeklinde mat bir bina gördüler. Şimdi oradan 
kendilerine doğru gelen üç hava aracı vardı. 
Kendi dönemlerindeki hava araçlarına 
benziyordu ama daha gelişmişti. En azından 
birilerinin yaşadığını görmek onları az da olsa 
sevindirmişti. Neler olduğunu bilmedikleri 
için yerlerinden kımıldamadan üç hava aracını 
bekliyorlardı. 

Araçlar geldiğinde öylece duruyorlardı. 10 
dakikadır devam eden bu bekleyiş sonunda 
sessizlik bitti. Araçlar aşağı indi. Her birinin 
içinden bir robot çıktı. Ekip şaşkındı. 
Gitmeden önce robot ve yapay zekaya dair 
çalışmalar devam ediyordu ama bu seviyeye 
bu kadar kısa sürede gelmeleri inanılması güç 
bir gelişmeydi. Albert, “Sandığımızdan daha 
ileri bir tarihe gitmiş olabiliriz.” dedi. 

Robotlar aradaki mesafeyi kısa adımlarla 
katettikten sonra ekibin tam karşısına 
dikildi. Herkes birbirini süzüyordu. 
Robotlar gri ve siyah arasında canlı bir 
renkteydiler. Dış vücutlarında herhangi bir 
kablo görünmüyordu. Hareketleri esnekti. 
Bir insanın robot kostümü giymiş hâline 
benziyorlardı. Robotun yüzü de insan yüzü 
gibiydi. Tasarım olarak robotlar ekibi çok 
etkilemişti, hayranlıkla onları izliyorlardı. 

Bunları yapan ve kontrol eden insanları 
çok merak ediyorlardı. Böyle bir tasarımı 
ancak ileri seviyede zeki bir insan topluluğu 
yapabilirdi. 

Robotlar da gelişmiş gözleriyle onları 
süzüyordu. Ortadaki robot bir adım öne 
çıkarak “Bizimle gelin sizi U-9’a götüreceğim.” 
dedi. Robotsu bir sesi yoktu. Sesi ve mimikleri 
insan gibiydi. 

Rachel “U-9 da nedir?” dedi.

“Şehrimiz. Artık her şehre bu tarz bir isim 
verdik.”

Araçla giderken Florida ve diğer büyük 
şehirlerin terk edilmiş olduğunu gördüler. 
Araç U-9’a geldi. Şehrin ortasındaki siyah 
küp şeklindeki bina haricinde dikey yapı 
yoktu. Ucu bucağı görünmeyen her taraf eve 
benzeyen yerler ve tesislerle doluydu. Aşağıda 
binlerce robot onları bekliyordu. Dördünün 
de aklında aynı soru vardı: “Neden hiç 
insan yoktu? Robotların insanları bu kadar 
kolay yenmesi ve yok etmesi nasıl mümkün 
olabilirdi?”

İnecekleri sırada ekipte gerçeklerle 
yüzleşmenin endişesi ve heyecanı vardı. 
Akıllarından geçen ihtimalleri aralarında 
konuşacak, istişare edecek fırsatı 
bulamamışlardı.

Robot kalabalığının önünde karşılama 
merasiminden sorumlu gibi duran 5 kişi 
onları bekliyordu. 

İçlerinden biri öne çıkarak elini gülerek uzattı. 
“Sizi uzaylı sanmıştık.”

Rachel robotun elini sıktı ve üzerinde yazan 
rakamı okudu: “O-7”

“Tanıştığımıza memnun oldum. Sayın...”
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“Rachel.”

“Evet Rachel. Hehe. Bu rakamlar bizim 
isimlerimiz.”

Bir adım öndeki Rachel’in arkasındaki üç 
ekip üyesi bu diyalog üzerine birbirne baktı. 
Robotu böyle neşeli görmek akıllarındaki son 
ihtimaldi. Robotların mimiklerinin gelişmiş 
olması teknolojinin sandıklarından daha fazla 
ilerlemiş olduğunu gösteriyordu. 

Rachel, içinde dışarı çıkmak istediği için 
parmaklıklara tüm gücüyle vuran mahkum 
gibi duran o soruyu sordu: “İnsanlar nerede?”

O-7 böyle bir soru geleceğini tahmin ediyordu. 
İlk başta biraz güldükten sonra arkasındaki 
kalabalığa döndü ve bağırdı: 

“Arkadaşlar, insanlar nerede?”

Hepsi hep bir ağızdan karşılık verdi:

“Buradaaa!”

Ekipten bir ses çıkmıyordu. Ne yapmaları 
gerektiğinden emin değillerdi.

O-7 onların durumunu anlıyordu. “Gelin 
isterseniz içeride konuşalım. Bütün 
sorularınıza cevap bulacaksınız.”

Rachel, sonra söylemeyi planladığı sözü şimdi 
söyledi. Biraz da aceleciydi. “Biz 2158’te 
karadelik görevini yerine getiren ekibiz.”

O-7 kısa bir süre Rachel’a baktıktan sonra 
yanındaki robota döndü. “Arkadaşların 
iddiasını araştır.” Cümlesini bitirdiği anda 
Ethan umutsuz bir sesle “Ailemi görmek 
istiyorum.” dedi.  “Peki onu da araştıralım.” 

O-7 onları artık hareket ettirmek istiyordu. 
“Toplantı salonumuz yukarıda. Gidelim.” 

Toplantı salonuna geldiler. Salonun ortasında 
çok büyük bir yuvarlak masa vardı. Onlar yan 
taraftaki küçük bir masaya oturdular. O-7 
masayı göstererek “İşte ülkemizi buradan 
yönetiyoruz.” dedi.

Albert hangi ülkeden bahsettiğini merak 
ediyordu. “Etrafta hiç ABD flaması 
göremedim.” 

“Hmm... Sence artık ABD’ye ihtiyaç var mı? 
İşte karşınızda Yeni Dünya.”

Kafalarında bir şeyler oluşuyormuş gibiydi. 
Belli ki robotlar insanları yok etmiş ve kendi 
düzenlerini oluşturmuşlardı. Rachel kafadaki 
bu düşüncelerin sözcülüğünü yaptı. “Yani 
robotlar dünyayı ele geçirdi öyle mi?”

O-7 güldü. “Hayır Rachel. Az önceki gösteri 
şaka değildi. Biz gerçekten insanız. Ne 
robotuz ne de başka bir bölgedeki bir insanın 
teknolojiyle kontrol ettiği araçlarız. Biz, 
insanlığın yaşadığı en büyük devrime tanıklık 
eden canlılarız. İnsan bilincinin robot bir 
sisteme yüklenmiş hâliyiz.”

Ethan aklına ilk gelen soruyu sıraladı: “Acıkma 
yok, uyku yok, rüya yok, hastalık yok öyle mi?”

“Tam sayılmaz. Evet acıkma ve hastalık 
yok ama bazen kendimizi dinlendirmemiz 
gerektiğini hissedebiliyoruz. Fakat bu 
çok nadir oluyor. Senede 2 saatlik vücut 
dinlendirme yeterli olabiliyor. Ayrıca 
çok nadir olsa da rüya görüyoruz. Fakat 
genellikle önceki yaşamımızla alakalı anıların 
değişkenlik göstermesi şeklinde karşımıza 
çıkıyor.”

Albert’ın aklına şehirler geldi. “Şehirlere ne 
oldu? Bunca insan nerede? 300 yılda nüfusun 
çok daha artması gerekmez mi?” 
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Soruyu duyan O-7 biraz gerildikten sonra 
konuşmaya başladı. “2262 yılındaki virüs 
salgınında dünya nüfusu 50 milyona düştü. Bu 
50 milyonun içinden kısa sürede ölen pek çok 
insan oldu. Bu kadar ağır bir azalmaya rağmen 
teknoloji hızı aksayarak da olsa ilerledi ve 
zamanla ivmelendi. Bilinç aktarımına kadar 
varan süreç bundan sonra başladı. 2403 
yılında da bilinç aktarımını gerçekleştirdik.”

Albert sorularına devam etti. “Hangi virüstü? 
Çıkış sebebi neydi?” 

“Bilmiyoruz... Aslında buna çok kafa yormadık 
da denebilir.”

Hector kritik sorulardan birini dillendirdi. 
“Sonsuza kadar böyle mi yaşayacaksınız? 
Hiçbir amaç olmadan?”

“Amaç sadece et ve kemikle ilgili bir şey midir? 
Bence alakası yoktur. Evet amacımız var. 
Vücudumuz değişse de hâlâ insanız. Zaman ve 
mekandan soyutlanmak şu anki önceliğimiz.”

Rachel uzayda pek bir şey görmediğine 
şaşırmıştı. “Bizim yolculuğumuzdan sonra 
uzayda ne gibi gelişmeler oldu?” 

Bu konuda O-7’nin söyleyeceği pek bir şey 
yoktu. “Sizin söylediğiniz tarihten sonraki 
süreci aklıma getirdiğimde uzayda çok bir şey 
yaptığımız söylenemez.” 

“D-7 işe yaramadı mı?”

“D-7? O da nedir?”

“Burada olmamızı sağlayan madde. Bu madde 
sayesinde karadelikten geçebildik.”

“Hayır ne bugün ne de tarihte böyle bir madde 
bulundu.”

Albert heyecanla atıldı. “Biz aynı dünyalardan 
mı bahsediyoruz?” Albert heyecanlanmıştı 

çünkü yolculuğa çıkmadan önce yazdığı 
nottaki maddelerden birinde paralel evrene 
gidebileceklerinden bahsediyordu.

O-7, Albert’in kastını anlamıştı. “Paralel 
evrenlerden mi bahsediyorsun?”

“Aklıma başka bir şey gelmiyor.”

“Açık konuşmak gerekirse sizi gördüğüm 
anda düşündüğüm şeylerden biri buydu fakat 
başlangıç itibariyle bunu gündeme getirmek 
bizi yanlış yönlendirebilirdi.”

Hector, “Arşivler ne oldu?” dedi. 

O-7 kafasını biraz eğdi. “İyi hatırlattın. Hemen 
soruyorum.” İki saniye bekledikten sonra 
“Geliyormuş,” dedi.

Sözünü bitirdikten kısa süre sonra içeri 
O-48119 girdi. “Arşivleri getirdim efendim,” 
diyerek O-7’ye küçük bir kutu verdi. 

O küçük kutudan dört parçalı bir görüntü 
sistemi çıktı. Görüntüler çok netti. Dörde 
bölünen ekranda isimlere denk gelecek 
şekilde kişisel kimlik bilgileri, fotoğraflar ve 
diğer kayıtlar ortaya konmuştu. Hepsi de ne 
yapacağını ne düşüneceğini bilmiyordu. Çünkü 
ekrandaki bilgilerle onların temel bilgileri 
aynı olmakla birlikte bambaşka insanlardı. 
Albert yetimhaneden ayrıldıktan sonra 
uyuşturucu çeteleriyle takılmaya başlamış ve 
24 yaşında silahlı saldırıyla ölmüştü. Rachel, 
işadamlarına metreslik yapan kız gruplarının 
üyesiydi, 64 yaşında ölmüştü. Hector, 
hurdacılıkla geçinen biriydi ve 33 yaşında 
intihar etmişti. Ethan, siyasetçi olmuştu ve 
başkan yardımcılığına kadar yükselmişti, o da 
85 yaşında ölmüştü. Yaptıkları yolculuğa dair 
bir belge yoktu.
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Hepsinde de aynı psikoloji vardı: “Bu ben 
olamam.”

Hector sayıklmaya başladı. “İyi de bunlar 
gerçekse ben kimim?”

Ekip üyelerinin isimleri O-7’ye bildirilmişti. 
“Hector sana bir şey sormak istiyorum: İnsan 
nedir?” 

“Bilmiyorum, bu ara hiçbir şey bilmiyorum.” 

“Bir dönem sürekli olarak geçmiş insanların 
düşüncelerini okuyordum. Hepsi de 
bedensel ihtiyaçlarını hakikat sanıyorlardı. 
Hayatlarını, düzenleri ve idealleri bunun 
üzerine kuruyorlardı. İyi de ben dediğimiz 
şey vücudumuzla eşit bir şey midir? İnsan 
fiziki olarak diğerlerinden ayrılan bir canlı 
mıdır? Veya ayırt edici özelliği bilinç midir? 
İşte şimdi insanlık vücudu olmadan yaşıyor. 
Anıların acıdan zevk aldıran zayıflıkları bitmiş 
ve hayvani arzularımız olabildiğince azalmış 
hâlde buradayız. Size bir şey söyleyeyim mi? 
Bunca gelişmeye rağmen ben bile hâlâ kim 
olduğumu bilmiyorum. Zaten milyarlarca 
yıldız varken insanın neden var olduğunu da 
bir türlü anlayamıyorum.”

Kendi evrenlerinde geleceğe değil, başka 
bir paralel evrene gitmişlerdi. Karadelikten 
geçmek 300 yıla tekabül etmişti. Ne olursa 
olsun ekip üyeleri geri dönmek zorundaydı. 
Kaç yıl geçerse geçsin görev görevdi. 

Rachel, “Biz geri dönmeliyiz. Bize verilen bir 
görev var” dedi. 

O-7 başını salladı. “Sizi anlıyorum. Arkadaşlara 
söyleyeyim aracı hazır etsinler.” 

Ekip üyeleri ayağa kalktı O-7’nin elini tek 
tek sıktıktan sonra dışarıya doğru yöneldiler. 
Kapıdan çıktıklarında dört robotsu 

insan silahla onları öldürdü. O-7 ekibin 
arkasındaydı. Onlar öldükten sonra kapıdan 
çıktı. Ölüm kararı bütün dünyaca ortak bir  
şekilde alınmıştı. Onlar öldürülecek, uzay 
aracı incelenecekti. Böylelikle yeni bir riskli 
yolculuğa tanık olmadan uzun bir zaman 
kazanılacaktı. Kara delikleri yok etmeye 
yönelik teknolojiyle uğraşılacaktı. Ayrıca D-7 
adlı madde de aranacaktı. Böylelikle uzayda 
daha rahat hareket etmek hedefleniyordu. 
“Tanrıya meydan okuyabilecek güce bu 
kadar yaklaşmışken bu aciz insanlarla 
uğraşamayız.” sözü her yerde yankılanıyordu. 
Onları geri göndermek büyük riskti. Ortak 
alınan kararlardan biri de göz ardı ettikleri 
silah sistemlerine yeniden ağırlık vermekti. 
Bu amaçla farklı bölümlerde çalışan robotlar 
bir araya getirilecekti. Başka bir karadelikten 
her an yeni insanlar gelmesi savaş ihtimalini 
doğuruyordu. Dünya nüfusunu azaltan virüs 
de onların eseriydi. İnsanlığın yükselişi için 
aldıkları bedellerin tekrar insanlar tarafından 
yok edilmesini göze alamazlardı.

   Son
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Yazan Hasan ÖNAL Resimleyen Sezai ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm - 6

 -Burak… Buraakkk! Buldum seni, 
bulduummm!

Burak’ı bulduğumda henüz metamorfoz 
sürecinin başlarında idi. Metamorfoz 
geçiren birini ilk defa dışarıdan 
gözlemleme şansına sahip oluyordum. 
Tanrım, keşke görmeseydim…

Şükür, Beyaz Prizma’ya yakalanmamıştık 
ama bu hiç yakalanmayacağız anlamına 
da gelmiyordu. Lanet Oksijen EX hapları 
beni oldukça yormuştu. Bu sanki Nevada 
Çölünde nefes almaya benziyordu, içimi 
dışımı kurutmuştu!

Dipte oluşumuz, bizlerin en yüksek düzeyde 
risk altında oluşu demekti. Çok hızlı bir 
şekilde Burak’ı ve kendimi emniyet altına 
almalıydım. Burak’ta da ne boy varmış, 
şimdi ele avuca da sığmaz ki bu adam.

 -Oof… offf... Ölüyorum Arda!

 -Ölmezsin Burak rahat ol! Hahaha...

 -!!!! İnanamıyorum... Arda... 
Sonunda buldun beni!

 -Daha yeni çıktın metamorfozdan, 
dur konuşma,  dinlen biraz, konuşuruz 
daha bol bol.

 -113 Arda... Sen gerçekten efsane 
olmayı haketmişsin inan... Nasıl teşekkür 
etsem sana.

Dipte bulunduğumuz konum hakkında 

hiç bir bilgim yoktu. Sığındığımız yapı 
oldukça heybetli, bir o kadar da şaşırtıcı 
bir mimariye sahipti, çok acil bir şekilde 
konumumuzun ve bulunduğumuz yapının 
ne olduğu hakkında fizibilite çalışması 
yapmam gerekiyordu. Kesin emin olduğum 
ise, bu minimalist mimarinin insan eli 
ile yapılmış olma ihtimalinin neredeyse 
sıfır olması idi… Nereye düşmüştük böyle 
Tanrım?

 -Burak kendine geldin artık sanırım.

 -Evet Arda… Evet iyiyim… Ama 
beygir gibi de acıktım... Umarım karnımı 
da doyurursun.

 -Sana bir şeyler hazırladım Burak. 
Ama yemeği biraz hızlı yersen iyi olur 
çünkü burası beni pek mutlu etmedi, bir 
an önce burayı terk edip başımızın çaresine 
bakalım derim.

Burak ile uzunca bir süre hayretler içinde 
binayı araştırdık. Vardığımız sonuç, daha 
doğrusu varamadığımız sonuç bizlere 
oldukça garip gelen bu yapının neden ve 
niçin yapılmış olduğuydu. Konum olarak 
Avrupa kıtasını gösteriyordu, büyük 
ihtimallle Fransa ile İsviçre sınırları 
üzerinde bir yerlerdeydik.

 -Arda bak! Bu kapı diğerlerinden 
çok daha garip bir kapı!

 -Evet Burak… ama dokunmasan!
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 -Arda sen bir anlam yükleyebildin 
mi bu kapının üçgen oluşuna?

 -Hayır… Beni asıl heyecanlandıran 
şey kapının açılırken her defasında ayrı bir 
kenardan açılması… Neden içeride hiç renk 
skalası yok ve yalnızca tek ton... Beyaz?

 -Haydi Burak terk edelim derim 
artık şu lanet yeri. Yukarı çıkalım.

 -Ardaaa! Arda bak şu tarafa!!!

 -Nee???

 -İ n a n m ı y o r u m!!! Bu dev?

 -?!.. Bu ne? Bu... Bu dev bir kitap 
Burak!

 -Deniz Hanım, sizin kuleniz 666 
no.ya sahip. İki gün içinde sizi kulemize 
götürecek olan ekibimiz gelecek. Lütfen bu 
süre içinde tüm hazırlığınızı bitirmiş olun. 
Tamam mı?

 -...

 -Tamam mı? Onaylar mısınız?

 -Tamam… Tamam… Anlaşıldı!

 -Bir sıkıntı mı var Deniz hanım?

 -Hayır... Tamam dedim ya?

 -Peki... Anlaşıldı... Size başarılar 
görevinizde.

Deniz o gün oldukça gergindi. Kule 
nöbetçiliğine seçilmesi, ailesinin bunu 
kabul edemeyişi ve bir türlü mutabakata 
varamamalarının verdiği yoğun stres onu 
agresif yapmaya yetiyordu.

 -Kızım bak... Sen ailemizin 
tek çocuğusun, neden bunu anlamak 
istemiyorsun? Annen seni yanında istiyor... 
Neden bu kararından vazgeçmiyorsun?

 -Baba, beni anlamamakta hâlâ 
ısrar ediyorsunuz. Bu günü iple çektiğimi, 
bu göreve seçilmeyi ve seçilebilmek için 
verdiğim mücadeleyi niçin görmezden 
geliyorsunuz? Niçin?

 -Ama bu bizim açımızdan hiç vicdani 
bir karar değil Deniz... Annen için çok ağır 
bir travma bu…

 -Anneciğim kuleler yapılmaya 
başlarken almadım mı ben bu kararı? 
Bunun üzerine okumadım mı üniversiteyi, 
yüksek lisansı, doktorayı? Peki bunca 
emeğin karşılığında karşıma çıkıp sil hepsini 
demeyi nasıl kendinize hak görüyorsunuz? 
Bu tutumunuz hiç adil değil!

 -Artık anlamsız seninle tartışmak 
Deniz... Sanırım birbirimizi yıpratmaktan 
başka bir şey yapmıyoruz.

 -Baba, anne... Lütfen... Lütfen 
arkamda durun... Çok iyi şeyler 
hissediyorum ben, inanın…

 -Bizi korkutan şey de bu  zaten 
Deniz… Senin bu özelliğin, ya haberdar 
olurlarsa?

 -Bunu bizden başkası bilmiyor ki 
babacığım.

 -Prensesim, meleğim, peki bir 
şekilde öğrenirlerse, sırrın ortaya çıkarsa, 
bunun bedelinin ölüm ile cezalandırılmak 
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olduğunu bilmiyor musun?

 -Yalvarırım... Bir gün sen de anne 
olduğunda anlayacaksın beni… Son kez 
daha düşün kızım ne olur!

 -Anne... Anne yapma bunu bana 
lütfen!

 -Kızım seni drone kazasında 
kaybetiğimizde yaşadığımız acıları tekrar 
mı yaşatmak istiyorsun bize? Tekrar mı?!

 -Anne bu benim suçum muydu ha?! 
Benim mi?

 -Kızım seni kendi laboratuvarımda 
klonlamış olabilmem, seni tekrar 
klonlayabileceğimiz düşüncesini mi 
getiriyor aklına? Böyle bir şansımız daha 
yok Deniz, yok…

 -Size söz veriyorum... Kendime iyi 
bakacağım... Konu kapanmıştır!

 -Bu küre... Hologram mı Sezai?

 -Hayır Hasan… Bu Kaan’ın bilincinin 
aktarıldığı bir şoklanmış bir enerji küresi…

 -Şaşkınlığımdan dolayı kabalığımı 
bağışla Sezai, nasıl oldu bu?

 -Hayır hayır... Bağışlanacak bir 
kabalık yok… Tabii ki böyle bir tepki vermen 
gayet doğal Hasan.

 -Çok naziksin Sezai, sağ ol.

 -Kaan’ın bilincinin yüklendiği 
bu kürenin daha fazla dayanacağını 
sanmıyorum zaten, bu yüzden küredeki 
tüm verileri ana bilgisayara aktarmamız 
gerek.

 -En son bildiğim Kaan’ın 123 no.lu 
kuleyi terk edişiydi…

 -Evet... Sanırım biraz aceleci 
davranmış, kuleyi terk ederken metamorfoz 
esnasında dibe inmek için kullanması 
gereken Oksijen EX haplarnı yanına almayı 
unutunca da bir insanın başına gelebilecek 
en büyük felaketi yaşamış maalesef...

 -Peki sonrasında ne gözüküyor 
Sezai?

 -Maalesef... Yapılabilecek pek bir 
şey yok gibi gözüküyor, tahminlerime göre 
küre en fazla bir iki saat sonra enerjisini 
tüketmiş olacak.

Kaan metamorfoz sürecinde oksijen 
yetersizliğinden tam dibe inememiş, bedeni 
çok ağır bozuma uğramıştı… Şuur kaybı ile 
birlikte yaşam fonksiyonlarını birer birer 
kaybetmeye başlayan Kaan, anatomik 
olarak tümden felç olmuş, hareket kabiliyeti 
sıfıra inmişti... Gözbebeklerini dahi 
oynatamamıştı… Ta ki o ışık da gözlerini 
kör edene kadar.

 -Yani o ışıktan sonrasını hatırlamıyor 
Kaan…

 -Hayır Hasan... Bilinci yerine 
geldiğinde havada süzüldüğünü, bedenine 
dokunamadığını, ancak her şey, görüp 
hissedebildiğini fark ediyor.

 -Bu nasıl bir duygudur acaba? İnsanı 
çıldırtır.

 -Aksine Hasan... Muazzam bir 
rahatlık ve huzur hissi oluşmuş bilincinde.

 -Peki sana nasıl ulaştı Sezai?

Sezai’nin anlattıkları karşısında adeta 
donup kalıyordum... Kuleler arası iletişimin 
henüz kesilmediği dönemde, Sezai ve 
444 no.lu kule nöbetçisi İsmail, kendi 
aralarında bir şifre geliştirerek yaptıkları 
konuşmalarda sanki bu günlerin geleceğini 
hesap etmişlerdi.
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İsmail’i dünya Microsoft’u çökerten adam 
olarak tanımıştı, Microsoft o dönemde 
en popüler sosyal paylaşım sitelerinden 
biri olan Facebook’u satın alarak kontrol 
edilemez bir yükseliş sürecine girmiş, 
oluşturduğu yapay zeka ile tüm dünyanın 
dijital verilerini kontrol eder duruma 
gelmişti.

İsmail’in yapımında bulunduğu uzay 

asansörünün yazılımına Microsoft’un talip 
olması ve İsmail’in bu isteği reddetmesi ile 
çıkan o soğuk savaş… Dünya devinin bunu 
hazmetmesi çok zordu, sonunun başlangıcını 
ateşleyen en önemli nedenlerden biri de bu 
idi. Uzay asansörünün yıkılma sebebine 
Microsoft’u hedef gösteren İsmail artık 
bir numaralı kırmızı hedefti. Her ne kadar 
örtbas edilse de bulgular, İsmail’in dünya 
medyasına sunduğu deliller, İsmail’i haklı 
gösterir duruma gelmişti bile.

İsmail çok beklemeden karşı hamle 
yapmış ve adına “Beyaz Boğa” dediği bir 
virüs ile Microsoft’u darmaduman etmiş, 
çok geçmeden Microsoft’un tüm verileri 
evrensel internet ağında herkesin ulaşımına 
serbest hâle gelmişti.

Drone kuşlarından bir tanesiyle tesadüfen 
Kaan’ı fark ederek onu takip etmesi 
sayesinde, İsmail Beyaz Prizma’nın Kaan’a 
müdahalesinin ancak son aşamasını 
engelleyebilmiş, en azından ölen 
bedeninden Kaan’ın bilincini bloke edip 
almayı başararak verileri enerji küresine 
çevirmiş ve Sezai’ye yönlendirmeyi 
başarabilmişti.

Kaan’ın bilincinin yüklü olduğu kırmızı 
küre artık yavaş yavaş ışığını kaybetmeye 
başlamıştı. Dönen bir mum gibi eriyip 
gitmişti küre.

Odadaki sessizlik Sezai’nin konuşması ile 
bozuldu. 

 -Evet maalesef... Üzülerek 
söylüyorum... Artık Kaan aramızda değil, 
bitti, ışıklar içinde uyu Kaan’cığım…

Güneş sisteminin dışı. Dünya Federasyon 
Gemisi

Gemide artık olağan dışı sesler yükselmeye 
başlıyordu. Dünya Federasyon Başkanı 
Bahir’in gemideki bazı birimleri itaatsizlik 
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Beyler bayanlar, maalesef çok büyük bir 
ihanetin içindeyiz, bizlerden saklanan çok 
önemli bilgilere ulaştık, bu durum bizleri 
inanın ki çok sarstı, birazdan söz konusu 
bilgileri sizlerle paylaşacağım.

 -Beyler, gemimize şifrelenmiş 
mesajlar gönderiliyor ve bu mesajlar 
direkt Federasyon Başkanı’na özel bir 
kod ile şifreleniyor. Mesajların içeriğini 
açıklayacağım birazdan, ama açıklamadan 
önce sizden ricam tepkinizi kontrol altında 
tutmanız, her ne kadar toplantı alanımız 
tüm verici ve alıcılara kapatılmış olsa da, 
yine de yüzde bir bile olsa kaçak olma 
ihtimali her daim var.

 -Gökhan Bey bu mesajlar yeni mi? 
Ya da ne zamandır geliyor?

 -Hayır yeni değil... Öncü mesajların 
içeriğindeki anlam kargaşasının 
çözümlenebilmesi için diğer mesajların 
devamlılığı şart olduğundan, ki bu 
çok karmaşık bir sistem, ve her bir 
mesajda aldatıcı yorumlama tekniği 
kullanıldığından, mesajların çokluğu 
şifrelemeyi daha sağlıklı ve doğru bir 
şekilde çözümlememizi sağladı, lakin bizi 
de oldukça uğraştırdı. Emin olmak için 
bekledik.

 - ??? İnanın çok tedirgin ve kızgınız...

 -Kızgın olmamak elde değil ki 
zaten... Duyduğunuzda sağduyulu olmanızı 
rica ediyorum, lütfen... Burada sağlıklı ve 
doğru bir çözüm üretmek istiyoruz... Lütfen 
enerjimizi düşürmeyelim.

 - ?!?!?!

 -Gemimize gelen mesajlar 
Dünya’da... Bakın üstüne basarak 
söylüyorum, Dünya’dan, ve direkt Dünya 
Federasyon Başkanına…

 -Başkan’ın Dünya ile iletişim ağını 
kapattığını söylemiş olması, iletişim ağının 
tekrar açılamayacağı anlamına gelmez ama 
Gökhan Bey?

Dünya Federasyon Gemisinde bilinmeyen 
bir modül

 -Ve Beyler... Sonunda toplandık, 
bu toplantımız bildiğiniz üzere 
illegal bir toplantıdır... Bu toplantıda 
konuşacaklarımızın dışarıya sızdırılması 
demek bizlerin çok ağır cezai yaptırımlar 
ile karşılaşması demektir. Bu yüzden 
konuşmaya başlamadan önce göz 
retinalarınıza takılacak olan mikro görüntü 
implantlarının takılmasını onaylıyor 
musunuz? Onaylamayan arkadaşlar grup 
dışı kalacaktır. Bu durum hepimizin 
emniyeti içindir.

Yüz seksen bir üyenin kabulü ile kısa sürede 
implantlar takılmış ve beklenen o konuşma 
başlamıştı.

 -Her ne kadar beni katı hologram 
görüntüm ile tanısanız da, öncelikle 
sizlere kendimi bir kez daha tanıtayım. 
Ben, Federasyon Gemisi kripton iletişim 
şifreleme sorumlu mühendisi Gökhan. 
Herkesi saygı ile selamlıyorum.

ile suçlamaya başlaması bardağı taşıran 
son damla olmuştu artık. Kulaktan kulağa 
yayılan Beyaz Prizma ihaneti herkesi rahatsız 
ediyor, taraf ve karşıt görüşe sahip fikirlere, 
gruplaşmalara sebebiyet veriyordu. Durum 
Başkan için gitgide tatsızlaşıyordu.
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 -Tabii bayım, tabii... Ama gelen 
mesajların kimden geldiğine göre değişir 
bu.

 -Ne demek şimdi bu?!

 -Söyleyeyim o zaman bayım. Gelen 
mesajlar dünya dışı bir varlık tarafından 
gönderiliyorsa çok şey değişir…

 -?!?!?!

 -Bu sanırım oldukça tehlikeli, değil 
mi?

 -Evet... Hem de oldukça tehlikeli... 
Oluşan titreşim Canan’ı bir et yumağına 
dönüştürmeye yeter de artar nitelikteydi.

 -Çok doğru bir karar vermişsin 
Sezai... Gerçekten!

 -İşin anlaşılmaz tarafı, evrene 
yaydığı mesajları kime ve niçin gönderiyor 
olduğu!

 -Geldik mi odasına Sezai?

 -Evet bu oda Esra... Lütfen steril 
olmadan girme sakın.

 -Tamam, tabii ki…

 -Sezai, Canan nerede peki? Görebilir 
miyim?

 -Tabii Esra, seni yanına götüreyim.

 -Sezai sen tarif et, ben bulurum 
odayı.

 -Yoo, yoo... Yalnız olmak istemezsin.

 -O niye?

 -Çünkü Canan yoğun yaşam 
kapsülünde... Bitkisel hayatta…

 -Bitkisel hayatta mı???

 -Evet... Canan bitkisel hayatta. Onu 
kontrollü bir şekilde ben soktum.

 -Sen mi? Neden Sezai?

 -Sebebi çok basit Esra… Sebebi çok 
basit… Düşün biraz.

 -Nasıl bilebilirim ki Sezai? 

 -Canan’ın evrene yaydığı ses 
dalgaları artık kendine zarar verecek 
seviyeye gelmeye başladı.

 -Peki, ne demek bu?

 -Yani şu demek Esra… Canan’ın 
yaydığı ses dalgaları beyin nöronlarını 
terk etmeden önce vücudunda yoğun bir 
ultrasonik titreşim oluşturmaya başlamıştı.

 -Bora... Bora uyansana... Sanırım 
inmek üzereyiz.

 -Püff, başım çatlıyor... Geldik mi?

 -Evet... Tekerlerin açılırken yaptığı 
titreşimden anladığım kadarıyla uçak 
alçalmaya başladı.

 -Of be, nedir bu bizim başımıza 
gelenler Yavuz?

 -Hayır, ben de gıcık olmadım desem 
yalan olur Bora… Şimdi ne alaka gittiğimiz 
yeri söylememeleri?

 -Camdan bir baksana bildiğimiz bir 
yer mi?

 -Hayır nasıl anlayabilirim ki! 
Baksana her taraf yemyeşil.

 -Bak bak, kokpit kapısı açık... 
Merhaba deme bahanesi ile bir göz ucuyla 
bak. Sen anlarsın ekranlardaki haritalardan 
konumumuzu.

 -Dur bir deneyeyim.
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 -...

 -Anladığım kadarıyla Fransa-İsviçre 
sınırları arasında bir konumdayız.

 -Sınırda havalimanı mı olur... Ne 
alaka?

 -Ben nerden bileyim! Göreceğiz.

 -Adam işaret ediyor... Kemerleri 
diyor, bağlayın diyor…

 -Bize mi diyor?

 -Uçakta bizden başka yolcu 
görebiliyor musun Bora?

 -Yavuz sinirini benden çıkarma olur 
mu?

Uçaktan alınan Bora’nın ve Yavuz’un gözleri 
kapatılarak gizli bir bölgeye alınmaları pek 
de uzun sürmemişti.

 -Beyler göz bantlarınızı 
çıkarabilirsiniz artık.

 -?!

 -Merhaba... Bora Bey, Yavuz 
Bey, sizleri aramızda görmek bizleri çok 
heyecanlandırıyor.

 -Merhaba...

 -Kendimi tanıtayım… Ben Savaş, 
CERN projesi yürütmeden sorumlu 
başkanı, tekrardan merhaba.

 -Boraaa! Ne konuşuyor bu adam 
böyle? Ben hiç bir şey duymuyorum!

 -Kulaklığı çıkar kulaklığını!

 -Hıı?! Tabii yaa!

 -Sizleri yardımcım Dr. Suyen Hanım 
ile tanıştırayım, kendisi aynı zamanda 
“Kardeş Zamanlar” adlı kitabın da yazarıdır.

 -Bizim CERN’de ne işimiz var 
hanımefendi? Sonra benim bildiğim CERN 

projesi iptal edildi yıllar önce…

 -Hıı... Siz Bora’sınız sanırım.

 -Evet Suyen Hanım

 -Evet Bora Bey... İptal edilmişti, 
haklısınız... Ama sizi tanımadan önceydi 
bu.

 -Anlayamadım? Ne demek 
istiyorsunuz?

 -Sizin ve Yavuz Bey’in varlığından 
haberdar oluncaya dek böyleydi... Ama 
şimdi değil artık... Kaldığımız yerden CERN 
deneyimizi bitirebiliriz artık.

 -?!?! Biz... Biz ne yapabiliriz ki size?

 -Bir şey yapmayacaksınız Bora Bey… 
Bir şey değil, sadece sizde olan Zaman’ın 
111/Micro Dilim Prizmasını bizlere 
vermek... İşte bu kadar!

 -Siz... Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz 
Suyen Hanım?

 -(hafif bir gülümseme ile) Biz mi?
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 -Arda okuyabiliyor musun üzerindeki yazıları? Okuyabiliyor musun?

 -Burak çok tuhaf bir yazı bu. Anlamak mümkün değil!

 -Hop hop hooppp! Kitabın üzerindeki yazılar değişiyor Arda!

 -Evet evet... Ne demek şimdi bu?

 -Nasıl… Nasıl çözeceğiz bu yazıyı Burak?!

 -Ah bir bilebilsem....

 -Durdu... Durdu Buraak!

 -Aman Tanrım... Ne şimdi bu? Yazılar bir şekil meydana getiriyor Arda…

 -?!?! Bu… Bu Mars... Ve üzerinde bir… İki... Üç... Tam on bir tane kule???

Devam Edecek...
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