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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi

ORHAN DURU
Genel

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

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

Çeviri-Uyarlama
O Pera’daki Hayalet (1996)
Sierra Madre’nin Hazineleri (B. Traven’den),
Gizli Tarih (Prokopius’tan),
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner 
Heisenberg’den)
Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 
Newley ve Leslie Bricuss’tan),
Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek’ten),
Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry’nin Kral 
Übü’sünden)
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Bilimkurgu
ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018

56 Yazarın Kaleminden 60 Öykü ile Türkiye’nin En Yüksek Katılımlı

Bilimkurgu Öykü Seçkisi

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

Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - 1992 - Ankara
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Selvi Yayınları

Erkan ERGEN

Falcının Ölümü

Bu sayıda 
inceleyeceğimiz kitap 

1992 tarihli olup 
içinde 7 adet öykü 

bulunmaktadır.
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1 - Büyük Sır 

 Öykümüz iki bilim adamının, yine 
kendileri gibi bilim adamı olan arkadaşlarının 
cenazesine katılmalarıyla başlıyor. Bilim 
adamı bir trafik kazası sonucu hayatını 
kaybetmiştir ve yüzü tanınmayacak haldedir. 
Fakat arkadaşlarından birinin yaptığı 
araştırmalar sonucu ölümünün normal 
olmadığını  ve daha önce de aynı projede 
çalışan 2 bilim adamının benzer şekilde 
kaza geçirdiğini öğrenir. Öykünün sonunda 
ölümlerin kurgu olduğunu projenin başındaki 
kişiden öğrenir.

2 - Hata 

 Gelişmiş bir uygarlık, galakside 
incelediği gezegenlerde bulunan uygarlıkları 
-ileride kendilerine rakip olabilme 
ihtimaline karşılık- teste tabi tutmaktadır. 
Test sonuçları belli bir değerin  üstünde  
çıkarsa  o uygarlığın bulunduğu gezegenin 
atmosferi vakumlanarak uygarlık ortadan 
kaldırılmaktadır. Vakumlamaya karar veren 
ise bir biligisayardır. Ancak gemi kaptanı 
yetkilerini kullanarak gezegenden iki örnek 
alarak testleri yeniden yapar. Sonuçlar farklı 
çıkmıştır ve bilgisayar hata yapmış kabul 
edilir. Öykünün sonunda ise o iki örneğin ne 
olduğunu öğreniyoruz.

3 - Kahin

 Bu öyküde 2-3 ay ömrü kalmış bir 
tarihçinin paralel bir evrene götürülmesini 
okuyoruz ilk önce. Ancak gittiği yerde zaman 
tersine işlemektedir. Aslında her şey terstir. 
İnsanların yürümeleri, konuşmaları... Şu 
anda bizim geçmişimizde olan herşey paralel 
evrendeki dünya için aslında bir gelecektir. 
Öykünün kahramanı ise bu dünyada tarihçi 
iken paralel evrendeki dünyada kahin olarak 
kabul edilir. Tarihçiden istenen takvimdeki 
yıllar azalarak 0 (sıfır) olduğunda ne 
olacağıdır.

4 - Sıkıntı

 Öykümüz bir fabrikada konuşmakta 
olan üç kişinin konuşması sırasında, fabrika 
mühendisi gelerek robotlardan bazılarının 

kaybolduğunu açıklar. Robotların modeli 
Xe-14’tür. Benzer kaybolma durumları diğer 
kişilerin işyerlerinde de meydana gelmiştir. 
Öykünün sonuna doğru robotların niye 
ortadan kaybolduğunu öğreniyoruz.

5 - Kanıt

17. Askeri Bölge olarak bilinen bir üste 
gizli işler yapılmaktadır. Bir uzaylı ele 
geçirilmiştir ve uzaylıların tekrar geleceği 
tahmin edilmektedir. Bu gizli üste bulunanlar 
arasında tartışmalar olmaktadır, beklemekten 
sıkılırlar ve uzaylıyı getirirler. Hep beraber 
poker oynarlar. Uzaylıya sen bunu nereden 
öğrendin diye sorulduğunda “ben bu oyunu 
çocukluğumdan beri oynuyorum” diye cevap 
verir.

6 - Falcının Ölümü

 Kitapta bilimkurgu olmayan tek 
öykü bu sanırım. Bir araştırma merkezinde 
“Shakespeare” adı verilen bir hasta vardır. 
Bu hastanın konuşmaları kaydedilir ve niçin 
bu şekilde konuştuğu hakkında bir kuram 
ortaya atılır. Oysa ortaya atılan kuram yıllar 
önce zaten keşfedilmiştir fakat hiç bir zaman 
açıklanmamıştır.

7 - Dağda Gezinti

 Dağda yürüyüş yaparken şiddetli 
bir fırtınaya yakalanan iki arkadaş ufak bir 
eve sığınırlar. Evde bir ceset vardır. Cesedi 
gömerler. Evdeki gazete, dergi ve notlardaki 
tarihlere bakınca fırtına sırasında zaman 
yolculuğu yaptıklarına inanırlar. Oysa 
başlarına gelen tamamen farklı bir durumdur.
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Okuma Notları
 Bir STEPHEN KING Bilimkurgusu

ŞEFFAF

Kendine saygısı olan hiçbir bilim kurgu 
yazarı hikâyesine böyle bir uçan daireyi 
katmazdı. Katarsa kendine saygısı olan 
hiçbir editör hikâyeye elini bile sürmezdi. 
Uçan dairelerin modası geçmişti artık.

  Stephen King, Şeffaf’tan

Sonra zenci çocuk, “Geçmişe döndük,” 
diye açıkladı. “Milyonlarca yıl önceye. 
Ve ‘O’nun gelişini gördük.”

Stephen King, “O”dan
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 Bir STEPHEN KING Bilimkurgusu

alttürlerinde kalem oynatmış çok yönlü bir 
yazar. Ayrıca o da, mesela Michael Moorcock 
gibi müzikle iştigal eden fantezi yazarlarından: 
King’i Rock Bottom Remainders adlı, 
profesyonel yazarlardan, gazetecilerden ve 
amatör müzisyenlerden oluşan bir grupta 
gitarist ve vokalist olarak görüyoruz.
 

Dilimize Şeffaf olarak çevrilen The 
Tommyknockers (Kapıyı Vuran 

Tommy’ler) King’in ya da uzaylı işgali 
alttürünün başyapıtlarından biri değil. 
Fakat kitap yazıldığı dönemin sansasyonel 
olaylarından taşıdığı izler, Amerikan 
toplumuna tuttuğu projeksiyon, içeriğindeki 
kültürel ya da siyasi göndermeler ya da 
King’in diğer romanlarıyla arasında kurduğu 
metinlerarası ilişkiler bağlamında okura 
renkli bir anlatı dünyası sunuyor. En azından 
benim için öyle olduğunu söyleyebilirim…

Slavoj Žižek,  Stephen King hakkında şöyle 
diyor: 

	 “Eğer	bir	şahıs	Lacan’ı	reddediyorsa,	
kısa	 bir	 süre	 sonra	 ona	 psikanalizin	
kendisi	 de	 şaibeli	 gelmeye	 başlayacaktır,	
bundan	 hemen	 sonraki	 adım	 Hitchcock’un	
filmlerini	 hor	 görmek	 ve	 korku	 edebiyatını	
elinin	 tersiyle	 itmektir.	 O	 sıralarda	 pek	 de	
mühimsemedikleri	 Lacan’la	 laf	 arasında	
alay	etmekle	başlayıp	da	Stephen	King’e	tam	
bir	 edebiyat	 çöplüğü	 muamelesi	 yapmaya	
kadar	 varan	 kim	 bilir	 kaç	 kişi	 helak	 olup	
gitti.
	 Eğer	 bir	 şahıs	 Stephen	 King’i	
reddediyorsa,	kısa	bir	süre	ona	Hitchcock’un	
kendisi	 de	 şaibeli	 gelmeye	 başlayacaktır,	
bundan	 hemen sonraki	 adım	 psikanalizi	
hor	 görmek	 ve	 Lacan’ı	 elinin	 tersiyle	
itmektir.	 Stephen	 King’le	 laf	 arasında	 alay	
etmekle	 başlayıp	 Lacan’a	 fallosantrik	
[penis merkezci] bir	 obskurantist [bilginin 
yayılmasını engelleyen] muamelesi	yapmaya	
kadar	varan	kim	bilir	kaç	kişi	helak	oldu”.	
 Korku edebiyatı “bastırılanın geri 
dönmesi” ise; Stephen King, bilinçdışı ve 
bilinç arasında köprüler kuran, en temel 
korkularımızı kurcalayan ve onlardan 
arketipal karakterler, “canavarlar” yaratan 
virtüöz bir “dark dreamer”; karanlık hayaller 
kuran bir hikâye anlatıcısı. Kitaplarının 
Dünya çapında üç yüz elli milyon kopyadan 
fazla satıldığını düşünürsek King, bir anlamda 
yeryüzünün tekinsiz masalcı dedesi...
 King Korku	 Ağı	 (Jerusalem’s Lot) ile 
vampirizm; Mahşer	 (The Stand) ile kıyamet 
sonrası karanlık gelecek (post-apokaliptik 
distopya); Ejderhanın	 Gözleri	 ve Kara	 Kule 
serisi ile epik fantezi; 22/11/63 ile zaman 
yolculuğu ve Rüya	 Kapanı, Şeffaf	 (The 
Tommyknockers) gibi kitaplarıyla da bilim 
kurgunun “Uzaylı İşgali” (Alien Invasion) 



12 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10

Metinlerarası ilişkiler konusundan 
başlayalım. Stephen King’in en 

karakteristik özelliklerinden biri de 
romanları arasında kurduğu bağlantılar ya da 
göndermeler.
	 Şeffaf,  King’in birçok romanında 
olduğu gibi Maine Eyaleti’nde geçiyor. 
Romanda Haven kasabası yakınındaki 
ormanlık arazide bulunan bir uçan dairenin 
ardından bölge halkının bir tür başkalaşıma, 
fiziksel dönüşüme uğradığına tanık oluyoruz. 
Uçan daireyi ilk fark eden kişi hikâyenin 
merkezi protagonisti Roberta (Robbi) 
Anderson adında bir yazar. Kovboy romanları 
(Western) yazan Roberta’ya edebiyat 
festivallerinde şiir okuyarak geçimini sağlayan 
sevgilisi Jim Gardener eşlik ediyor. Romanın 

kapılarını bir parça aralamak için Gardener’ın 
iç sesine kulak verelim:
	 “Bir	bakıma	gülünç	bu.	Biz	her	zaman	
uzaydan	 gelen	 yabancıların	 dünyayı	 ele	
geçirmek	 için	 canlı	 olmaları	 gerektiğini	
düşündük.	 H.G.	 Wells	 bile	 yeryüzünü	
hayaletlerin	ele	geçirebileceğini	düşünemedi.”
“Spoiler Tarikatı” tarafından tacize 
uğramamak için bu bölümü daha fazla 
uzatmıyorum.
	 Şeffaf’ın ilerleyen sayfalarında Stephen 
King evreninin oldukça popüler bir siması kısa 
bir süreliğine belirip kayboluyor: Geçtiğimiz 
günlerde yeni bir sinema uyarlaması 
vizyona giren, King’in “O” (“It”) romanından 
tanıdığımız çocuk katili Palyaço Pennywise!
	 “Tommy	 hayal	 görmeye	 başlamıştı.	
Wentworth	 Sokağı’ndan	 çıkarken	 açık	 bir	
kanalizasyon	 deliğinden	 bir	 palyaçonun	
kendisine	 gülümsediğini	 sanmıştı.	
Palyaçonun	 gözleri	 gümüş	 dolaplara	
benziyordu.	 Eldivenli	 elinde	 sürüyle	 balon	
vardı.”
 Aşağıdaki paragraf, ilk kez 1986 yılında 
yayımlanan “O”dan:
	 	“Ses	‘Merhaba	George,’	dedi.
Çocuk	gözlerini	kırpıştırarak	tekrar	baktı…		
	 …Aşağıda,	 kanalizasyon	 kanalında	
bir	 palyaço	 duruyordu.	 Sirkte	 ya	 da	
televizyonda	gördükleri	gibi	bir	palyaço.	Yüzü	
bembeyazdı.	 Kabak	 kafasının	 iki	 yanından	
tutam	tutam	kırmızı	saçlar	çıkmıştı.	Ağzının	
üzerine	 boyayla	 palyaçolara	 yakışacak	 bir	
gülümseme	 çizmişti.	 Palyaçonun	 bir	 elinde	
renk	 renk	 balonlar	 vardı.	 Olgun,	 şahane	
meyvelere	 benziyorlardı.	 Diğer	 elinde	 de	
George’un	kayığını	tutuyordu.”
 King’in Rüya	 Kapanı, 11/22/63 
gibi romanlarında da Palyaço Pennywise’a 
göndermelere rastlıyoruz. Yine bir “uzaylı 
işgali” romanı olan Rüya	 Kapanı’ndaki 
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karakterlerden Mr.Gray (Pennywise’ın bir adı 
da Bob Gray) “Pennywise	yaşıyor!” yazılı bir 
grafitiyle karşılaşır. 
 

Derry kasabasına musallat olan Dans Eden 
Palyaço Pennywise da aslında Kapıya 

Vuran Tommy’ler gibi yeryüzüne Dünya 
dışından hatta Evren’in farklı bir boyutundan 
gelmiş bir yaratık:
	 “Sonra	zenci	çocuk,	‘Geçmişe	döndük,’	
diye	açıkladı.	‘Milyonlarca	yıl	önceye.	Ve		
	 ‘O’nun	gelişini	gördük.’
	 Stan,	‘Tanrım,’	diye	fısıldadı.
	 Eddie	 inhalatörünü	 hemen	 ağzına	
soktu.
	 Ben	 çok	 meraklanmıştı.	 ‘Uzay	
gemisiyle	mi?’
	 Ritchie’yle	 Mike	 yine	 birbirlerine	
baktılar…
	 ‘Gökyüzünden	 geldi	 ‘O’’	 dedi.	 ‘Ama	
uzay	gemisinin	içinde	değildi…’
	 …Ritchie	de	başını	salladı.	‘O	dışarıdan	
geldi…	 Evrenin	 dışından.	 Buraya	 indiği	
zaman	koskocaman	bir	çukur	açtı.	Bir	tepeyi	
hamura	çevirdi.’”
 Knockers, Tommyknockers ya 
da Kapıya Vuran Tommy’ler, Amerikan 
folklorunda madenlerde yaşadığına inanılan 
doğaüstü varlıklar, “maden cinleri”. Şeffaf’ta 
ise Altair-4’ten gelip Haven kasabasına 
musallat olan uzaylı yaratıkların metaforu. 

(Haven kasabası ve Knockers’lar ister istemez 
aklımıza Guns N’ Roses’ın 90’larda popüler 
olan Bob Dylan uyarlaması Knockin’	 on	
Heaven’s	Door	şarkısını getiriyor).
 Haven’a musallat olan uzaylılara karşı 
özel bir bağışıklığı olan Jim Gardener’ın 
otobiyografik detayları bana Halikarnas 
Balıkçısı lakaplı ünlü edebiyatçımız Cevat 
Şakir Kabaağaç’ın “Mavi Sürgün” yıllarından 
bir anısını hatırlattı. Karısından ayrıldıktan 
ve üniversiteyi bıraktıktan sonra Haven adlı 
bu taşra kasabasına yerleşen Gardener’ın 
artık “işi	 ya	 da	 mesleği	 şairlik”tir. Bundan 
sonrasını King’den dinleyelim:
	 “Yani	 şimdi	 takasın	 paradan	 daha	
önemli	 olduğu	 garip,	 küçük	 bir	 dünyada	
yaşıyordu.
	 Şiirlerini	 verip	 yiyecek	 aldığı	 çok	
olmuştu.	Bir	keresinde	bir	çiftçinin	karısının	
doğum	 günü	 için	 yazdığı	 şiire	 karşılık	 üç	
küçük	torba	patates	almıştı.	Çiftçi	Gardener’a	
dik	dik	bakarak,	‘O	lanet	olasıca	şey	kafiyeli	
olsun,’	demişti.	‘Gerçek	şiirler	kafiyelidir.’”
 

Cevat Şakir (1890-1973) 1925 yılında 
İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanıp 

üç yıl kalebentlik cezasına çarptırılmıştı. 
Hakkındaki karar onandıktan sonra yazar, 
“Balıkçı” lakabını alacağı Bodrum’a cezasını 
çekmek üzere yola çıkar. Tabii Bodrum’a 

Cevat	Şakir	Kabaağaçlı	veya	tanınan	adıyla	Halikarnas	Balıkçısı
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ulaşım bugünkü kadar rahat değildir o 
tarihlerde: 
	 “Balıkçı,	 Ankara’dan	 Afyon’a,	
Afyon’dan	İzmir’e,	İzmir’den	Aydın’a	derken	
Muğla’ya	ulaşır.	Muğla	Jandarma	Komutanı	
mahkûmun	 bir	 yazar	 olduğunu	 öğrenince	
Balıkçıyı	 yanına	 çağırtır	 ve	 gönlünü	
kaptırdığı,	 bir	 seyyar	 tiyatro	 heyetinin	 baş	
aktristine,	 kendi	 adına	 bir	 aşk	 mektubu	
yazmasını	ister.	Balıkçı	döktürür.	Birkaç	gün	
içinde	 Muğla’dan	 Bodrum’a	 gönderilmeyi	
bekleyen	Balıkçı,	hiçbir	yere	gönderilmeden	
art	 arda	 aşk	 mektubu	 siparişleriyle	
uğraşmaya	başlayınca	sinirlenir,	notlarına:	
‘Yahu	beni	 İstiklâl	Mahkemesi	 aşk	mektubu	
yazmaya	 mı	 mahkûm	 etmişti?	 Artık	
durmadan	 sevda	 mektupları	 donatmaktan	
bıkıp	usanmıştım’	diye	yazar.	Valiye	durumu	
anlatan	bir	mektup	gönderir	ve	yeniden	yola	
çıkartılmasını	sağlar.”
 “Şiir emekçisi” Gardener, edebiyat 
mahkûmu Cevat Şakir’den daha şanslı 
görünüyor…

 İlk kez 1987 yılında yayımlanan 
Şeffaf’ta bizim kuşağın gayet iyi 

hatırlayacağı Çernobil kazasının etkilerini 
görmek mümkün. Kitapta kaza ve radyasyon 
nedeniyle kanser vakalarının artması gibi 
konular hakkında tartışmalar göze çarpıyor. 
Hatta Gardener Çernobil yüzünden bir şiir 
matinesi sonrası festival organizatörlerinden 
biriyle şiddetli bir kavgaya tutuşuyor, 
	 Şeffaf’ın yayımlanmasından yaklaşık 
bir yıl önce, 26 Nisan 1986 gecesi,  Ukrayna ve 
Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer 
enerji santralinin dördüncü reaktöründe bir 
patlama meydana geldi. Yirminci yüzyılın en 
büyük nükleer kazası olarak nitelendirilen 
patlama sonucu ortaya çıkan radyasyonun, 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom 
bombalarının toplamından 200 kat daha 

fazla olduğu söyleniyor. Kazanın Sovyetler 
Birliği’nin dağılma sürecini de hızlandırdığı 
bazı siyaset bilimciler tarafından vurgulanır. 
Kaza esnasında 237 kişi hayatını kaybetti. 
Birleşmiş Milletler raporlarına göre 30 yıl 
içinde Çernobil bölgesinde 7000 kadar çocuk 
tiroid, akciğer, göz gibi kanser hastalıklarına 
yakalandı. Patlama olan bölgeye en yakın 
Pripyat kenti tamamen boşaltıldı. Pripyat 
bugün kıyamet sonrası karanlık gelecek 
filmlerini andıran görüntülere sahip ölü bir 
şehir…

Türkiye’de radyasyondan etkilenen 
bölgeler arasındaydı. “Karadeniz	 Teknik	

Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi,	 İç	 Hastalıkları	
ve	 Pediatri	 Ana	 Bilim	 Dalları’nda	 yaptığı	
çalışmaya	göre	lösemi	vakaları,	1986	öncesi	
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yüzde	0,7’den,	1986	sonrası	yüzde	2’ye	çıktı.”	
Ayrıca, “Kaza’dan	5	gün	 sonra	Akçakoca’da	
havadaki	 radyasyonun	 gittikçe	 arttığı	 fark	
edildi.	 Karasu	Bölgesi’nde	 o	 bölgenin	 doğal	
radyasyon	 düzeyinin	 20	 katı	 fazla	 olan	
150	 mikroröntgen/saat	 düzeyinde	 ölçüm	
yapıldı.”
 Tüm bunlara rağmen dönemin 
siyasileri kazanın Türkiye’ye olan etkileri 
konusunda oldukça ciddiyetsiz söylem ve 
tavırlar sergilediler.
 King’in karakterleri aracılığıyla 
doğrudan Çernobil’e gönderme yapması 
dışında, Şeffaf’ın kazadan ciddi esinler 
taşıdığını da hissedebiliyoruz. Mesela toprağa 
gömülü uçan dairenden yayılan radyasyon 
ya da uzaylıların etkisiyle dönüşüme 
uğrayan bölge halkında gözlemlenen fiziksel 

semptomların, gerçek hayatta radyasyona 
maruz kalmış insanların yaşadıklarıyla 
benzeşmesi gibi…  

Kaynaklar:

1-King, Stephen (1988). Şeffaf. (Gönül Suveren, Çev.). 
İstanbul: Altın Kitaplar.
2-King, Stephen (1994). “O”. (Gönül Suveren, Çev.). 
İstanbul: Altın Kitaplar.
3-Žižek, Slavoj (2013). Yamuk	 Bakmak. (Tuncay 
Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
4-http://horrorfreaknews.com/13-facts-probably-
didnt-know-pennywise. Erişim tarihi: 14.11.2017.
5-http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ist iklal-
mahkemesinin-ask-mektubu-yazmaya-mahkum-
ettigi-yazar-halikarnas-balikcisi. Erişim tarihi: 
14.11.2017.
6-https://m.bianet.org/bianet/ekoloji/174213-
cernobil-nedir-30-yildir-suren-etkileri-nelerdir Erişim 
tarihi: 14.11.2017.
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Özlem Dokuyucu
Kusursuz

Esra UYSAL

New York Araştırma Merkezi’nden bir bilim adamı, 
çok sayıda “Tasarım Bebek” oluşturarak Dünya’nın 
bundan böyle çok daha yaşanılası, huzur ve refah 
dolu, her türlü hastalık ve felâketten uzak bir yer 
olmasını istiyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor.
Tasarım bebekler beklenilen cennetten çok, kâbus 
dolu bir Dünya kuruyorlar. İnsan nüfusunun 
büyük bir bölümünü yok ettikten sonra, hayatta 
kalanlarla birlikte Dünya üzerinde yaşanan zamanı 
değiştiriyorlar.
2000’li yılların Dünya’sı, artık 250 milyon yıl önceki 
Pangaea ve gelecekteki Dünya ile birleşiyor. Kıtalar 
tek bir bütün olurken, geçmişte yaşayan canlılar da 
yeniden gün yüzüne çıkıyor.
Peki, insanların ne yapması gerek?
Yeniden Milenyum Dünyası’na dönmek mümkün 
mü?
Cyra ve yanındakiler bu soruların cevabını bulmak 
için canla başla çalışıyorlar. Tükenmeye yüz tutmuş 
insan soyunu, yeniden güçlendirmek ve egemen 
kılmak için her yolu deneyecekler.

Basım Yılı: 2016



17www.yerlibilimkurgu.com

Sessizlik Kuleleri - 2084
Kaan ArslanoğluGelecekteyiz…

2084 yılında… 1984’ün karanlık dünyasının üzerinden 
tam yüz yıl geçmiş… Beden ve zihin teknolojileri akıl 
almaz ölçüde gelişmiş durumda ve insanların beyinleri 
tıpkı bilgisayarlarınki gibi yeniden yapılandırılabilir… 
Kimlikler, deneyimler, düşler, anılar kısacası tüm 
insani nitelikler yapay ve değiştirilebilir…
2084’te en karanlık kabuslarımız gerçek oluyor! Ama 
hiç kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor! Hiç kimse 
kim olduğunu ve gerçekte ne olduğunu bilmiyor, 
ben ve öteki bir ve aynı şey! O halde iyi de kötü 
de aynı bedende gizleniyor olamaz mı?! Doğanın 
uygarlığımıza intikamcı yüzünü göstermeye başladığı 
şu günlerde Kaan Arslanoğlu, yeni romanıyla bizi 
uzaklara, 2084 yılına götürüyor. Büyük, küresel 
doğal felaketlerin insan türünü ve dünyayı yok 
oluşun eşiğine getirdiği artık tüm sağduyulu bilim 
insanlarınca dile getiriliyor. Kaynakların tükenmekte 
olduğu, iklimlerin değişmekte olduğu, apokalipsin 
eşiğinde olduğumuz vs… Sessizlik Kuleleri‘nde, Kaan 
Arslanoğlu, bugünün imkanlarının içinden geleceğe 
mutedil bir bakış fırlatıyor… İçinde direnişi ve 
insanı barındıran sorgulayıcı bir bakış… Tüketimin 
tanrısallaştırıldığı günümüze keskin bir eleştiri… Her 
son yeni bir başlangıç değil midir?

Basım Yılı: Şubat 2007
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Deniz BİLGEN

Üretimde Verimliliğin Anahtarı

ENDÜSTRİYEL İNTERNET

Sanayide şok edici gelişmelere hazırlanın. Akıllı makinelerin kendi 
aralarında iletişim kurmasıyla ‘düşük maliyet, yüksek verimle üretim’ hayali 
endüstriyel internet sayesinde gerçek oluyor. 2020’de 50 milyar makinenin 
birbirine bağlanacağını söyleyen uzmanlar, sadece yüzde 1 verim artışının 
petrol sektöründe 90, enerji endüstrisinde 66 ve havacılıkta 30 miyar dolar 
tasarruf sağlayacağına dikkat çekiyor.

Bu makale; Ankara Sanayi Odası Dergisi asomedya Kasım-Aralık  2017 sayısında yayınlanmıştır.
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İçinde yaşayanlar farkında olmasa da 1984 
ilginç bir yıldı. Dünya George Orwell’ın 

1949’da yazdığı 1984 romanının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini tartışıyordu. Aynı yıl, 
Apple dünyada efsane haline gelecek 
Macintosh veya kısaca Mac adıyla bilinen 
fare ve grafik arayüz kullanan ilk başarılı 
bilgisayar modelini piyasaya sundu. Bill Gates 
rakibine karşı hamle olarak bir sene sonra 
çıkardığı Windows 1.0 adı verilen program 
üzerine çalışıyordu. 13 yaşındaki Elon Musk 
ise kendi yaptığı Blastar isimli oyununu aynı 
yıl yaklaşık 500 dolara satmayı başarmıştı. 
Tüm bunlar olurken aynı yıl vizyona giren bir 
film büyük bir tartışma başlattı. 

İNSANOĞLUNUN ALGISI DEĞİŞECEK 
 Filmde, çizilen gelecek tablosu oldukça 
karamsardı. Makineler, düşünüp mantık 
yürütüyor, birbirleriyle ve çevreleriyle 
iletişim kurup duruma uyum sağlayacak 
şekilde hareket ediyordu. Filmin senaryosunu 
yazıp yönetmenliğini yapan James Cameron, 
bilimsel veriler ve teoriler üzerine kurduğu 
filmleriyle ünlü. The Abyss, Titanic, Avatar 
gibi filmleriyle tanınan James Cameron’ın 
hareket noktasını bilimdeki son gelişmeler ve 
teoriler oluşturuyor. Terminator filmi vizyona 

girdiğinde internet sivil yaşamda bilinmese 
de Amerika’nın ağ merkezli savaş stratejisi 
kapsamında yaklaşık 12 yıldır kullanılıyordu. 
Cameron belki de bu noktada ticari kaygıları 
da düşünerek geleceğin karanlık versiyonunu 
filme çekmişti. 
 O dönemde hayal olarak görülse de 
günümüz uygarlığı ‘endüstriyel internet’ 
tanımıyla makinelerin kendi aralarında 
iletişim kurduğu, durumsal farkındalık 
geliştirdiği bir dünyanın kapısını aralıyor. 
Endüstriyel internet, Cameron’un karanlık 
gelecek vizyonunun aksine üretim gücünü 
tamamen değiştirecek yeni bir dönem olarak 
karşımıza çıkıyor. 

2020’DE 50,1 MİLYAR MAKİNE 
KULLANACAK 
 Endüstriyel internet, dijital sanayinin 
getirdiği bir kavram olarak üretim 
sistemlerinde devasa değişimleri de peşinde 
sürüklüyor. Bugüne kadar bütün ilgiyi 
üzerinde toplayan, 20 yıldır kullandığımız 
tüketici interneti, 1,6 trilyon dolarlık ekonomi 
oluşturuyor. Digital in 2017 Global Overview 
Raporu’na göre 2017 yılında tüm dünyada 
internet kullanıcı sayısı yaklaşık 3,7 milyar 
kişi. 2020 yılında endüstriyel internet 
kullanıcısı makinelerin sayısı ise 50,1 milyar 
olacak ve sadece verimlilik artışı 10-15 trilyon 
dolarlık ekonomik katkı sağlayacak. Uzmanlar 
gelecek 25 yılda endüstriyel internetin şu 
an kullandığımız tüketici internetinden çok 
daha büyük katma değer yaratacağına dikkat 
çekerek, yatırımcı ve girişimcileri uyarıyor... 

ÜÇ YILDA BİLENLERİN ORANI YÜZDE 
13’TEN YÜZDE 81’E ÇIKTI 
 Henüz yolun başında olan endüstriyel 
internetle ilgili yapılan Accenture’un 
araştırması bu iddiayı doğrular nitelikte. 

George Orwell
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Araştırmaya göre 2014 yılında tüketicilerin 
yüzde 13 endüstriyel interneti biliyordu. 2016 
yılına gelindiğinde endüstriyel internet ve 
uygulamalarını bilen iş dünyası ve hükümet 
çalışanlarının oranı yüzde 81’e ulaşmıştı. 
2017’de endüstriyel internetin ağırlığı daha 
da artıyor ve etkilemediği neredeyse hiçbir 
endüstri yok.

ENDÜSTRİYEL İNTERNET VE 
NESNELERİN İNTERNETİ
 

Genel olarak akıllı makinelerin, gelişmiş 
analitik araçların ve yaratıcı insanların 

bir araya gelmesiyle geleceği şekillendirecek 
akım olarak tanımlanan endüstriyel internet, 
temel olarak tüketici internetinden ayrılıp, 
küresel çapta üretim için kullanılan bütün 
ekipmanların daha verimli çalışmak, veri 
üretmek, optimize olmak ve olası sorunları 
yaşanmadan öngörebilmek için kullandığı 
internet anlamına geliyor. Bu bağlamda 
endüstriyel internet (lloT) nesnelerin 
interneti (loT) kavramının alt kategorisi 
olarak değerlendirilebilir. 
 Nesnelerin interneti, giyilebilir 
ürünlerden akıllı fırınlara kadar internete 
bağlanabilen her şeyi kapsarken, endüstriyel 
internet imalat odaklı makinelerin birbirine 
bağlanması üzerine.
 Endüstriyel internet havacılık, 

savunma, sağlık ve enerji gibi yüksek riskli 
sektörlerde kritik makineleri ve sensörleri 
birbirine bağlıyor. Bağlantılı olduğu sektörler, 
başarısızlığın veya oluşacak arızanın insan 
hayatını tehdit eden veya başka acil durumlarla 
sonuçlanacağı sistemler. 

SANAYİCİNİN NE İŞİNE YARAYACAK?
 Endüstriyel internetin üretimi nasıl 
etkilediğine daha derinden bakmak istersek 
öncelikle bu kadar cihazın nasıl internete ve 
birbirlerine bağlandıklarını, bunun verimliliği 
nasıl artırdığını anlamamız gerekiyor. 
Herhangi bir fabrikada çalışan makinelerin 
içerisinde yer alan sensörler, endüstriyel 
internetin gücüyle sürekli veri üretiyor. Bu 
veriler analiz edildiğinde makinenin basınç, 
ısı gibi değerleri ve optimum çalışma süreleri 
ortaya çıkabiliyor. Bu sayede bir makinenin 
ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğu, hangi 
parçasının diğerlerine göre daha fazla 
yıprandığı gibi detaylar öngörülebiliyor. 
Bu şekilde beklenmeyen arızaların önüne 
geçilerek üretimin devamlılığı sağlanabiliyor. 
Aynı zamanda bu makinede işlenen 
hammaddeler de konvansiyonel yöntemlerle 
takip ediliyor. Endüstriyel internet tedarik 
sürecini üretim zincirine bağlayıp üretimin 
miktarına göre gerekli hammaddelerin 
siparişini bile verebiliyor. Bir rüzgâr 
santralinden örnek vermek gerekirse her bir 
türbinin içindeki, jeneratörün torkundan 
pervane hızı ve motor yalpalamasına kadar 
birçok değeri ölçen sensörlerden sürekli veri 
üretilebiliyor. Bu veriler işlendiğinde ise 
performansı iyileştirmek için birçok yol ortaya 
çıkıyor.

BİNDİĞİNİZ UÇAK 
ATMOSFERDEKİ TÜM HAVA 
ARAÇLARIYLA KONUŞACAK
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Sanayiciler için yenilikler bununla sınırlı 
değil, büyük üretim süreçlerini ve binlerce 
makineyi birbirine ve tedarik süreçlerine 
bağlama ihtiyacını fark eden General 
Elektrik firması 2016 yılında endüstriyel 
makinelerin temel işletim sistemi Predix’i 
tanıttı. Bugün pek fark edilmese de Predix 
makinelerin konuşması anlamına geliyor. 
Örnek vermek gerekirse bu, havaalanında 
trafiği düzenleyen kule yerine, tüm uçakların 
birbiriyle haberleştiği bir dünya. Endüstriyel 
internetinin getirdiği olanaklar bu kadarla 
sınırlı değil. General Elektrik tanıtımını 
yaptığı dünyanın ilk endüstriyel bulut ortamı 
Predix Cloud sayesinde uçakların iletişimi 
sadece havaalanıyla sınırlı kalmayacak, içinde 
bulunduğunuz uçak atmosferdeki bütün hava 
araçlarıyla konuşacak. 
 Facebook’un 2017 yılında açıkladığı 
rakamlara göre dünyanın en büyük sosyal 
ağına üye olanların sayısı 2 milyar civarında. 
Forbes’un araştırmasındaysa internete bağlı 
cihazların sayısı 2020 yılında 50,1 milyar 
olacak.

M2M MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ
 

Endüstriyel internetin temelini, farklı 
endüstrilerdeki cihazların elde ettiği 
veriler doğrultusunda çalışma sürecini 
iyileştirmesi ve etkileşim halinde olduğu 

diğer mekanizmalara işe yarar veri sağlaması 
oluşturuyor. Nesnelerin interneti (IoT) 
kavramının, evlerde yaygın kullanılan ‘akıllı’ 
elektronik eşyalar şeklinde ortaya çıkması 
beklenen bir gelişmeydi. Ancak endüstriyel 
internet, üretimin içinde bir noktada yer 
alıyor. Türbinlerden yeni nesil lokomotiflere 
kadar sayısız makine endüstriyel internet 
teknolojileri ve machine to machine (M2M) 
dinamikleri sayesinde verimliliklerini 
artırıyor. 

Verimliliğin tepe noktaya taşınmasını 
sağlayan M2M, üretim ve hizmet sürecini 
otomatikleştiriyor ve birçok senaryoda 
makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasını 
sağlıyor. Robotlaşma sürecinin bir parçası 
olan sistem, sensör ve gerekli elektronik 
devrelerle desteklenen aygıtların internetin 
sağladığı iletişim olanaklarından yararlanarak 
birbiriyle iletişime geçmesi olarak ifade 
ediliyor. 

TESLA GIGAFACTORY: “100 TANESİ 
DÜNYAYI YEŞİL ENERJİYE GEÇİRİR”
 Endüstriyel internetin odaklandığı bir 
başka konu da maliyetleri azaltıp verimliliği 
artırmak Endüstriyel internetin getirdiği 

Terminator - 3
Rise of the Machines



22 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10

çözümlerin benimsenmesi, aynı zamanda 
somut yatırım getirisi anlamına geliyor. 
Örneğin; Tesla’nın Gigafactory’si yalnızca 
6 bin 500 işçiyle Arizona eyaletine 20 yılda 
ekonomiye katkısının 100 milyar dolar katkı 
sağlayacak. Elon Musk fabrikayla ilgili verdiği 
bir röportajda fabrikayı makine inşa eden 
makine olarak tanımlıyor ve bu tesislerden 
100 tanesinin tüm dünyayı yenilenebilir 
enerjiye geçirmeye yeteceğini söylüyor. 
 Gigafactory, Tesla Motors tarafından 
ABD’nin Nevada eyaletinde Tahoe Reno 
Endüstri Merkezi’nde inşa edilen lityum-iyon 
pil fabrikası. Fabrika, Tesla Motors’un uzun 
vadeli vizyonu ve Tesla Model 3’ün piyasaya 
çıkışında en önemli etmenlerden biri. 2014 
yılında inşaatı başlayan ve 5 milyar dolara 
mal olacak fabrikada birinci etapta Tesla 
Enerji ürünleri montajı başladı. Fabrika, 
2020’de tam kapasite çalışacak. Fabrika, 
tamamlandığında alan olarak 558 bin 
metrekareyle dünyanın en büyük binası, hacim 
olarak da Washington’da bulunan Boeing 
uçak fabrikasından sonra hacim bakımından 
dünyanın en büyük ikinci fabrikası olacak. 
Gigafactory sayesinde pil maliyetlerinde en az 
yüzde 30 azalma beklenirken 2018’de yılda 
500 bin Tesla otomobile yetecek kadar pil 
üretimi planlanıyor. Bu kapasite 2013 yılında 
dünyadaki bütün lityum iyon pil fabrikalarının 
toplam kapasitesine eşit. 
 Uzmanlar sanayicilerin nesnelerin 
internetinin felsefesini kavradığında 
endüstriyel interneti çok daha hızlı 
benimseyeceğini ve bunun da tüm dünyayı 
değiştireceğine dikkat çekerken Tesla’nın 
Gigafactory’sini örnek olarak gösteriyor. 20 
yılda 6 bin 500 işçiyle 100 milyar dolar gelir 
getirmesi planlanan Gigafactory’den 100 
tanesi tüm dünyada petrol bağımlılığına son 
verecek.

SANAYİNİN ŞOK DALGASI: 
ENDÜSTRİNİN DÖNÜŞÜMÜ
 İş dünyasının geleceği endüstriyel 
internet, üretkenliği ve ekonomik kalkınmayı 
ciddi oranda artıracak. Yazılım tanımlı makine 
altyapısı, makine yazılımını donanımdan 
ayrıştırarak insanlara uzaktan otomatik 
görüntüleme, yönetme ve endüstriyel 
varlıkları güncelleme olanağı verecek. 
Bu durum verimlilik artışında akıl almaz 
sıçramaların yaşanması demek. Endüstriyel 
internetin stratejik önemi de burada gizli. 

YÜZDE 1 VERİM ARTIŞI
 Endüstriyel internetin sadece yüzde 1 
verim artışı sağlaması durumunda sektörlere 
sağlayacağı tasarruf, petrol ve gaz sektöründe 
90 milyar dolar, enerji sektöründe 66 milyar 
dolar, sağlık sektöründe 60 milyar dolar, 
havacılık sektöründe ise 30 milyar dolar. 
 Endüstriyel internet sayesinde ortaya 
çıkan verimlilik artışı sayesinde 10-15 trilyon 
dolarlık kazanç sağlanacağı öngörülüyor ki 
bu rakam hemen hemen dünyanın en büyük 
ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bugünkü gayrisafi milli hasılasına yakın bir 
miktar. 
 Endüstriyel internet petrol, gaz, tarım, 
madencilik, ulaşım ve sağlık gibi birçok 
endüstriyi değiştirecek. Dünya Ekonomik 
Forumu’nun hazırladığı rapora göre 
endüstriyel internetin kullanılacağı sektörler, 
dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini 
oluşturuyor.

SİVİL HAVACILIK:
UÇAK HAVADAYKEN ARIZA TESPİTİ 
 Günümüzde uçak rötarlarının 
ve sefer iptallerinin yüzde 10’u bakım 
durumlarından kaynaklanıyor ve küresel hava 
yolu endüstrisine yılda 8 milyar dolara mal 
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oluyor. Yüklenecek önleyici bakım sistemiyle 
havadayken teknisyenlerle iletişime geçen ve 
yere indiğinde vakit kaybetmeden arızanın 
giderilmesini sağlayan uçaklar, sadece 
Amerika genelinde yılda 60 bin rötarı 
engelleyip, 7 milyon yolcunun gideceği yere 
zamanında ulaşmasını sağlayabilir. 

SAĞLIK 
DAHA FAZLA HAYAT KURTULABİLİR
 Sağlık sektörü de endüstriyel 
internetle büyük bir dönüşüme girecek. 
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan zaman 
kayıplarının yüzde 1 azaltılması tüm dünyada 
60 milyar dolarlık kaybın önlenmesi demek. 
Endüstriyel internet teknolojileri, hastaları, 
personeli ve tıbbi ekipmanları elektronik 
olarak görüntüleyip hemşirelerin ekipman 
arama süresini bir saat azaltabilir. Bu süre, 
daha fazla hastanın tedavi edilmesi, daha 
fazla hayatın kurtarılabilmesi demek. 

ULAŞIM
KAZA VE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI TARİH 
OLUYOR 
 Günümüzde tüm teknoloji ve otomobil 
şirketlerinin ortak rüyası otonom araçlar. 
Yakın gelecekte, sürücüye ihtiyaç duymadan 
şehirlerarası yolculuk yapabilecek otomobiller 
yola çıkmaya hazır hale gelecek. Fakat pek çok 
şehir yöneticisi güvenlik sorunları nedeniyle 
otonom araçları tehlikeli buluyor. Otonom 
araçları savunanlar, bu teze sıcak bakmıyor. 
Onlara göre otonom araçlara karşı olmanın 
esas nedeni trafik ihlalleri ve park cezalarının 
ciddi bir gelir kapısı olması. New York’ta sadece 
2015 yılında bu ceza ve ödemelerden 1,9 milyar 
dolarlık gelir elde edildi. Belki de bu yüzden 
otonom otomobillerin birbiriyle haberleşmesi 
ve trafik kurallarını ihlal etmemesi yüzünden 
kilometre başına vergilendirilmesi gündeme 
geliyor. 

KENTLEŞME
AKILLI KENT KONSEPTİ 
 Yakın geçmişte akıllı kentlerin 2050 
yılında kurulacağı konuşuluyordu. Bugün 
akıllı şehir konseptleri kurulmaya başlandı. 
Dubai, Singapur ve Seul başta olmak üzere 
birçok ülke akıllı şehirler üzerine yatırımlar 
yapıyor ve geliştirilen yeni teknolojileri test 
etmeye çalışıyor. Şehirde ayrıca çılgın mucit 
olarak anılan Elon Musk’ın ‘Hyperloop’ 
adındaki girişimi de kullanılacak. Dubai ile 
Abu Dabi arasında havası alınmış tüpler 
içinde hareket eden tren vagonlarla ulaşım 
sağlanacak. Bu sayede kara yoluyla dört 
veya beş saat süren mesafe yaklaşık yarım 
saatte tamamlanacak. Endüstriyel internet, 
akıllı kent konseptlerinin bugünden ortaya 
çıkmasının altında yatan itici güç.  

DİJİTAL İKİZ:
ENDÜSTRİDE SİMÜLASYON
ÜRETİM SÜREÇLERİNİ KONTROL 
 

Endüstriyel internetin avantajlarından biri de 
‘dijital ikiz’ oluşturmak. Rüzgâr santralinde 
görev yapan türbinin tüm verilerini dijital 
ortama aktardığınızda, sensörlerin bulunduğu 
türbin sanal dünyada var oluyor. Bu sayede 
aynı koşullarda çalışma farklı biçimlerini 
deneyebiliyor veya farklı koşullar altında 
nasıl tepki vereceğini gözlemleyebiliyorsunuz. 
Bugün General Elektrik 500 bin dijital ikizi 
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takip ederek veri bilimini derinlemesine 
kullanan gerçek zamanlı makine oluşturuyor. 
Dijital ikizi bu kadar önemli kılan bir başka 
özellik de tek bir makineyle sınırlı kalmaması, 
bir petrol rafinerisinin ya da bir otomobil 
fabrikasının dijital ikizini çıkarıp üretim 
sürecinin her koşulda kontrol edilebilmesi. 

ENERJİ
DÜŞEN MALİYETLİ ÜRETİM 
 Benzer ilerlemeler, rüzgâr gibi 
yenilenebilir enerjiler de dâhil olmak üzere, 
enerji sektöründe de yaşanıyor. General 
Electric’in geliştirdiği yeni model rüzgâr 
türbini, endüstriyel internetin gücünden 
rüzgâr değişkenliğinin yönetimi konusunda 
faydalanarak sorunsuz ve öngörülebilir enerji 
akışı sağlıyor. 

Türbin, komşu türbinler, servis teknisyenleri 
ve operatörlerle rahatça iletişim kurarken 
her saniyede onbinlerce veri noktasını 
analiz ederek enerji depolaması ve tahmin 
algoritmalarını da sisteme entegre ediyor. 
Endüstriyel internet sayesinde rüzgâr 
çiftliklerindeki elektrik üretiminin maliyetini 
altı kat daha ucuza mal edebiliyor. Bugün 
kWh başına 15 kuruş olan maliyet 10 yıl önce 
87 kuruştu. 

LOJİSTİK:
ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU 
 Kargo ve lojistik şirketleri uzun süredir 
kamyonlarına yerleştirdikleri sensörlerle 
sürücüleri hız alışkanlıkları, rota seçimi, 
dinlenme kurallarına uyup uymadığı ve 
hatta emniyet kemeri bağlayıp bağlamadığı 
konularında takip edebiliyor. Kargo dağıtım 
şirketi UPS, bu takip sistemleri sayesinde 
kamyonların boşta kalma zamanını yılda 15.4 
milyon dakika azalttığını, en kısa rotaların 
tercih edilmesiyle 2.7 milyon kilometre daha 
az yol yapıldığını ve 750 bin litre akaryakıt 
daha az harcandığını açıkladı.

JENNIFER HEALEY:
“TRAFİK KAZALARINI 
ENGELLEYECEK”
 Intel’de araştırma uzmanı olarak 
çalışan bilim insanı Jennifer Healey 
TED Konferansı’nda yaptığı konuşmada, 
endüstriyel internet devrimini başka bir 
boyuta taşıyor. Kazaların olmadığı bir dünya 
hayal eden, Healey, otonom araçlarla ilgili 
olarak, “Yakın gelecekte otomobillerin 
birbirlerini görmesi ve iletişim halinde olması 
planlanıyor. Yani, aynı yolda sağımızdaki 
solumuzdaki önümüzdeki gerimizdeki 
arabaların konumunu, hızını, durup 
durmadığını kendi arabamızdaki sistemde 
görmemiz mümkün olacak” diye konuşuyor. 

İŞSİZLİĞE SEBEP OLUR MU?
 Endüstriyel internetle birlikte 
dijitalleşen ve robotik bir yapıya evrilmeye 
başlayan üretim sürecinin özellikle 
konvansiyonel metotlarla ilerleyen ve yoğun 
emek gücüne dayanan bazı iş kollarını 
zayıflatabileceği düşünülüyor. Fakat uzmanlar, 
firmaların yeni teknolojilere, dijital sanayi 
ürünlerine, inovatif otomasyon sistemlerine 
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ve mobil entegrasyon uygulamalarına yatırım 
yaparak hem önemli oranda büyüyebileceğini 
hem de mevcut istihdam hacmini muhafaza 
edebileceklerini dile getiriyor. Bu noktada 
endüstriyel internet üzerine yaşanan 
şüphelerle ilgili en çarpıcı cevabı ünlü İngiliz 
astrofizikçi Prof. Dr. Stephen Hawking’den 
geldi. Hawking, yayınladığı bir makalesinde 
söz konusu sorunun kaynağının robotlar değil, 
robot teknolojisinin kullanımını ve sahiplerini 
belirleyen sistem olacağını vurguladı.
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K. Burak CODUR

Can Yoldaşı

Odanın dört köşesinde bulunan ve asla 
kapatılamayan hoparlörlerden, sakin 

bir kadın sesi duyuldu: “E38 sektöründe 
kara geçişi var.” Bu anons, Alper bilgisayarın 
başına geçinceye kadar tekrar edecekti. O 
sırada hamakta kitap okumakta olan Alper, 
kitabın sayfasının köşesini katlayıp yanında 
duran sehpaya koydu. Dişi bir Alman Kurdu 
olan köpeği Bigem, hemen altında yatıyordu 
ve hoparlörlerden gelen ses nedeniyle dikkat 
kesilmişti. Alper yavaş hareketlerle kalktı, 
bilgisayarın başına oturdu ve kulaklık-
mikrofon setini başına geçirdi. Şifresini 
girdikten sonra karşısındaki ekranda E38 
sektörünün canlı kamera görüntüsünü ve sol 
üst köşede, küçük bir pencerede, kendisi ile 
görüşmek için hazır olan bölge sorumlusu 
Savaş’ı gördü. Savaş, Alper’in bilgisayar 
başına geçtiğini fark ettiğinde söze başladı: 

“Tünaydın, beyefendi! Yaklaşık 70 saniye 
önce, bir şey geçiş yaptı. Yüksek hızlı kamera 
görüntüsüne göre bir kertenkeleye benziyor. 
Raporunu 45 dakika içinde bekliyorum.” 
Alper, cevap vermeye yeltenmedi bile, Savaş 
açısından diyaloğun bittiğini bilecek kadar 
tanıyordu onu. 

Bigem, kulaklığa gelen sesleri duyamasa 
da sanki her şeyi anlamış gibi bakıyordu ve 
gitmeye hazırdı. Alper, kulaklığını çıkartıp, 
kalkmak üzere sandalyesini sağa döndürür 
döndürmez, ön ayaklarını Alper’in kucağına 
koyarak, son birkaç haftadır yaptığı gibi 
Alper’in vücuduna, midesinin tam hizasına 
burnu ile dokundu ve ağlamaklı bir ses çıkarttı. 
Alper, köpeğin başını biraz okşadıktan sonra, 
önceki dokunuşlarda söylediklerini tekrarladı: 
“Biliyorum güzelim, orada hastalık var... Ama 
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doktorun verdiği ilaçları alıyorum.Merak 
etme, geçecek.”

Yaz mevsiminde her an görev çıkabilirdi. 
Alper, uykudan uyandırıldığında bile hızlıca 
harekete geçebilecek şekilde, hep hazırdı. 
Bu alarmda da gerekli teçhizatı alıp sepetli 
motosikletine binmesi birkaç dakikayı 
geçmedi. Bigem, Alper’in herhangi bir komut 
vermesini beklemeden, sepetteki yerini 
almıştı.

Alper, motosikleti, toprak yolda maharetle 
kullanarak, E38 sektörüne doğru yaklaştı. 
Yolun sonunda, tel örgüden oluşan bir çit, 
kilometrelerce uzanıyordu. Çite kadar doğal 
bitki örtüsü; ağaçlar, mevsimlik bitkiler ve 
çiçekler, tüm canlılıkları ile araziyi kaplıyordu. 
Çitin ötesinde ise çite paralel olarak uzanan; 
yaklaşık 100 metre genişliğinde, düz ve çıplak 
topraktan oluşan bir şerit; ondan hemen 
sonra yaklaşık üçer metrelik mavi, yeşil ve 
kırmızı birer şerit ve tekrar, bu sefer yaklaşık 
10 metrelik, düz ve çıplak topraktan oluşan bir 
şerit vardı. Çitin, Alper’in olduğu tarafında, 
birkaç kilometrelik aralıklarla gözetleme 
kuleleri dikilmişti. Özel kameralarla 
donatılmış kulelerin tepesinde ise haberleşme 
antenleri vardı.

Alper, motosikleti, tel örgünün ötesine geçişe 
izin veren geçitlerden birinin önüne park 
etti. Geçit, diğer taraftan bir şeylerin içeri 
girmesini önlemek için dışa doğru açılan bir 
kapı, kapı ile aynı genişliğe sahip, tel örgüden 
bir koridor ve tekrar dışa doğru açılan bir 
kapıdan oluşuyordu.

Daha önce yüzlerce kez yaptığı gibi görev 
ile ilgili ekipmanlarını hazırlamaya koyulan 
Alper, bir şarkı mırıldanmak yerine, son 
haftalarda her görevde tekrarladığı ve artık bir 
ritüel hâline gelen eylemine başladı: Gezmeye 

gelenlere, bölgeyi tanıtmak için ezberlediği 
metni yüksek sesle söylemek. “Evet, burası, 
sınır hattının yaklaşık 200 metre içerisi. 
Gördüğünüz gibi tel örgü, sınır hattından 
daha geride, hat boyunca uzanıyor.” O sırada 
uyuşturucu iğne atan tüfeğini hazırlıyordu. 
Devam etti: “Tel örgünün ötesinde, hiçbir 
bitkinin bulunmadığı ve bildiğimiz canlıların, 
özellikle de sıcak havalarda geçmeyi kolay 
kolay göze almayacağı, çıplak topraktan 
oluşan bir bölge yer alıyor. Tüm sınır boyunca 
uzanan bu bölgeyi, özel bir ilaç kullanarak 
yaratıyoruz. Bu ilaç tüm bitki örtüsünü 
öldürüyor ve bir daha yetişmemelerini 
sağlıyor. Toprak alandan sonra, üzerinden 
geçecek canlıları görsel olarak tespit 
edebilmek için yine sınır boyunca uzanan 
mavi, yeşil ve kırmızı birer şerit yer alıyor. 
Mavinin, yeşilin ve kırmızının bu tonlarının 
üzerinden geçerken fark edilemeyecek renkte 
bir canlı yok. Renkli şeritlerden sonra, 
bu şeritlerin büyüyen bitkiler tarafından 
kapatılmasını önlemek için, sınıra kadar, yine 
çıplak topraktan oluşan bir alan var.” Bunları 
anlatırken, her türlü durumda işine yarayacak 
cihaz ve düzeneklerin bulunduğu çantasını 
kontrol eden Alper, onu sırtına aldı ve tiradına 
devam etti: “İşte, sınır ötesinden gelebilecek 
ve görünüşü herhangi bir hayvandan farklı 
olmayan casus insansız kara araçlarını, 
diğer bir deyişle casus robotları, böyle tespit 
etmeye çalışıyoruz. Aslında biz sınırı aşan 
kara canlılarını tespit ediyoruz ve tel örgüyü 
geçemeden onları yakalayıp bir robot olup 
olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz.” O sırada 
sepette oturan ve kendisini izleyen Bigem’e 
döndü: “Bizim görevimiz de tam olarak bu: 
Sınır Muhafızları olarak, sistemin tespit ettiği 
geçişleri kontrol edip geçen şey canlı ise onu 
sınırın bize ait tarafında salmak, robot ise 
Bölge Kontrol Merkezi’ne teslim etmek.” 
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Alper bir an durakladı ve “Sen şimdi, sınırı 
geçenleri nasıl tespit ettiğimizi de sorarsın. 
En çok sorulan soru budur!” dedi. Bigem, 
onu anlamış gibi kafasını sağa doğru eğdi. 
Alper, Bölge Kontrol Merkezi’ne, birazdan 
çitin ötesine geçeceğini bildiren yazılı 
mesajı gönderirken konuşmasını sürdürdü: 
“Anlatayım. Hayvanlar zaten doğal ortamda 
kamufle olacak renklere ve desenlere sahip. 
O yüzden herhangi bir sınırı kamerayla 
gözetlemek, onlara karşı bir işe yaramaz. Ama 
bu özel sınırda, o renkli şeritlerin üzerinden bir 
şey geçtiğinde, şurada gördüğün kulelerdeki 
kameralar, renk değişiminden hemen bu 
geçişi tespit edebiliyor. Renkli şeritler de özel 
bir boya ile oluşturuluyor: Üzerinde toz ve kir 
barındırmayan bir nanoteknoloji harikası.” 
Alper, hazırlıklarını son kez kontrol etti, sonra 
tekrar Bigem’e dönüp “Hazır mısın kızım?” 
diye sordu. Bigem, Alper onunla göz temasını 
kesip hareket etmeye başlar başlamaz, 
sepetten atlayarak Alper’in peşine takıldı.

Alper ve Bigem geçitten geçerek, E38 
sektöründe, alarmın verildiği noktaya doğru 
ilerlemeye başladılar. Tepedeki güneş ve 
altlarındaki çıplak toprak, Alper’e sanki 
çölde yürüyormuş hissi veriyordu. Bigem 
ise dili dışarıda, hızlı hızlı soluk alıp vererek 
Alper’i takip ediyordu. Alper, alarma neden 
olan geçişin gerçekleştiği noktayı tam olarak 
bulabilmek için elinde tuttuğu ve akıllı telefona 
benzeyen cihazdan yararlanıyordu. Birkaç 
dakikalık yürüyüşün ardından mavi şeridin 
kenarına geldiler. Cihazdan çıkan, Alper’i 
sabah uyandıran saatin alarmına benzer 
elektronik seslerin sıklığı artmaya başladı; 
tam geçişin olduğu noktaya geldiklerinde ise 
cihazdan artık kesintisiz bir ses çıkıyordu.

Bu iş, Alper ve Bigem için rutine binmişti; 
Bigem’in artık bir yönlendirmeye ihtiyacı 

yoktu. Cihazdan gelen sesin kesintisiz hâle 
gelmesi ile Bigem, Alper’in herhangi bir 
uyarısı olmadan, mavi şeride çıkarak etrafı 
koklamaya başladı. İlerleyerek, aldığı kokuyu 
yeşil ve kırmızı şeritlerde de takip etti. Daha 
sonra geri dönüp, kokuyu, çıplak toprak 
üzerinde, çite doğru takip etmeye koyuldu. 
Alper, Bigem’in kokuyu aldığı noktaya eğilip, 
ne koktuğunu anlamaya çalıştı ama onun 
alabildiği tek koku, toz ve kirin kokusu oldu. 
Bigem’in arkasından laf attı: “Kızım, nasıl 
kokuyor bu?” Bigem bir an durdu, arkasına 
baktı ve işini yapmaya geri döndü.

Her ne kadar bitkilerin yetişmemesi için 
özel bir ilaç kullanılıyor olsa da çitin diğer 
tarafında büyüyen bitkilerin dalları, çitin 
arasından geçerek, hayvanların güneşten 
kaçabileceği gölge alanlar oluşturuyordu. 
Sınırı geçen hayvanlar hep böyle noktalarda 
bulunmuştu. Çiti aşamayan hayvanlar, biraz 
uğraştıktan sonra buldukları ilk gölge alanda 
dinleniyorlardı. Alper ve Bigem, sadece altıncı 
görevlerinde bir robot ele geçirmişlerdi. 
Küçük bir kertenkele şeklinde olan robot, 
Alper’in tüfeğinden çıkan uyuşturucu iğne 
ile imha edilecek kadar basit bir yapıdaydı. 
Muhtemelen sınırda alınan bu tedbirin 
etkinliğini ölçmek için gönderilmişti. Diğer 
tüm görevlerde domuz, vaşak, tavşan, 
kirpi, yılan ve kertenkele gibi hayvanları 
yakalamışlardı ve hepsini, çitin diğer tarafında 
serbest bırakmışlardı.

Bigem, çıplak toprağı koklayarak ve bir 
yılanın kıvrılarak ilerlemesi gibi bir sağa bir 
sola dönüp küçük yaylar çizerek ilerledi. 
Çite yaklaştığında durdu ve kafasını arkaya 
çevirip Alper’e baktı. Bu, “Yaklaştık!” 
anlamına geliyordu. Alper, kızılötesi görüş 
dürbününü hazırladı. Bigem tekrar harekete 
geçti ve çite, bu sefer sağa doğru geniş bir 
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yay çizerek yaklaştı. Bunu, kokunun devam 
edip etmediğini anlamak için yapmıştı. Alper, 
Bigem’in, bu yayı çizmeden önceki noktaya 
dönmesi ile kokunun, köpeğin karşısındaki 
bölgede sona erdiğinden emin oldu. Artık iş 
Alper’deydi.

Alper’le çit arasında yaklaşık 20 metre vardı. 
Kızılötesi görüş dürbünü ile çitin dibinde, 
diğer taraftan gelen uzamış dalların altını 
taradı. Gerçek canlıların bu dürbünde nasıl 
göründüğünü çok iyi biliyordu. Başını sağa 
doğru çevirirken, çitin hemen dibinde, büyük, 
yaklaşık yarım metre olduğunu tahmin ettiği 
bir kertenkele gördü. Yavaşça yere çöktü. 
Ani hareketlerden kaçınarak omzunda asılı 
tüfeği alıp kertenkeleyi uyuşturacak şekilde 
ayarlamaya başladı. Bigem, Alper’in sağ ön 
çaprazında, yere oturmuş bir şekilde, sıcaktan 
dili dışarıda, hızlı hızlı nefes alıp vererek 
olanları izliyordu. Bu aşamada Alper’in 
yanına gelmemesi ve hareketsiz beklemesi 
gerektiğini biliyordu. Alper, tüfeğin kızılötesi 
nişangâhını açtı ve tüfeği, kertenkeleyi 
gördüğü noktaya doğru yöneltti. Canlı ise 
ona zarar vermemek için, hayvanı gövdesinin 
arka kısmından vurması gerekiyordu. Tam 
o anda, bir hışırtı duydu ve kertenkelenin 
vücudunu kendisine doğru döndürdüğünü 
fark etti. Atış açısını kaybetmişti ama bu ilk 
defa başına gelmiyordu. Hayvanın bir süre 
öyle kalıp, daha sonra oradan kaçmak için 
çite paralel bir şekilde hamle yapacağını ve 
böylece temiz bir atış açısı elde edeceğini 
bilecek kadar tecrübe edinmişti. Beklemeye 
koyuldu; geçmiş örneklere bakılırsa bu 
bekleme birkaç dakikadan fazla olmayacaktı. 
Ses çıkartarak kertenkeleyi rahatsız etmek 
için Bigem’e laf attı: “Akşam tavuk mu kırmızı 
et mi tercih edersiniz hanımefendi?” O anda 
hiç tahmin etmediği bir şey oldu: Kertenkele 
birden harekete geçti ve ona doğru hızla 

yaklaşmaya başladı. Alper tüfeği indirirken 
ayağa kalkana kadar kertenkele birkaç metre 
yakınına gelmişti bile. Bigem dört ayağının 
üzerine kalkmış ve kulaklarını dikmiş bir 
şekilde kertenkeleye doğru havlıyordu. Alper 
tam kertenkelenin yolundan çekilmek üzere 
hamle yaparken, kertenkele, Alper’in yüzüne 
doğru bir sıvı püskürttü. Bir anda Alper için 
her şey karardı; ellerinde ve bacaklarında 
takat kalmadı. Tüfeğini düşürdü; bacaklarının 
üzerine doğru çökmeye başladı ve sola doğru 
meyil ederek yere düştü. Son bir çaba ile 
gözlerini açmaya çalıştı. Biraz flu olsa da 
kertenkele, sağ tarafını kendisine dönmüş 
bir şekilde karşısındaydı. Bigem’i çağırmaya 
çalıştı, ağzından sadece “Bii…” sesi çıkabildi. O 
sırada Bigem, görüş açısına girdi. Kulaklarını 
dikmiş, bakışlarını kertenkeleye odaklamış 
bir şekilde kertenkeleye yaklaştı. Bigem’in ve 
kertenkelenin kafaları arasında santimetreler 
kalmışken her ikisinin de gözlerinin arasından 
birer anten çıktı ve birbirine değdi. Alper’in 
önce gözleri, sonra bilinci kapandı.

   Bitti
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Uzay Savaşları

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 8

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

Dünya Savaşı 
bitti, Barış anlaşmaları 
imzalanmış olsa da 
soğuk savaş sürmekte… 

çatışacak ülke kalmamış… varlığın idraki için bir düşman yaratmak mecburiyeti doğmuş 
durumda. Ne yapalım, dünyanın temel deneyim sınavı düalite yani ikilemler, zıtlıklar 
üzerine kurulu? “Tek’lik Tanrıya mahsustur” denmiş ya… işte bu duygudan 
kurtulmak gerek… Yaşasın, Uzay Savaşları…

Space Battleship Yamato Cosmoship Yamato veya  Space Cruiser Yamato - 1977
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Star Trek Dizisi
(Uzay Yolu)

1961 başlarında yapımcı Gene 
Roddenberry, bir BK dizisi çekmeyi planlar 
ki bu 1966’da «Star Trek» (Yıldız Kervanı) 
olarak gerçekleşecektir. Bu bir «dış-uzay 
western»i olacaktır, aslında. Tıpkı orijinal 
Western filmlerindeki gibi, her konu kendi 
içinde biten, ama birbirini devam ettirerek 
bütünü sürükleyen bir dizi olmalıdır. Jonathan 
Swift’in «Guliver’in Seyahatleri»nde 
olduğu gibi, her bölümün konusu da iki 
kısımdan oluşacaktır: Macera ve ahlâkî 
yaklaşım.

«Star Trek»in öyküleri genelde 
«United Federation of Planet» Birleşik 
Gezegenler Federasyonu’na ait filoda insanlar, 
uzay doğumlu insansılar ve uzaylılar görev 

alacaktır. Bazen politik çatışmalar da alegorik 
öyküler olarak sunulacaktır. Savaş ve barış, 
kişisel özgürlük, baskıcı rejim, emperyalizm, 
sınıf ayrımı, ekonomi, köktencilik, inançlar, 
insan kaynakları, cinsiyet ayrımı, feminizm ve 
teknolojinin rolü… işlenecek konulardır.

Gene Roddenberry kolları sıvar, yeni 
bir dünya ve ona ait yaşam, inanç ve seks 
kuralları ortaya koyar. Vietnam savaşı, 
siyaset ve gençlik hareketleri, kıtalararası 
ilişkilerin hepsi, kişilik ve kisve değiştirerek 
«Star Trek»de görünürler ve topluma 
gereken mesajı gönderirler. Sözgelimi uzayın 
dört bölgesinden birinde Romulanların, 
Romulus gezegeninde monarşik 
Romulan Star Empire (Romulan Yıldız 
İmparatorluğu) bulunmaktadır. Bir yandan 
Mr.Spock’ın mensup olduğu Vulcanlıların 
uzantısı olan bu ırk Japonları andırırken; 
Roma İmparatorluğu’nun kurucu ikiz kurtlar 
Romus ve Romulus’a da gönderme yaptığı 
görülmekte. Amblemi Yarasa’dır. (Hoş 
geldin Yarasa Adam!)

Buna bitişik başka bir bölgede ise 
Q’onoS (Kronos) gezegeninde yaşayan, 
adeta Çinlileri çağrıştıran Klingonlara 
ait monarşik Klingon Empire (Klingon 
İmparatorluğu) yer almaktadır. Amblemi, 
Atılgan personelinin amblemini, hatta Güney 
Kutup Yıldızı Mersedes’in üç köşeli yıldızını 
anımsatmaktadır.  

Ayrıca Q-Quadradrant ve Borg 
ülkeleri de bunlara komşu uygarlıklardır. 
Her ne kadar aralarında savaşır ve 
Galaktik İmparatorluğu (Birleşmiş 
Milletleri) kurarlarsa da, aralarındaki 
çekişmeler ve iç savaşlar bitmez. Dünyalı 
«U.S.S.Enterprise» (Birleşik Devletler 
Atılgan) gemisi ise, jandarmalığa soyunarak 
bunlar arasını bulmaya çalışacaktır.  
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1968 Fransız + İtalya ortak yapımın 
bu komedi tarzı uzay fantezisinin yönetmeni 
Roger Vadim. Senaryo: Jean-Claude 
Forest’in erotik çizgi romanından Claude 
Brulé ve ekibi. Oyuncular: Jane Fonda, John 
Philip Law, Anita Pallenberg.

Barbarella, 41.yüzyılda kendi uzay 
gemisiyle evrende dolaşan bir astronottur. 
Dünya-Jüpiter uzay bursunu kazanmıştır.  
Tatildeyken Devlet başkanı kendisini arar 
ve Kara Kraliçe tarafından kaçırılan bilgini 
bulmasını ister, ışınlama ile gemisine özel 
silahlar gönderir.  Lythion gezegenine inen 

Gene Roddenberry’nin böylesine bir 
düzen kurmasının amacı, geçmişten ders 
alınması ve şiddete son vererek yeni bir 
geleceğe hazırlanılmasıdır. 

«Star Trek The Original Series» 
(Uzay Yolu, Orijinal Dizi) - 1966-69 arasında 
çekilir. Yapımcı: Gene Roddenberry,  
Oyun ekibi: William Shatner1 (Kaptan 
James T.Kirk), Leonard Mimoy (1.Subay 
Mr.Spock), DeForest Kelley (Dr.
Leonard “Bones” McCoy), James Doohan 
(Başmühendis Montgomery “Scotty” Scott), 
Nichelle Nichols (İletişim Subayı Nyota 
Uhura), George Takei (Dümenci Teymen 
Hikaru Sulu), Walter Koenig (Güvenlik Subayı 
Pavel Chekov), Majel Barrett (Başhemşire 
Christine Chapel). Bu ekip, misafir sanatçılar 
dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca, 
hatta daha sonra sinema filmlerinde rol aldığı 
gibi, çizgi yapımda da tiplemeler aynen devam 
etmiştir.

   @

Bu arada, 1969’da Fransız yönetmen 
Roger Vadim’im eşi Jane Fonda’yı başrole 
koyduğu, Fransız+İtalyan ortak yapımı 
«Barbarella» filmi ortalığı sarsar. Gene 
Rodderberry’nin disipline ettiği eril ağırlıklı 
«Star Trek» karşısında Fantastik görüntüler, 
şövalye benzeri robot savaşçılar, lezbiyen Kara 
Kraliçe, yarı çıplak kadınlar, gözleri görmeyen 
masum bir erkek melek, itiraf için başvurulan 
seks makinesi… bunca söylemin ardında, 
41.yy.da insanlığa verilen mesaj bozulmanın 
ötesinde ne ola ki?..  

1- Kaptan KIRK Konuşuyor: Bilimkurgu, Geleceğe Açılan Pen-
ceremizdir!
  http://www.x-bilinmeyen.com/13/id6.htm

Barbarella
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Barbarella, Sogo kentinde yaşayan ve her 
an başka bir belâ yaratan kötü ruhlu Durand 
Durand’ı bulmak üzere harekete geçer. 

Durand Durand’a yakalanır ve ne 
yaptığını itiraf etmesi için “Seks	 Makinesi” 
denen, bir tür kapalı kutu biçimli seks 
cihazına kapatılır; ama aygıt onun seks 
gücüne dayanamayıp bozulur. Kara Kraliçe 
ise lezbiyendir ve haremi ile bir cam küredeki 
dev bir nargileden erkek kokusu çekip 
fanteziler yaşamaktadır. Robot savaşçıları ile 
Barbarella’nın peşine takılırken, kör bir erkek 
melek kendisine yardım edecektir. 

«Barbarella» fırtınasına göğüs 
germeye çalışan «Star Trek» için önce 1971 
yılında Mike Mayfield tarafından diziden 
esinlenerek, aynı rol dağılımı ile bilgisayar 
oyunları piyasaya sürülür1. Ardından çizgi 
film dizisi yapılır. Ve sonunda dizi halinde 
filmlerin çekimine başlanır:

«The Animated Series» (Animasyon 
Dizisi) - 1973-74 arasında çizgi film haline 
getirilmiştir. 

1979 yılından itibaren, dizi, sinema 
filmleri furyasına dönüştürülerek beyaz 
perdede görünür. Üstelik bazı filmlerin 
senaryolarını kendileri yazıp yine kendileri 
yönetmeye başlarlar. Bu konuda Kaptan 
Kirk’ü oynayan William SHATNER, önceleri 
konulara fikir verse de, daha sonra senaryoları 
da yazmıştır2. Ekip değişmez, maceralar 
değişir.

*Star Trek the Motion Picture – 
(1979) Yönetmen: Robert Wise, Senaryo: 
Alan Dean Foster’ın öyküsünden Gene 
Roddenberry, Müzik: Jerry Goldsmith3 
Konuk Oyuncular: Persis Khambatta (Ula), 
Stephen Collins (Dekker), Grace Lee Whitney 
(Janice Rand), Mark Leonard (Klingonlu 
Kaptan)

1  BİLGİSAYAR ve VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: İlk Dö-
nem, Mustafa Yağmur POLAT, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:5, 
Eylül 2017, Sf: 78

2  William Alan SHATNER: http://www.x-bilinmeyen.net/YazD/
id29.htm

3  UZAY, SON SINIRA NOTALARLA YOLCULUK, Star Trek The 
Motion Picture, Burak FEDAKAR,  Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, 
Sayı:2, Haziran 2017, Sf: 36

Star Trek Film Furyası



34 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10

Yoluna çıkan her şeyi yok eden garip 
bir uzay olgusu, Dünya’ya yaklaşmaktadır. 
Yegane karşı koyacak yıldız gemisi, Dünya’da 
büyük revizyondan geçen «Enterprise» 
(Atılgan)’dır. Kaptan Decker ve mürettebat, 
yolculuğa hazırlanırken, Amiral James T.Kirk 
komutayı devralmak üzere gemiye gelir. 

Uzay olgusunun izini süren ve sonunda 
onu bulup içine dalan Atılgan’da garip şeyler 
olur. Bir görevli kadın olan Ula önce kaybolur, 
sonra da programlanmış bir biyoplazmik 
robot (veya bir siborg) olarak tekrar belirir. 
Gemidekileri “karbon bireyleri” olarak 
adlandırır ve V’ger’in elçisi olduğunu söyler.  

Muhteşem uzay-zaman görüntüleri 
içinde, bulutsu olgunun merkezinde onları 
bekleyen, 1970’li yıllarda uzaya bilgi toplamak 
üzere gönderilen Voyager uzay aracından 
başka bir şey değildir. Üzerindeki bazı yazılar 
uzay tozları tarafından örtüldüğü için, onu 
bulup yeniden programlayan ve Dünya’ya 
yönlendiren üstün uygarlık, V’ger olarak 
adlandırmıştır. Amacı “Yaratıcı”yı bulmak 
onunla özdeşleşmektir. Ancak aşağıladığı 
karbon bireylerin, kendi yaratıcısı olduğunu 
kabullenmesi o kadar kolay değildir.

*The Wrath of Khan, Star Trek 
II  - (Han’ın Gazabı-1982) Yönetmen; 
Nicholas Meyer. Senaryo: Harve Bennett’in 
öyküsü üzerine Gene Roddenberry. Konuk 
Oyuncular: Ricardo Moltalban (Khan), Bibi 
Besçh (Carol), Kristie Alley (Tym. Saavik)

Amiral James T.Kirk ve ekibi, bir öğrenci 
gemisi ile tatbikata çıktıklarında, karşılarına 
bir zamanlar savaştıkları ve yendikleri 

«Khan» (Han) çıkar. Bir başka uzay gemisini 
çetesi ile ele geçiren Khan, Atılgan’ı güç 
durumda bırakır.

Bu arada oğlu ile karşılaşan kaptan, eski 
sevgilisinin «Genesis» denilen bir yaradılış 
projesi üzerinde çalıştığını öğrenir. Khan 
tarafından tahrip edilen Atılgan’ın nükleer 
yakıt başlıklarına müdahale eden Mr.Spock, 
yüksek radyasyon alarak ölür ve cesedi, 
genesis (yaradılış) projesinin denendiği 
gezegene atılır.

Romulanlar Japonlara, Klingonlar da 
Çinlilere benzediğine göre, biz de üzülüyorduk 
neden bu düşman tipler arasında biz yokuz 
diye. Sonunda içimiz rahatladı. Tarzı, tavrı, 
giyimi kuşamı, adı sanı ile intikam peşinde 
koşan “Han” da Orta Asyalı Türk tipi. Belki 
de Hunlara göndermedir, kim bilir? 

*The Search of Mr. Spock, Star Trek 
III – (Mr.Spock’ın Peşinde-1984) Yönetmen: 
Leonard Nimoy. Senaryo: Harve Bennett, 
Gene Roddenberry. Konuk Oyuncular: 
Robin Curtis (Tym. Saavik), Merrıt Butrick 
(David), Phil Morris (Trainee Foster) 

Uzay Yolu III olarak bilinen bu film, 
«The	 Warth	 of	 Khan» filminin devamıdır. 
Aşırı radyasyon sonucu bedeni harap olan 
Mr.Spock’ın düşünceleri ve belleği, Dr.Mac 
Coy’un beyninin bir köşesine saklanmıştır. 
Genesis Projesi ile yeniden hayat bulan 
gezegende, Mr.Spock da yeniden form 
bulduktan sonra, hızla büyür. Vulcan’a 
götürülür ve özel bir işlemle, belleği tekrar 
onun beynine yerleştirilir. 

Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
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Bu uğurda gemi çaldıkları için Amiral 
ve mürettebatın rütbeleri düşürülür, tekrar 
sahaya inerler, aktif görev ile… ve hepsi 
bundan son derece mutludur.

*The Voyage Home, Star Trek IV 
– (Eve Dönüş-1986) Yönetmen: Leonard 
Nimoy. Yapım: Gene Roddenberry, Öykü: 
Leonard Nimoy, Harve Benett, Senaryo: Steve 
Meerson. Konuk Oyuncular: Jane Wyatt 
(Amanda), Catherine Hicks, (Gillian Mark 
Lenard (Elçi Sarek)

Dünya’dan uzaya garip sesler 
yükselmekte, uzaydan da bilinmeyen 
bir kaynak onu yanıtlayarak bir araç 
göndermektedir. Kaptan Kirk ve ekibi, 
20.yy Dünyasına geri dönerler ve bu sesin 
kaynağının bir çift «kambur balina» 
olduğunu öğrenirer. Onları gemiye alırlar. 
Dr. Gillian, onların yaşamlarını incelemiş ve 
dillerinden anlayan bir bilim kadınıdır. Ve 
macera başlar. 

 Çevreciliğin öne geçtiği ve balinaların 
yaşamının güven altına alınması için 
«yeşillerin» devreye girdiği yıllar… Eh 
Yıldız Kervanı da buna katılmalı değil mi? 
Çevrecilik ve Balinalar ağırlıklı bir BK yapıtı…
Ve tabii Leonard Nimoy’un ikinci yönetmenlik 
denemesi. 

*The Fınal Frontıer, Star Trek V – (Son 
Sınır-1989) Yönetmen: William Shatner. 
Yaratım: Gene Roddenberry, Öykü: William 
Shatner. Konuk Oyuncular: David Warner 
(St. John Talbot) Laurence Luckinbill 
(Sybok), Charles Cooper (Korrd)

Gemileri bakıma alınan Kaptan Kirk 
ve ekibi, onu bir uzay onarım istasyonuna 
bırakırlar. Ancak acil bir görev, onların Dünya 
Tatili’ne son verir.

Sybok adlı bir Vulcanlı, birkaç elçiyi 
Nimbus III gezegeninde tutsak eder ve bu 
olay, kendine ün sağlamak isteyen bir Klingon 
kaptanının ilgisini çeker. Sybok’un derme 
çatma ordusu, Atılgan’ı ele geçirir ve «Yüce 
Varlık»ı bulmak üzere gökadanın merkezine 
doğru sürer.

Her zamanki gibi muhteşem uzay 
görüntüleri ve heyecanlı bir uzay macerası. Bu 
kez yönetim William Shatner’in omuzlarına 
binmiş görünmekte. Bunca yıl sonra (1966-
1989) zaten oyuncular kendileri yazıp oynar 
olmuş bu ilginç diziyi.

Bu konuda William Shatner, en verimli 
çalışanı… ve belki de uzun yıllar sonra dahi 
Kaptan Kirk olarak anılacak!

*The Undiscovered Country, Star Trek 
VI - (Keşfedilmeyen Ülke-1991) Yaratım: 
Gene Roddenberry, Yönetmen: Nicholas 
Meyer,  Leonard Nimoy, Senaryo: Nicholas 
Meyer.  Konuk Oyuncular: Kim Cattrall (Tym. 
Valeris), Mark Lenard (Elçi Sarek), Brock 
Peters (Amiral Cartwrite) 

Ay’larının patlamasından sonra, Klingonlar, 
50 yıl önce ozon tabakalarının tamamen 
yok olacağını ve topluca öleceklerini tahmin 
etmişlerdir. Tek çözüm şansları vardır, o 
da Federasyon ile barış yapmak; çünkü 
mahvolmalarına 70 yıl kalmıştır. James T.Kirk 
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Star Trek - TNG
The Next Generation
(Uzay Yolu: Yeni Nesil)

ve ekibi, Klingonlarla olan deneyimlerinden 
dolayı arabulucu olarak çağırılırlar. Barış 
görüşmeleri yolunda gitmez, Kirk ve McCoy, 
Klingon Yüksek Rektörünün öldürülmesiyle 
suçlanırlar ve Rura Penthe de hapsedilirler. 
Burası buzlarla kaplı ağır işçilerin çalıştığı bir 
kamptır. Atılgan mürettebatı, barış için en 
son umutların da sabote edileceği bir komplo 
kurarak onları kaçırmayı planlarlar.

Star Trek Film dizisi  «Keşfedilmemiş 
Ülke» ile sonlanmadı. Bu kez, «Yeni Nesil» 
üzerine 4 film daha çekildi. Ancak ilki kadar 
çekici oldu mu, tartışılır.

Kaptan James T. Kirk ve ekibinin 5 
yıllık görevinden sonra, yeni bir Atılgan 
«Enterprice NCC 1701-D» ve yeni 
mürettebat devreye girer. Konuları, orijinal 
dizinin geçtiği (2364-2370) yıllarından 100 yıl 
sonrasında geçer. 

1987–1994 yılları arasında 7 sezon, 
toplam 176 bölüm çekilen dizinin yaratıcısı 
yine Gene Roddenberry. ABD yapımı. Misafir 
sanatçılar dışında, hemen hemen tüm dizi 
boyunca oyun ekibi: Patrick Steward (Yzb. 
Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes (1.Subay 
William Riker). Brent Spiner (android 
DATA), Michael Dorn (donanmadaki ilk 
Klingon subayı Wolf), Maria Sirtis (Yarı 
betazoid Deanne Troi), Gates McFadden, 
(Dr.Beverly Crusher), Le Var Burton 
(Başmühendis Geordi La Forge), Wil 
Wheaton, (Dr.Crusher’ın oğlu Wesley).

Ülkemizde de gösterime giren bu yeni 
dizide, diğerlerinden farklı olarak «Logan’s 
Run» (Logan’ın Kaçışı)’daki android 
Rem’i anımsatan android DATA konulara 
renk katmakta. Teknolojinin ilerlemesi 
ile birlikte, dekorlar ve film setinde de 
değişiklikler yapılmış. Belki de dizinin en 
ilginç buluşu, «similasyon» odası olarak 
zaman zaman kullanılan bir matris alanı. 
Burada, bilgisayar tarafından, kahramanların 
zihinlerinden alınan görüntüler, 3 boyutlu 
olarak gerçekleştirilmekte ve zamanda 
yolculuğa gerek kalmadan, burada maceralar 
yaşanabilmektedir.

*New Generations, Star Trek VII – (Yeni 
Nesil - 1994); Yönetmen: David Cartner, 
Senaryo: Dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry, 
Rick Berman, Oyun ekibi, yeni dizinin 
devamıdır: Konuk Sanatçılar: William Shatner 
(Amiral James T.Kirk), James Doohan 
(Başmühendis Scotty), Walter Köenig 
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(Güvenlik Subayı Pavel Chekov): Konuk 
Oyuncular: Malcolm McDowell (Soran), 
Alan Ruck (Yzb. Harriman), Jacqueline Kim 
(Demora), Jenette Goldstein (Bilim Subayı), 
Thomas Kopache (Yardımcı Subay)

23.yy. sonlarında, yeni onarımdan çıkan Yıldız 
gemisi «Atılgan-B», eski mürettebat çarkçı 
Pavel Chekov, Başmühendis Montgomery 
Scott ve onur konuğu efsanevi Kaptan James 
T.Kirk ile uzaya açılır. 

Yolculuk başlar başlamaz bilinmeyen bir 
uzay aracı tarafından esrarengiz şekilde 
çekilen iki gemiden yardım sinyali alırlar ve 
onları kurtarmak üzere harekete geçerler. 
Olağanüstü yeteneği ve engin tecrübesi ile 
Kirk, gemilerden birini kurtarmayı başarır; 
ancak ortadan kaybolur. 

78 yıl sonra Yzb. Jean-Luc Picard ve yeni 
nesil «Atılgan-D» mürettebatı, tüm yıldız 
sistemini yok etmeyi kafaya koymuş Dr.Tolian 
Soran adlı çatlak bir bilginle karşılaşırlar. Bu, 
78 yıl önce Atılgan-B karşısında hezimete 
uğrayan ve intikam yemini eden kişidir. 
Onları bu musibetten, zamanda kaybolan ve 
o mekânda tekrar ortaya çıkan Amiral James 
T.Kirk, kurtaracaktır.

*First Contact, Star Trek VIII – (İlk Temas 
- 1996); (The New Generation) Yönetmen; 
Jonathan Frakes, Yazım: Gene Roddenberry, 
Rick Berman, Konuk Oyuncular: Alfre 
Woodard (Lily), James Cromwell 
(Zefram Cochran), Alice Krige (Borg 
Kraliçesi)

24.yy.da «Atılgan-E» mürettebatı, 
Federasyon tarafından Romulan Tarafsız 
Bölgesinde, Borgların sinsi saldırılarına karşı 
devriye görevini üstlenmiştir. Savaştaki kaybı 
gözleyen Kaptan Jean-Luc Picard, emirleri yok 

sayar ve Borg Filosunun komutanını tutuklar. 
Fakat Borgların planı, bir zaman girdabı ile 
21.yy.a geri dönmek ve Dünya’nın uzaylılarla 
(Vulcanlılar ile) ilk temasını önlemektir. Borg 
gemisini izleyen Pickard ve mürettebatı, 
görevlerini yapmalarını engellemek üzere 
Atılgan’dan alındıklarını fark ederler. Tek 
şansları, Borglulardan uzak durmak ve Kraliçe 
Zefram Cochrane gibi, ünlü yıldızlar arası 
ışıktan hızlı yolculuğu gerçekleştirebilmek…

*Insurrection, Star Trek IX – (İsyan - 
1998); (The New Generation) Yönetmen; 
Jonathan Frakes, Yazım: Gene Roddenberry, 
Rick Berman Konuk Oyuncular: F. Murray 
Abraham (Ru’afo), Donna Murphy (Anij), 
Anthony Zerbe (Dougherty)

Barışçı Ba’ku ırkını gözlemekle görevlendirilen 
DATA, birden bire kendi varlığından endişe 
duymaya başlar. Yeniden gençleştirici ışın 
yayan ve inanılmaz hayat türleri sunan 
gezegen sahibi Ölümsüz Ba’kulular, ileri 
teknolojiyi reddederek doğayla armoni içinde 
yaşamaktadırlar. Gezegenleri ve kültürleri 
Federasyona mensup Son’a denilen yabancı 
bir ırk tarafından gizlice araştırılmaktadır. 
Son’alılar, gezegeni kendileri için ele 
geçireceklerine, Yıldız Filosu subaylarının 
bedenlerini gençleştirmek için, Ba’kuluları 
kaçırmayı yeğlerler. Hesaba katmadıkları ise, 
Yzb. Jean-Luc Picard ve ekibinin yasalara ne 
kadar bağlı olduklarıdır… Atılgan mürettebatı, 
benzersiz bir gezegenin yaşayanlarına karşı 
Federasuonun komplosunu öğrenince, 
Pickard isyanı başlatır.

*Nemesis - Star Trek X - (2002), (The New 
Generation) Yönetmen: Stuart Baird, John 
Logan ‘ın öyküsü üzerine Gene Roddenverry. 
Konuk Oyuncular: Tom Hardy (Shinzon), 
Ron Perlman (Viceroy), Shannon Cochran 
(Senatör Tal’aura), Dina Meyer (Binbaşı 
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Turist Ömer Uzay Yolunda

Kimse demesin ki, biz beceremedik! Bal 
gibi de «Star Trek» dizisi böyle tiy’e alınır, 
işte. Hem de tüm tipler yerine konarak ve 
diziden bir filmin konusu araklanarak!..  

1973 yapımı Türk filminin yönetmeni: 
Hulki Saner. Senaryo: Ferdi Merter. 
Oyuncular: Sadri Alışık (Turist Ömer), Cemil 
Şahbaz (Kaptan Kirk), Erol Amaç (Mr. Spock), 
Ferdi Merter (Dr. McCoy), Füsun Olgaç 
(Uhura), Kayhan Yıldızoğlu (Profesör).

Donatra)

1.Subay William Riker ile yarı betazpid 
Deanna Troi’un nikâhından sonra, Kaptan 
Pickard ve Atılgan mürettebatı, DATA’nın 
ikizi olan ilkel bir android’ten esrarlı sinyaller 
alırlar. Sonra, Romulus’un yeni yöneticisi 
Shinzon tarafından Romulanlar ile yapılacak 
barış anlaşmasına davet edilirler. Ancak 
Shinzon, Remulanların tutsak gezegeni 
Remus’da büyüyen Picard’ın bir kopyası 
olarak büyümüştür; ama aralarında zaman 
farkı vardır. Yani bir tür onun gençliğidir. 
Daha sonra, Picard bu barış anlaşmasının, 
Shinzon tarafından, kendisinin yerine 
geçmek için hazırlanmış bir tezgâh olduğunu 
fark eder. Atılgan mürettebatı, Shinzon’un, 
Federasyondan gizli, Romulus’u yok edecek 
bir silahın peşinde olduğunu anlamıştır. 

Atılgan, güya barış anlaşması müzakerelerine 
katılmak üzere, Romulanların vatanı 
Romulus’a yönlenir 
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Uzay araştırmaları için insanlardan 
yararlanmak isteyen kaptan, Turist Ömer’i 
gemiye alır. Bilgisayarlarla konuşan, 
gemideki kızlara asılan, herkesle dalga geçen 
Turist Ömer, geminin de kaptan koltuğuna 
oturacaktır.

Kirk, Scotty, Mr.Spok ve Dr. McCoy’dan 
oluşan ekip yakın bir gezegene inerken, 
yanlarına katılacaktır. Orada Profesör Krater 
(Kayhan Yıldızoğlu) ve asistanı Nancy (Şule 
Tınaz) ile karşılaşırlar. Nancy, yaşamak için 
insan kanındaki tuza ihtiyaç duyan garip bir 
yaratıktır. Bu yüzden de dokunduğu kişileri 
öldürmektedir.  

Konu Star Trek bölümlerinden birinden 
alınmıştır. Eh, bu özgün olmayınca, oyun da 
eğreti duruyor, kısacası…

The Dark Star
(Karanlık Yıldız)

1974 ABD yapımı, komedi. Yönetmen: 
John Carpenter, Senaryo ve öykü: John 
Carpenter, Dan O’Bannon, Oyuncular: Dan 
O’Bannon, Dre Pahich, Brian Narelle.

Sömürgeleştirilen bir yıldız sistemindeki 
iskân edilmeyen bir gezegenin yok edilmesi 
göreviyle derin uzaya gönderilen dört 
astronotun dar-bütçeli komedisi.. 

Binbaşı Powell, derin dondurucuya 
konarak dondurulur; ama hala düşünceleriyle 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Görevlerinin 
tamamlanmasına yakın, bilgisayar 
sistemindeki bir arıza nedeniyle, top biçiminde 
bir «akıllı	 bomba» tarafından kovalanmaya 
başlarlar… Eğlenceli bir komedi…

Star Wars Film Dizisi
(Yıldız Savaşları)

Dünyada büyük yankılar yapan «Star 
Wars» filmi, 1930-40’ların ün lü yapımları 
«Flash Gordon» veya «The Wizard of 
Oz»’un karışımı bir süper yapım olarak 
nite lendirmektedir, eleştirmenler. Tüm 
özel efektleri bir yana, her hangi bir mesaj 
getirmeyen, buna rağmen ne seks konusuna 
ne de vurdulu kırdılı sahnelere yer veren, 
kişinin içindeki çocuksu duygulara seslenen 
bir şiirsel gösteri olarak görülmektedir.

«Star Wars»’ın bir «Uzay	 Fantezisi» 
olduğunu söyleyen yönetmen ve senarist 
George Lukas, kendisi ile yapılan bir 
röportajda, soruları şöyle yanıtlamıştır:

«-Gerçekte bir «Flash Gordon» 
(Baytekin) 1 filmi yapmak is temiştim, 
fakat karakterleri canlandıracak bir 
1  FLASH GORDON (Bay Tekin) Selma Mine’nin Kaleminden, 1970-

1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu TV - Sinema Filmleri ve Dizileri: Yazı Dizisi: 7, Yerli Bi-
limkurgu Yükseliyor, Sayı-9 , Ocak 2018, Sf:27
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metin yoktu, elimizde. Bunun üzerine 
araş tırmaya başladım ve geriye dö-
nerek (Flash Gordon’un oriji nallerini 
gazetelere çizen) Alex Raymound’un 
fikirlerini incele dim. Kendisi Edgar 
Rice Burroughs’un çalışmalarından, 
esinlenmişti. Özellikle «Marslı John 
Carter» dizisinden. Bu di ziyi okudum 
ve Burroughs’un, 1905’de Edwin 
Arnold tarafın dan yazılan ve bastırılan 
«Mars lı Gulliver» adlı bilimsel fantezi-
si ile karşılaştım. Gerçi Jules Verne’in 
yaklaşımları da hoştu, fakat onun 
uzaylı yaratıklarla çarpışan veya başka 
bir geze gende maceralar yaşayan bir 
kahramanı yoktu. Bu yeni çalışma 
sonucu, bu düşünceleri ger çekleştirme 
yoluna girdim…

Flash Gordon’da olduğu gibi, 
uzayda geçen hareketli bir film yapmak 
istedim. Işın silah ları uzay gemilerinin 
çevresinde cereyan eden olaylar, 
birbirine ateş eden gemiler... velhasıl 
uzayda büyük bir savaş düşle dim... 
bir çeşit arenaydı bu. Birçok taslaklar 
ve senaryolar için de, okuduğum ve 
gördüğüm en iyilerinden biri olmalıydı. 
Tüm etkilerin bir arada bulunduğu bir 
klasik uzay fantezisi, bir çeşit klasik film 
ortaya konmalıydı. Yine de Yıldızlar 
Savaşı’nda yardımına başvuracağım 
ve üzerinde düşüneceğim belirli ge-
leneksel kabuller de vardı.

İlginç olan, maceranın tamamının Lucas’ın 
zihninde yer almasına rağmen, teknik 
olanaksızlıklar yüzünden, ilk üç bölüm 
çekilememiş; dördüncü bölümden itibaren 
çekilmiştir. Bilgisayar dünyasındaki ilerleme 
ve dijitale geçiş ile birlikte, dizinin başlangıç 
bölümleri 16 sene sonra çekilmeye başlandı. 
Kısacası, ters takla atan bir film dizisi ile biz 
de keyfimize baktık.

Tabii bu film de Star Trek gibi video oyunlarına 
da konu edildi2.

2  BİLGİSAYAR ve VİDEO OYUNLARINDA BİLİMKURGU: Atari 
2600, Mustafa Yağmur POLAT, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:6, 
Ekim 2017, Sf: 91

Gerçi tarih sırasına göre de gözden 
geçirebilirdik; ama yapımcının ters 
sunumunu düzeltip biraz da kurgunun 
sağlamlığını gözlemekte yarar vardır. Tabii 
bu arada, geçen zamanla temel oyuncular 
yaşlanmış; Obi-Wan-Kenobi’yi oynayan Sir 
Alec Guinnes 5 Ağustos 2000’de ölmüş; Darth 
Vader’in hayalet görüntüsü de dijital çekimde 
değiştirilmiştir.

Olayların başlangıcı ile ilgili 3 filmin ilki 
1999’da çevrilir: 

*The Phantom Menace, Star Wars: 
Episode I - (Gizli Tehlike-1999) Sorumlu 
Yapımcı, Senarist ve Yönetmen: George 
Lucas, Yapımcı: Rick McCallum, Müzik: 
John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor 
(Obi-Wan-Kenobi), Liam Nelson (Qui-Gon 
Jinn), Natalie Portman (Kraliçe Amidala/
Padmé), Jake Lloyd (Anakin Skywalker), Ian 
McDiarmid (Senatör Palpatine).

İki Jedi Şövalyesi, bir düşman kuşatmasından, 
taraftar bulmak için kaçar ve Gücü dengeleyen 
bir gençle karşılaşırlar. Ancak derin uykudaki 
Sith, onların şanlı geçmişlerine inanmaz.

Kara Borsa Birliği, Nute Gunray’a, barışçıl 
Naboo’yu ortadan kaldırma izni verir. Jedi 
Şövalyesi Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan 
Kenobi, liderlerle görüşmeye gönderilir. 
Ancak olaylar planlandığı gibi gitmez. İki Jedi, 
yeni Gungan arkadaşları Jar Jar ile kaçar. 
Droid orduları Naboo’yu istilaya başlar; artık 
Kraliçe Amidala da güvenlikte değildir.

Tatooine üikesine varırlar ve Anakin 
Skywalker denilen bir gençle arkadaş 
olurlar. Qui-Gon, delikanlıyı merak eder 
ve onun parlak bir geleceği olduğunu fark 
eder. Grup, Coruscant’a gitmenin yollarını 
aramaktadır; sonunda borsanın niyetini 
anlarlar. Ancak gölgelere saklanmış biri daha 
vardır. Gerçekten de Sith’in soyu tükenmiş 
midir?   Kraliçe Amidala, gerçekten de 
söylenen kişi midir?  Peki Anakin Skywalker 
denilen bu delikanlının özelliği nedir?

*Attack of the Clones, Star Wars: Episode 
II - (Klonların Saldırısı-2002) Konu yazarı, 
yapımcı, senarist ve yönetmen: George 
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Lucas, Müzik: John Williams, Oyuncular: 
Ewan McGregor (Obi-Wan-Kenobi), Hayden 
Christensen. (Anakin Skywalker), Natalie 
Portman (Kraliçe Amidala/Padmé), Temuera 
Morrison (Jango Fett)

İlk karşılaşmalarından on yıl kadar sonra, 
Anakin Skywalker ve Padmé birbirlerinden 
hoşlanırlar. O sırada Obi-Wan, senatöre 
düzenlenen bir saldırıyı araştırmaktadır ve 
Jedilere karşı kurulmuş bir klon (kopya) 
ordusu keşfeder.

Naboo’nun istilasından on yıl sonra, 
Galaktik Cumhuriyet, bir ayrılıkçı 
hareketiyle karşılaşır. Şimdilerde senatör 
olan eski kraliçe Padmé Amidala, Coruscant’a, 
Cumhuriyeti koruyacak Jedi ordusuyla ilgili 
verilecek kararda oy kullanmaya gider. 

Oraya varmadan önce bir suikasttan 
kurtulur. Obi-Wan Kenobi ve arkadaşı Anakin 
Skywalker onu korumakla görevlendirilirler. 
Ancak Amidala, bu kez zehirlenir. Jedi 
Konseyi, onu kimin öldürmeye niyetlendiğini 
bulması için Obi-Wan’ı görevlendirir. Anakin 
de onu Naboo’da koruyacaktır. 

Obi-Wan bunun Kamino gezegeninden 
yapılmış bir hamle olduğunu keşfeder ve 
oraya gider. Cumhuriyete karşı uzun zamandır 
hazırlanmakta olan, Jango Fett’ın kopya 
(klon) ordusu ile karşılaşır. Bu sırada Anakin 
ile Amidala birbirlerine aşık olurlar. Anakin, 
annesi ile ilgili kâbuslar görmektedir. 

*Revenge of the Sith, Star Wars: Episode III 
- (Sith’in İntikamı3-2005) Sorumlu Yapımcı, 
senarist ve yönetmen: George Lucas. Müzik: 
John Williams, Oyuncular: Ewan McGregor 
(Obi-Wan-Kenobi), Natalie Portman (Kraliçe 
Amidala/Padmé), Hayden Christensen 
(Anakin Skywalker),. Christopher Lee (Kont 
Dooku), Ian McDiarmid (Yüce Konsül 
Palpatine)

Klon savaşlarının üçüncü yılında,  
Jedi, Kont Dooku’nun elinden Yüce Rektör 
Palpatine’i kurtarır. Obi-Wan, yeni bir 

3  STAR WARS EVRENİNE POLİTİK BİR BAKIŞ, Kubilayhan YAL-
ÇIN - KHY Blog, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:5, Eylül 2017, Sf: 
26

tehlikeyi kovalarken Anakin de Jedi Konseyi 
ile Palpatine arasında iki taraflı casusluk 
yaparak galaksiyi zora sokacak bir planı 
öğrenir.

Coruscant’da Jedi Obi-Wan Kenobi ve 
Anakin Skywalker, Yüce Konsül Palpatine’i 
Ayrılıkçı General Grievous’un uzay gemisinden 
kurtarırlar. Anakin, Kont Dooku’yu öldürse 
de Grievous kaçar. Coruscant’da indiklerinde, 
Amidala, Anakin’e hamile olduğunu söyler. 
Jedi, eşinin doğum sırasında öleceğini 
hisseder. 

Pelpatine, üyelerin karşı olmasına 
rağmen, Anakin’in Jedi Konseyine üye 
olmasını teklif eder ve Şövalyeliğini destekler. 
Bu yüzden onun, Palpatine’in casusu olduğuna 
inanırlar. Giderek Anakin, Jedilerin gerçek 
güçleri konusunda Palpatine tarafından 
kandırılır ve Padmé’yi kurtarmak uğruna 
Gücün karanlık tarafını seçer. Çok sonraları 
onun Sith Darth Sidious olduğunu 
öğrenecektir. 

Oğlunu sahiplenen Obi-Wan ile dövüşür 
ve yenilerek alevlerin arasında kalır. Her tarafı 
yanık içindedir. Onu bir androite (siborga) 
çeviren Palpatine’in ve Karanlık Güç’un 
emrindedir, artık.

Fonetiğe dikkat edilirse Vader/Fader 
baba ve de gizemcilikte şövalye anlamını 
taşımaktadır. Dolayısıyla death  ölüm 
sözcüğünden türetilen şekliyle Darth Vader 
“Ölümsüz ya da Ölümü Yenen Şövalye” 
olmuştur.

*A New Hope, Star Wars: Episode IV - (Yeni 
Bir Umut-1977). 20th Centuary-Fox, Yapım, 
senaryo ve yönetmen: George Lucas, Müzik: 
John Williams, Oyuncular: Mark Hamil (Luke 
Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie 
Fisher (Prenses Leia Organa), Peter Cushing 
(Grand Moff Tarkin), Alec Guinness (Obi-
Wan-Kenobi), David Prowse (Darth Vader), 
Anthony Daniels (C-3PO), Kenny Baker (R2-
D2), Peter Mayhew (Wookiee Chewbacca).

Zalim Darth Vader’ın emrindeki İmparatorluk 
Güçleri, Galaktik İmparatorluğa karşı çıkan 
isyancıları destekleyen Prenses Leia’nın 
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gemisine baskın yapıp onu tutuklar.

Luke Skywalker ile “Millennium	 Falcon” 
(Binyıllık Şahin)  gemisinin kaptanı Han 
Solo, yardımcısı Wookiee, yanlarına 
droidler R2-D2 ve C-3PO’yu da alıp güzel 
prensesi kurtarmak; İsyancı Birliğe yardım 
etmek, özgürlüğü yeniden yapılandırmak ve 
Gökadada adaleti sağlamak üzere harekete 
geçerler.    

Luke Skywalker, Jedi Şövalyelerine katılır. 
İmparatorluğun savaş üssü “Ölüm Yıldızı”na 
saldırır ve kara gücün temsilcisi Lord Darth 
Vader’in elinden prensesi kurtarmayı başarır.

*The Empire Strikes Back, Star Wars: 
Episode V - (İmparator-1980) Yapım: George 
Lucas, Yönetmen: Irvin Kershner, Senaryo: 
Leight Brackett, Lawrence Kasdan, Müzik: 
John Williams, Oyuncular: Mark Hamil (Luke 
Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie 
Fisher (Prenses Leia Organa), Alec Guinness 
(Obi-Wan-Kenobi), David Prowse (Darth 
Vader), Frank Oz (Jedi Yoda’nın sesi)

İsyancılar, Hoth üzerindeki yeni üssü 
terk ederek, Galaktik İmparatorluğun 
kötülüğünden kaçarlar. Prenses Leia, Han 
Solo, droidler R2-D2 ve C-3PO, Bespin’deki 
Lord Darth Vader tarafından tekrar 
yakalanırlar. Luce Skywalker, Ben-Obi-Wan-
Kenobi’nin yönlendirmesiyle Dagobah’a gider 
ve Jedi Yoda tarafından eğitilir. Darth Wader 
ise, arkadaşları kanalıyla ona ulaşmayı ve onu 
yakalamayı planlamaktadır. 

*Return Of The Jedi, Star Wars: Episode VI  - 
(Jedi’nin Dönüşü-1983) Yapım: George Lucas, 
Yönetmen: Richard Marquand, Senaryo: 
George Lucas, Lawrence Kasdan. Müzik: John 
Williams Oyuncular: Mark Hammill (Luke 
Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie 
Fisher (Prenses Leia Organa), Alec Guinness 
(Obi-Wan-Kenobi), Sebastian Shaw (Anakin 
Skywalker), David Prowse (Darth Vader), 
James Earl Jones (Darth Vader’ın sesi), Ian 
McDiarmid (İmparator)

Darth Vader ve İmparator, yeni bir 
“Ölüm Yıldızı” adlı uzay karargâhı yapmayı 
planlamaktadır. Han Solo, Chewbacca denilen 

bir yaratığın hapsindedir. Luke Skaywalker, 
onu kurtarmak üzere R2-D2 ve C-3PO’yu 
gönderir. Prenses Leia da sıradan bir avcı 
kılığında Chewbacca’nın sarayına sızar. 
Savaş, Endor’un uydusunda, oranın sakinleri 
Ewoklar’ın özgürlükçülere yardımıyla olur. 

Dart Vader ve karanlık tarafın gücü 
artarken, Luke Skywalker ile karşı karşıya 
gelir. Luke, onun kendi babası olduğunu ve 
bir zamanlar Obi-Wan-Kenobi ile birlikte 
“aydınlık taraf” için çarpıştığını, sonradan 
İmparatorun tarafına geçtiğini Jedi’den 
öğrenir. Baba-oğul arasındaki dövüş, Dart 
Vader’in reddettiği ve öfke duyduğu oğlunu 
kabullenmesi ve son anda onu ölümden 
kurtarmasıyla son bulur. İmparatoru 
öldürürken, son kez maskesini çıkarıp oğlunu 
doğal gözleri ile görecektir

*The Force Awakens4, Star Wars: 
Episode VII – (Güç Uyanıyor-2015). 
Yönetmen: J.J.Abrams, Senaryo: Lawrence 
Kasdan, J.J.Abrams, Müzik: John Williams5, 
Oyuncular: Mark Hammill (Luke Skywalker), 
Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher6 
(Prenses Leia Organa), John Boyega (Finn), 
Daisy Ridley (Rey)

Darth Vader ve İmparartor’un 
yenilgisinden 30 yıl sonra, Birinci Düzen’in 
militanları arasından yeni bir tehlike doğar: 
Yıldız Savaşçıları.  Jakku gezegeninden 
mülteci Finn ve çöp toplayıcı Rey, uzun 
süredir kayıplara karışan Luke Skywalker’ın 
nerede olduğunu bilen droid BB-8’i bulurlar. 
Çünkü kendilerini bu beladan ancak o 
kurtarabilecektir.

Bir sahte Yıldız Savaşçısı olan Rey ve iki 
kaçakçı, kendilerini Birinci Düzen’in yıldırıcı 
lejyonerleri ile Direnişçiler arasındaki savaşın 
ortasında buluverirler.

4  STAR WARS EVRENİNE EZOTERİK BİR BAKIŞ, Kubilay YAL-
ÇIN – KHY Biog,  Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, 
Sf: 12

5  Yeni Bir Umuda Daha Adım Atmak: STAR WARS The Force 
Awakens, John Williams, Burak FEDAKAR, Yerli Bilimkurgu Yük-
seliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, Sf: 22

6  Carrie Fisher, 27 Aralık 2016’da Los Angeles, California’da kalp 
krizinden öldü.
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Öztürkçe “Güç” olarak çevrilen “Force” 
kelimesinin karşılığı, filmlerdeki açıklamaların 
da ışığında “sinerjik güç” ya da “Kudret” 
anlamındadır.

The War in Space
(Yıldızlar Savaşları)

1977 Japon Toho Film yapımı. 
Yönetmen: Jun Fukuda, Efekt: Tomoyuki 
Tanaka, Oyuncular: Kensaku Marita, Yuko 
Asano, Masaya Oki, Ryo İkebe.

ABD’deki uzay çalışmalarından sonra 
ülkesine dönen Yzb. Miasbu, eski arkadaşlarıyla 
bir araya gelir. Prof. Tagikara’nın kızı olan eski 
nişanlısı June, şimdi arkadaşı ile nişanlıdır. 

Beklenmedik anda Terra Uzay 

İstasyonu’na uzaydan bir saldırı gelir. Yeşil 
derili uzaylı bir yaratık, kendilerini Prof. 
Tagikara’nın arkadaşı bir ABD’li Prof.’un 
Yerine koyarak, bir süre için gelişmesi 
durdurulan Gohten	Projesi’ni çalmaya çalışır; 
fakat başaramaz. Canopus	Takımyıldızı’ndan 
gelen yaratıklara ait uçan daire filosu, 
dünyanın belli başlı kentlerini yakıp yıkar. 
Prof. Tagikara, Gohten Projesi’ne yeniden 
başlar. Bir Japon adasının altındaki gizli üsde 
«Gohten» adlı uzay gemisi hazırlanır, ekip 
elemanlarına bir de ABD’li Jimmy katılır.

Venüs’e kurdukları Uzay Üssü’ne 
saldıran Gohter’den kurtulmak için uzaylılar, 
Prof.Tagikara’nın kızını kaçırırlar. Sonunda 
Gohter ekibi başarılı olacak, hem kızı hem de 
Dünya’yı kurtaracaklardır.

Maket ve kostüm olarak başarılı olan 
Japonların bu yapımı fazla göz doldurucu 
ve tatmin edici değil. ABD’li yapımcılar, 
nasıl ki kendi ulusal motiflerini filmlerinde 
kullanıyorlarsa, Japon yapımcılar da kendi 
ulusal motif ve kültürlerini BK filmlerinde 
kullanmakta bir beis görmemekteler. 
Dolayısıyla uzay gemileri, uzay motifleri, 
uçan dragonlar (ejderler)’dan yararlanarak 
yapılmış. Nasıl ki ABD filmlerinde düşman 
uzaylılar Çinli ve Japon tipinde gösteriliyorsa, 
Canopus savaş gemisi, Roma kalyonlarına; 
savaş yönetmeni ise bir Romalı savaşçıya 
benzemekte. Işın silahları, özgün Yıldızlar 
savaşı filminde kullanılan ışın kılıçlarını 
anımsatmakta.
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Starcrash
(Yıldız Savaşı)

Space Battleship Yamato
Cosmoship Yamato veya 
Space Cruiser Yamato 
(Uzay Kruvazörü - Yamato)

1978 ABD + İtalyan ortak yapımı. 
Yönetmen: Luigi Cozzi, Senaryo: Luigi Cozzi, 
Nat Wachsberger, Oyuncular: Marjoe Gortner, 
Caroline Munro, Christopher Plummer.

Şeytanî zekâya sahip Kont Zartham 
tarafından tasarlanan ve uzayın belli bir 
bölgesinden geçen uzay araçlarını, hipnotik 
ışınlarla yakalayan bir silah yapılmıştır. Bir 
çift kaçakçı, yetkililerden kaçarken, bu ışına 
yakalanırlar ve birtakım sanrılar görmeye 
başlarlar. Sonunda İmparator tarafından 
yakalanır, kaybolan oğlunun bulunması 
pazarlığı ile salıverilirler... ve bir uzay westerni 
başlar. Aksiyonu yüksek, macera ağırlıklı bir 
film.

1977 Japon Yapımı film, üç isme sahip. 
Yashinobu Nishizaki tarafından yazılıp 
Toshio Masuda tarafından yönetilen çizgi 
filmin senaristleri: Keisuke Fujikawa, Leiji 
Matsumoto; Seslendirenler:  Gorô Naya, Kei 
Tomiyama, Shûsei Nakamura.

2199 yılında Gorgon istilacıları, Güneş 
Sistemine ulaşır ve Dünya’yı bombalamaya 
başlarlar. İnsanlar, yeraltında oturmaktadır. 
Fakat ışıma buraya kadar sızmaktadır ve hayatta 
kalanlar, ışıma yüzünden 1 yıl sonra ölecektir. 

Dünyadan 148.000 ışık yılı uzaktaki bir 
gezegende yapılan bir mekanizma, Dünya’yı bu 
ışımadan koruyacaktır. Japonların II.Dünya 
Savaşı’nda kullandıkları bir savaş gemisi, bu 
gezegene ulaşmak için bir uzay kruvazörüne 
çevrilir ve özel motorlarla donatılır. 114 
mürettebatlı gemi, “Space Battleship 
Yamato”, Gorgon tuzaklarını ve engellerini 
aşmak üzere yola çıkar. 
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Battle Beyond the Stars Galaxy of Terror
(Uzayda Terör)

1980 ABD yapımı komedi. Yönetmen: 
Jimmy T.Murakami, John Sayles ve Anne 
Dyer’in öyküsü üzerine. Oyuncular: George 
Peppard, Robert Vaughn, Richard Thomas. 

«The Seven Samurai» (Yedi 
Samuray) filminin uzaya uyarlanmışı. Şeytanî 
bir güç tarafından ele geçirilmeye çalışılan 
savunmasız bir çiftlik yerleşkesini korumak 
üzere, maceraperest kişiler savunmayı 
üstlenir ve onlar adına savaşırlar.

1981 ABD Yapımı. Yönetmen: Bruce D. 
Clark; Senaryo: Marc Siegler, Bruce D. Clark; 
Oyuncular: Edward Albert, Erin Moran, Ray 
Walston

Uzak bir gezegene düşen bir uzay gemisinin 
personelini kurtarmak üzere bir uzay aracı 
yola çıkar. Ancak bu da onarım üzere inerken 
kaza yapar. Baelon komutasında kurtarma 
ekibi, gemiden geriye canlı kalıp kalmadığını 
araştırırken, içlerinden biri öldürülür. 
Manyetik alanından kurtulamadıkları için 
gezegeni de terk edemezler. Personel tek tek 
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Dünyayı Kurtaran Adam

öldürülmeye başlayınca, sağ kalan Komutan 
Trantor, Mühendis Ranger, Ahçı Kore, 
başlarına gelenin nedenini araştırmaya 
başlar. Eskiden kalma bir piramit ile 
karşılaşırlar.  Kurtarma ekibindeki herkesin, 
tuhaf yaratıklar tarafından öldürüldüğünü 
fark ederler. Aslında bunlar, o kişilerin 
kendi korkularıyla yarattıkları ve bu piramit 
tarafından materyalize edilen hayalleridir.

1956 yapımı «The Forbidden Planet» 
(Yasak Gezegen) filmindeki düşlerde yaratılan 
ve öldürülemeyen yaratığın yeni bir yorumu. 
«Solaris» gezegeninin, kişilerin anılarından 
yararlanıp onlarla ilişki kurmak isterken 
çıldırmalarına da göndermeler var…7

(The Man Who Saves the World – 
Turkish Star Wars)

1982 yapımı Türk filminin yönetmeni: 
Çetin İnanç. Senaryo: Cüneyt Arkın. 
Oyuncular: Cüneyt Arkın, Aytekin Akaya, 
Füsun Uçar, Hüseyin Peyda, Hikmet 
Taşdemir.

Film, Türk yapımı Star Wars olarak da 
bilinir.

İki Türk uzay pilotu, rutin bir görev 
esnasında bilinmeyen bir gücün çekim 
alanına girerler ve uzay araçları bilmedikleri 

bir gezegene düşer. Bu gezegende Dünya’yı 
bekleyen büyük bir tehlike vardır. Bir tür 
“Bilge” olan Murat, hem kaybolan arkadaşı 
astronotu bulacak, hem de gezegenimize bu 
tehlikenin ulaşmasını engelleyecektir. 

2006 yılında «Dünyayı Kurtaran 
Adamın Oğlu» (Son of the Man Who Saves 
the World) komedi ağırlıklı olarak çevrilir. 
Yönetmen Kartal Tibet, Senaryo: Murat 
Boyacıoğlu, Oyuncular: Cüneyt Arkın, Aydın 
Boysan, Berda Ceyhan, Veysel Diker, Mehmet 
Ali Erbil. Sulandırılmış, bilimkurgunun yüz 
karası, kötü bir taklit. Keşke babası Dünya’yı 
kurtarmasaydı da, bunları görmeseydik!..

7 FORBİDDEN PLANET, SOLARİS. Selma Mine’nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık 
Tutan Bilimkurgu TV - Sinema Filmleri ve Dizileri: Yazı Dizisi: 7, 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı: 9, Ocak 2018, Sf:28-29
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Space Hunter: Adventures in 
the Forbidden Zone

(Uzay Avcısı: Yasak Bölge 
Maceraları)

1983 Kanada + ABD ortak yapımı. 
Yönetmen: Lamont Johnson, Senaryo: 
Steward Harding ve Jean LaFleur’ün 
öyküsünden. Oyuncular: Peter Strauss, Molly 
Ringward, Ernie Hudson.

Ölümcül bir hastalık mikrobu taşıyan 3 
kadın, bir gezegene acil iniş yapar. Diktatör 
Overdog tarafından yakalanırlar. Maceracı 
Wollf, onları kurtarmaya gidince, burada 
tıbbî çalışmalar yapmak üzere bırakılan 
yegâne Dünyalı Niki ile karşılaşır. Güçlerini 
birleştirerek kadınları kurtarmaya karar 
verirler ve macera başlar. Tipik bir Dünya 
macerasının uzaya uyarlanması… 

1984 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Nick Castle. Senaryo: Jonathan R. Betuel. 
Oyuncular: Lance Guest, Robert Preston, Dan 
O’Herlihy.

Alex Rogan geniş bir aileyi yöneten 
annesi ile birlikte bir karavan kampında 
yaşamaktadır. Kamptaki herkesle “Yıldız 
Savaşçısı” Video Oyununu oynamaya 
bayılmaktadır. Kimse de onu bir türlü 
yenemez.

Bir gün Centauri denilen oyunları 
hazırladığını söyleyen biri ile tanışır. Onun 

The Last Starfighter
(Son Yıldız Savaşçısı)
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kampa geldiği arac, aslında bir otomobil 
olmayıp bir uzay taşıtıdır. Halka sunulan video 
oyunu ise, Gökadayı koruyacak gerçek Yıldız 
Savaşçılarını bulmak için hazırlanmış bir 
sınavdır. Alex’e karargâh gezdirilir, olanaklar 
sunulur ve bu görevi üstlenmesi teklif edilir. 

Karar vermeden önce karavanına dönen 
Alex, kendisini bekleyen bir Zan-Do-Zan 
(Uzaylı Özgürlük Avcısı) ile karşılaşır. Sağ 
kalmak için, Yıldız savaşçılarının karargâhına 
döner, hepsini ölü bulur. Alex, Gökadayı 
istiladan kurtaracak yegâne savaşçı olarak 
kalmıştır... (Hep	 öyle	 olur	 zaten!)  Güzel ve 
eğlenceli bir gençlik filmi…

1985 ABD yapımı TV filmi. Senaryo ve 
yönetim: Jeffrey Bloom, Oyuncular: James 
Spader, Belinde Bauer, Peter Kowanko.

Bir uzaylı kadın, ölümcül bir düşmandan 
kaçarak Dünya’ya sığınır. Genç bir teknisyenle 
tanışır. Bu genç adam, hem onun kendi 
dünyasına dönmesine, hem de halkının 
özgürlüğüne kavuşmasına yardım edecektir.

«Starman» (1985)’in farklı bir yorumu. 
Fazla bir özelliği olmayan, dünyada geçen bir 
macera.

Starcrossed
(Yıldız Geçişi)

Enemy Mine
(Sevgili Düşmanım)
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1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Wolfgang Petersen, Senaryo: Barry 
Longyear’in öyküsü üzerine Edward Khmara, 
Oyuncular: dennise Quiad, Louis Gossett Jr., 
Brion James.

Uzak bir gelecekte, gökada 
sömürgeleştirilmiştir. İnsanoğlu, Draco 
gezegenindeki kertenkele benzeri Drac’lar ile 
savaşmaktadır; her ikisinin de amacı, başka 
dünyalar üzerinde egemenlik sağlamaktır. 

Uzay pilotu Willis Davidge’in aracı, 
volkanik bir gezegen olan Fryine IV’e düşer. 
Çevreyi araştırınca, yalnız olmadığını anlar. 
Jeriba Shigan adlı bir Drac da aynı akıbete 
uğramıştır. Birbirlerinden nefret eden bu iki 
düşman, giderek ortak yaşamı öğrenmeye 
çalışırlarken, Willis, Jeriba’nın dişi olduğunu 
ve bir bebek beklediğini öğrenir. Jeriba 
doğum yaparken ölür ve Wills, doğan bebeğe 
hem annelik hem de babalık yapmaya başlar… 
İnsan seven bu yaratık, büyüyünce insanlar 
tarafından esir edilir ve madenlerde çalışmaya 
zorlanır... Var olmanın ve her varlık için geçerli 
olan yaşam hakkının savunulduğu, güzel bir 
bilim kurgu yapıtı. Seyredilmeli…

Hep Dünya ve Sistem dışında, derin 
uzayda, şurada burada avare dolaşıp 
savaşacağımıza; bir de bu işin geri dönüşü 
olamaz mı? Binlerce yıl önce dünyadan 
ayrılıp, uzayın derinliklerinde yerleşmiş 
insanlar, robot savaşçılar kullanan başka 
bir uygarlıkla kıyasıya bir savaşa girişmiştir. 
Bu uygarlıkla tam bir barış imzalamak 
üzereyken, robotların saldırısına uğrayan 

ve gezegenleri yakılıp mahvolan insanlar, 
Galactica adlı savaş gemisinin yedeğinde, 
efsanelerde adı geçen Dünya’yı aramaya 
girişirler. Bu arada zaman zaman baskın verir, 
umulmadık olay ve dünyalarla karşılaşırlar. 
En ilginci de, efsanelerinde yer alan Dünya’yı 
bulduklarında, orada da kendilerinin ef sane 
olduklarını anlamalarıdır. 

1978-79 ABD yapımı 21 bölümlük 
dizi. Yapımcı: Glen Larson, Yönetmen: 
Richard A.Colla, Oyuncu ekibi: Lorne Green 
(Komutan Adama), Richard Hatch (Yzb.
Apollo), Dirk Benedict Tym. Starbuck), Jane 
Seymour (Serina), Terry Carter (Albay Tigh), 
Lloyd Bridges (Binbaşı Cain), Lauretta Spang 
(Cassiope), Anne Lockhart (Tym. Sheba) 

«Mission Galactica: The Cylon 
Attack» (Görev: Galactica: Cylon Saldırısı). 

Battlestar Galactica Dizisi
(Savaş Yıldızı Galactica)
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1978 ABD yapımı. Senaryo: Glen Larson, 
Jim Carlson, Yönetmen: Vince Edwards, 
Christian I.Nyby II,  

Savaşyıldızı Galaktica, tahrip 
olduğunu sandıkları, Binbaşı Cain tarafından 
yönetilen Savaş-yıldızı Pegasus’a yaklaşır.  
Cain, bir strateji dehasıdır. Gemideki yakıtı, 
Dünya’yı aramak için değil, Cylon üssünün 
bulunduğu gezegene sabotaj yapmak için 
kullanmayı düşünmektedir. Galactica 
gezegene saldırıya geçtiğinde, Pegasus, 
emirleri dinlemeyerek ana gemiyi terk eder. 
Savaştan sonra, Pegasus derin uzaya dalarak 
kaybolur, bir daha da ondan haber alınmaz. 
Galactica ise gerekli yakıtı sağlayarak, 
Dünya’yı aramaya devam eder.

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

Kayıp Rüya Ofisi

Kısa Öykü 

 - Evet komiserim, bu bugün ki altıncı vaka, bu beyin de rüyalarını çalmışlar. 
 - Formu doldurdunuz mu peki?.. Eksik bir yer kalmasın almam bak dilekçeni. 
 - Her bir soruyu harfi harfine cevapladım Memur bey. Bekleyecek miyim? 
 - Bekleyeceksin tabi... Otur, ayakta bekleme. 
 - Komiserim arkadaş yüzde elli android, oturma sensörü arızalıymış, bu yüzden oturamıyor. 
 - Hımmm... Olabilir tabi. 
 - Ben gideyim mi memur bey?  
 - Senin acelen nedir böyle beyim, hayırdır? Biz senin işini halletmeye çalışıyoruz, sen 
gitmenin derdindesin. 
 - İşime geç kalıyorum Memur bey.

 - Mesleğin nedir? 
 - Sanatçıyım efendim. Rüya tasarımcısıyım. 
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 - Bak seen... Peki nasıl oldu bu hadise, ne zaman fark ettin rüyalarının çalındığını? 
 - Ofisimdeki kasayı kırmışlar efendim, dün kasadan ürün almaya giderken fark ettim. 
 - Kaç adetti? 
 - 703 adet, 644 adeti teslime hazır üründü. 
 - Hepsini almışlar mı peki? 
 - Hayır efendim, bitmiş ürünlere dokunmamışlar. Yalnızca tasarlanacak ürünleri almışlar. 
 - İlginç!.. Neden acaba, sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında, neden bitmemiş rüyaları 
alsınlar ki? 
 - Efendim tasarlayacağım rüyaların içinde çok ünlü ve saygın bürokrat rüyaları mevcut. Beni 
tek kaygılandıran durum bu. 
 - Yani? 
 - Malumunuz yaşadığımız coğrafya ve inancımız bakımından başımızdaki bürokratlar 
gördükleri rüyaları delil olarak sunuyor halkımıza, tabi zaman zaman insanlar hoş olmayan 
görüntüler ile sarsılabiliyor. Tam bu durumda ben devreye giriyorum ve rüyalarına ufak tefek 
dokunuşlar ile rötuş yapıyorum. Ancak bu gizli bir durum, çalan kimseler bu durumu fark 
ederse bu hiç de iç açıcı bir durum olmayacak efendim.

 - Vay bee... Peki bu tasarlanacak rüyalar içinde kaç adeti bürokratlara ait?  
 - Çalınan 59 Rüya içinde 21 adeti bürokratlara ait efendim. 
 - Desene durum vahim, bay... isminiz neydi sizin bayım? 
 - İsmim Ghash efendim. 
 - Ghash senin durumunda olmak istemezdim inan. Düşünemiyorum rüyalarını almaya 
gelecek olan bürokratların yüzünü. 
 - Sorun değil efendim... Böylesi bir durum karşısında önlemim var benim, lakin rüyaları 
sahiplerine teslim edemezsem eğer, bir daha iş alamam, itibarım sarsılır.

 - Nasıl bir önlemin olabilir ki Ghash? 
 - Tasarlayacağım her rüyaya 4dkb kodu ekliyorum. 
 - Ne demek oluyor bu?! 
 - Efendim, kasama giren her rüya sistem tarafından 4dkb ile kodlanıyor... Bu şu demek 
oluyor, rüyalarıma müdahil olmaya çalışan her kimse, dört boyutlu karabasan yazılımım ile 
karşılaşıyor, bu da pek hoş bir deneyim olmuyor yaşayanlara.

 - Anladım bayım anladım... Durum ile alakalı bir gelişmede sizinle iletişime geçeceğiz bay 
Ghash... Doldurduğunuz formda bilgileriniz var, biz sizi arayacağız. 
 - Anladım memur bey, teşekkür ederim. Tasarım konusunda bir ihtiyacınız olursa 
çekinmeyin arayın, yardımcı olmaya çalışırım.

 - Sağ olun bay Ghash sağ olun. Ben yıllar oldu rüya nöronlarını aldıralı. Ne güzel bir karar 
vermişim, bunu şimdi daha iyi anlıyorum. 
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Burak FEDAKAR
Uzaklardan Gelen Nostaljik Notalar

Alien Ressurection
John Frizzell

Yüzünüzü Koruyun, Yumurta Tekrar Açıldı!

Sinema dünyasında film müziği 
bestecilerini en çok zorlayan konulardan 
olsa gerek bilimkurgu, korku ve fantazya. 
Özellikle de, mesleğe yeni adım atmış, 
ısınma devresinde olanlar için. Nasıl ki 
bir yönetmen korku unsurunun perdede 
görsel olarak seyirciyi irkiltmesini 
ve muhteşem efektlerle şaşırtmasını 
istiyorsa, işitsel olarak da neredeyse 
görsellik düzeyinde bir etki bırakmasını 
sağlamak, bestecinin işini belki de 
yönetmeninkinden daha zor hale 
getiriyor. Hele bu film bir seriyalse 
ve daha önceki filmlerin müzikleri bu 
işin ustaları olarak kabul ettiğimiz 
bestecilerin elinden çıkmışsa, işte o 
zaman genç kompozitörler için bütün 
sinemasal unsurların yanında, bir de 
diğerlerinin gölgesinde kalma kaygısı 
yatıyor. İşte Alien:Resurrection’ın 
müziklerini yaratan besteci John Frizzell 
da, herhalde bu kaygılar içerisinde 
kariyerindeki en önemli çalışmalardan 
birine imza atmış.
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1979 yılında Ridley Scott yönetimindeki 
Alien, sinema dünyasında Star Wars’dan 

sonra yeni bir efsane yaratmış, bilimkurgu ve 
korku temalarını en iyi işleyen seriyallerin ilki 
olarak sinema tarihine geçmişti. İlk filmi 1986 
yapımı James Cameron imzalı Aliens izledi. 
1992 yapımı, David Fincher yönetimindeki 
Alien 3 ise serinin son halkası oldu. Ancak, 
yapımcılar efsaneyi 1997’de yeniden 
canlandırmaya karar verdiler ve Fransızların 
dahi çocuğu Jean Pierre Jeunet’nin yönettiği 
Alien:Resurrection gecelerimizin karabasanı 
olmaya adaylığını koydu.

Tekrar konumuz olan müziğe dönecek olursak; 
John Frizzell’in, ilk üç filmin bestecileri 
hakkında taşıdığı kaygılar boş olmasa gerek. 
1979 tarihli ilk filmin bestecisi büyük usta 

Açılıştaki Main Title aynı zamanda albümün 
ana teması. Elektronik ses efektleri ve 

orkestradan terkip, fazlaca bir iz bırakmayan 
bu bölümün ardından, aynı parçanın uzantısı 

Jerry Goldsmith’di. 86’da ise bayrağı James 
Horner devraldı. 1992 yılındaki üçüncü 
macerada ise Eiliot Goldenthal çıktı karşımıza. 
Gerçekten de, rüştünü çoktan ispatlamış bu 
müzik adamlarının yanında John Frizzell 
31 olan yaşıyla hayli toy kalıyordu. Ancak, 
hemen hatırlatalım, James Horner ve Eiliot 
Goldenthal da filmlerin çekildiği yıllarda daha 
farklı yaşlarda değildiler. Alien:Resurrection 
soundtrack albümünün yapımcılığını da 
üstlenen kompozitör Frizzell, bu tür filmlerin 
bütün temasal özelliklerini bünyesinde 
barındıran son derece profesyonel bir 
çalışma çıkarmış ortaya. Müzikler, büyük 
orkestranın dışında elektronik ses efektleriyle 
de desteklenmiş. Ancak, başından sonuna 
rahatlıkla dinlenebilen bu albümde çok önemli 
bir ayrıntıyı gözden kaçırmış Frizzell; eserine 
ruh vermeyi unutmuş. Bu durum bestecinin 
ruhsuzluğundan mı yoksa profesyonellikten 
ödün vermeme endişesinden mi kaynaklanıyor 
bilinmez ama bitişin ardından vurucu tema 
faktörünün zayıflığı nedeniyle aklımızda 
kalıcılık yaratan bir etkisinin olmaması 
albümün en büyük zaafı.
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olan Post-op’a geçiliyor. Yaylı enstrümanların 
karanlık ve ürkütücü eşliğinde geçen bu 
bölümü, bilimkurgu filmlerinin genelde 
alışık olduğumuz temel özelliklerini taşıyan 
Docking the Betty isimli tema izliyor. Hemen 
ardından, Saksonyalı ünlü besteci Georg 
Friedrich Haendel’in meşhur Julius Caesar 
operetinden Priva son d’ogni conforto isimli 
aryayı ünlü soprano Maureen Forrester’ın 
sesinden dinliyoruz. Ne yazık ki albümün 
en güzel parçası da bu. Beşinci parça Face 
Huggers albümün başından beri süregelen 
atmosferi yansıtıyor. Cali Finds Ripley nabzın 
iyice yükselmeye başladığının işaretini veren 
ilk parça; bildik inişli çıkışlı, gerilim dolu, 
antrenman niteliğindeki bölümden sonra 
albümün en iyi parçalarından biri, Alıen’s 
Escape devreye giriyor. Gerilim ve hareketin 
birleştiği bu parçada özellikle bestecinin 
ustaca yönetimi ve ses efektlerinin orkestrayla 
başarılı uyumu dikkat çekiyor. Sekizinci parça 
olan Ripley Meets Her Clones’da besteci ana 
tema çevresinde değişik varyasyonlar deniyor. 
What’s İnside Purvis? ağır açılıp gittikçe 
hareketlenen ve gelecek olan fırtına öncesi 
sessizliği tanımlayan bir tema. Nitekim They 
Swim gerçek bir fırtına. Albümün en hareketli 
parçası, filmin de en heyecanlı bölümlerinden 
birinde geçiyor. Başından sonuna kadar tüm 
orkestra ve efektlerin ayakta olduğu bu parça, 
aslında yakından tanıdığımız pek çok hareketli 
temayı çağrıştırmasına rağmen, tüm ekibin 
iyi uyumu ve ana temanın da üzerine çıkan 
dinlenebilirliği ile albüm içersinde özel bir 
konuma sahip oluyor. Bu hareketli bölümün 
ardından orkestra biraz hız kesiyor ve arka 
arkaya albümün genel düzeyini yansıtan iki 
tema giriyor: The Chapel ve The Abduction. 
On ikinci kısım olan The Abduction artık yavaş 
yavaş finalin yaklaştığı habercisi ve on üçüncü 
parça The Battle With The Newborn albümün 

en hareketli üç parçasından sonuncusu olarak 
başlıyor. Bu bölümde, bol efektlerle süslenmiş 
diğer iki lokomotif temayı aratmayacak 
nitelikte bir finalle karşılaşıyoruz. Kapanış 
parçası, Alien filmografisinin bir numaralı 
hafiyesi Ripley’in adını taşıyor. Ripley’s 
Theme aynı zamanda albümün ana teması; 
böylece Frizzell’ in ana temayı filmin baş 
karakteri ile özdeşleştirdiğini ve ona ithaf 
ettiğini anlıyoruz.

Alien Resurrection türün kurallarına 
tamamen sadık, filmle son derece uyumlu, yer 
yer ürkütücü, yer yer kanı kaynatan, ancak 
bütün olarak düşünüldüğünde damaklarda 
keçiboynuzundan fazla bir tat bırakmayan 
herhangi bir albüm.
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Banu ÇOPUROĞLU

Mars’a Atak

2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Fabrika her zaman olduğu gibi, çalışmaya 
devam ediyor, mesai geçmek bilmiyordu. 

Mühendis arkasına yaslandı, çizim kağıtlarının 
olduğu masaya bakıyor bu çöp yığınından işe 
yarar bir fikir çıkacak mı merak ediyordu, 
yüzünü pencereye çevirdi otomatları son kez 
gözüyle kontrol etti, bir kez daha metalik 
kolların sağa, sola, yukarıya ve aşağıya hareket 
ederek bir madde meydana getirmesini izledi, 
üretim bandı ilerliyor, hareketler uyum içinde 
bir kez daha tekrar ediyordu. Tesiste hiç bir 
problem yoktu. Bu tekdüzelik sevdiği bir 
şarkıyı hatırlattı; her şey yolunda mutlu yeni 
dünyada. Şarkının tamamı düşünüldüğünde 
tersini kastettiğini hissediyordu. 
 Fabrikanın diğer çalışanı Metin, 
taşınabilir ekranını kapattı, penceredeki uzun 

boylu tuhaf platin saçlı göçmene el salladı. 
Masasını toplaması için oda hizmetçisi Jek 
1101-2V’ yi uyandırdı,tam anlamıyla bir uyanış 
sayılırdı önce kafası sonra da göz kapakları 
yukarı hareket etti, masadaki çizimleri buluta 
aktardı, talimatları gönderdi ve kağıtları 
diğer çöplerin arasına, kişisel dolabına 
sakladı, izlemekten sıkılan adam sabırsızca 
kolundaki paneli tuşladı, tekrar uyuyan küçük 
Jek kafasını önüne eğiyor kollarını serbest 
bırakıyordu, sanki Jek tek bir iş yapmaktan 
sıkılır gibi. Bazı fikirler, bir Jek üretmek gibi, 
işe yaramazdı, mühendis her akşam Jek’ ten 
daha iyisini tasarlayabilmeyi umarak işten 
çıkıyor. Koridorda ölüm sessizliği hakim, 
salgında ölen işçilerden geriye ben bin’ er 
metre karelik dört ufak tesis ve üçü güvenlik 



59www.yerlibilimkurgu.com

olmak üzere beş çalışanı haricinde hayalet bir 
tesis kalmış, üretim için yeterli kaynaklara 
sahip olmadığından şimdilerde sadece yedek 
parça üretiyor, tam otomatik güneş ve elektrik 
kaynaklı otomobillerin son kontrollerini 
yapıyor, yapay zekalarını yüklüyor. İstanbul’ 
da bazı büyük firmaların güvenlik hizmeti 
dahil insan gerektirmeyen üretim tesisleri 
olduğu düşünülürse, Ege bölgesinin 
unutulmuş bir köyünde, deniz ve orman 
sesleri içerisinde, tarım üretimine dayalı ilkin 
Dünya dışı biyolojik tehtitlere karşın savunma 
amacıyla 1986’ da kurulmuş UBTSP Teknoköy 
merkezinin dışında geri kalmış bir teknoloji 
yaşıyordu. II. Kennedy’ in ısrarlı uzay yaşam 
formu ve teknolojisi araştırma programları 
yepyeni bir tehtit hediye etmişti; tarım 
ürünlerini hedef alan bir çeşit salgın. Şimdi 
tüm Dünya bir sonraki saldırı için tetikte 
bekliyor, kendi yöntemlerince kılıçlarını 
parlatıyordu. 
 Mesai bitimi fabrikada yankılanan 
bir alarm ile duyuldu, bu saatten sonra 
tesiste insan kalması yasaktı, otomatların 
tüm ayarlamaları yapıldı, sabah 8’ e dek 
kendi başına çalışabilecek halde bırakıldı. 
Kırmızı üniforsını çıkaran mühendis beyaz 
gömleğini giyindi, bir süre sağ cebindeki 
otomobil anahtarının düğmelerini denedi, bir 
tanesi sonuç verdi, araç garajdan çıkıp yolun 
kenarında yolcularını beklemeye koyuldu. 
 1986’ da Batı federasyonu göçmenlere 
3 seçenek sunuyordu, şehir gettolarında 
devlet memuru olup memur konutlarında 
kalabilmek, paralı askerlik hizmetine girmek 
ya da mesleğini ana kent merkezleri dışında 
olsa bile bir yuva karşılığında özel şirketlerin 
hizmetine sunmak. Eşi 1985’ te iç karışıklık 
çıktığında tıp eğitimini yarıda bırakmıştı, 
1986’ da Antakya’ dan Batı’ ya göç ettiğinde 
tüm mal varlığı geride kalmıştı ve akrabaların 

bir kısmı kalmayı seçmiş, bir kaç genç şansını 
büyük kentlerde denemişti. Büyük kentlerde 
göçmenler için zorunlu hizmet karşılığında 
eğitim ve barınma sağlanıyordu, bu bedel 
çoktan ödendi fakat 1989’ da tekrar başlayan 
salgın hastalıklar tarım arazilerinden çok 
insanları tehtit ediyordu, virüs bitkilere karşı 
etkisizdi fakat insan bedeninde uyanıyordu, eşi 
salgın hastalıklar üzerine çalışan bir doktordu 
ve bu seferki virüsün biyomühendislik ürünü 
olduğunu söyledi, evlerindeki her bir gıda 
ürünü  merkezden ödünç alınan bir sensör ile 
denetlendi, hepsinin temiz çıkması yetmedi, 
imha edildiler, virüsün insanlara neler 
yaptığını iyi bilen eşi endişelenmişti, bir daha 
bahçeye el sürmediler kendi bahçelerindeki 
üretim cihazlarını satıp fabrikadan, çalışan 
indirimi ile 15 bin tl tutarında orta sınıf 
bir otomobil ve bolca ithal konserve gıda 
alındı, konserveler dört odalı yuvanın her 
yanındaydı. 1990’ da ilk kızları doğana dek 
bu köyün ne kadar huzurlu olduğunu fark 
edemeyen adam, beş yıl sonra ikinci kızının 
doğumu ile, ana kent merkezlerinden hatta 
teknoköyün merkezinden bile uzakta yaşıyor 
olmaktan memnuniyet duydu. 
 Köy merkezinde bir okul olmasına 
karşın, ormanlık arazinin güneyinde bulunan 
eski ve büyük bir kütüphanede, yeni göçlere 
hazırlıklı olmak için çatı katında bir kaç sınıf 
ve laboratuar kurmuştu. Araca toprak yoldan 
hedefini çizdi, okula doğru yola çıktılar. Metin 
radyoyu kurcalıyordu, reklamlarda Mars 
kolonisi yeni bir sayfa olarak pazarlanıyordu, 
Dünya’ da olmayıp Mars’ ta olan tek şey 
Marslılar dedi, hiç birisini görmese bile bu 
söylenti insanları korkuyordu, insanlar için 
ne asker olmak ne de koloniye katılmak ilgi 
çekici değildi, devletler çekimser kalıyordu. 
 Nihayet çalışan konutlarını es geçip 
kavşaktan okula döndüler, planları merkezde 
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konserve olmayan bir kaç lokma yemek 
yiyip kahve içmekti, çatıdan el sallayan 8 
yaşında bir çocuğa gülümseyerek karşılık 
verdi, bir kaç dakika sonra sırtında çantası 
ile araca atlamıştı bile. Kuzeydeki devletin 
ormanlık arazisinden teğet geçtiler, kavşağa 
geldiklerinde bu sefer kuzeyedeki merkeze 
yol aldılar. Küçük kız bir eczane göreceği için 
heyecanlıydı, ilaçların şehirden gelmediğini 
duymuştu, hammaddelerin hemen hepsi 
merkez çiftliklerinde üretilebiliyordu, 
köyün kuruluş amacına uygun bir şekilde 
büyük kentlere gönderiliyordu. Büyük ilaç 
fabrikalarını görme şansı yoktu belki ama bir 
dükkan boyunda portatif bir üretim merkezini 
görmek 8 yaşında bir çocuk için heyecan verici 
olabilirdi. 
 Köy merkezine varıldığında radyodan 
II. Kennedy’ nin tehtitleri duyuluyordu, bir 
savaş başlıyordu geçen son 10 yılda olduğu 
gibi, mühendis radyoyu kapatırken ‘’Evet bir 
savaş başlıyor, ama bizi ilgilendirmez, Allah’ 
ın unuttuğu bu yere boşuna gelmedik.’’ Teselli 
için tuhaf bir cümleydi, belki de kızını ikna 
etmek isterken diğer yandan saçmaladığını 
idrak edebiliyordu. Restoranın önüne 
geldiklerinde kapılar açıldı, eşyalarını alıp 
iştahla masalara yöneldiler. Menüden elbette 
köfte seçildi ve konservenin yerini tutamadığı 
diğer şey. Ardından kahveler ve çocuk için 
bir tatlı. Savaş hariç her konuda muhabbet 
edildi, Tv’ ler aniden havaya kalklan bir el ile 
kapatıldı, haberleri izlemek isteyen bir grup 
köylü ile tartışıldı, çocuklar için çizgi film 
açılması üzerine anlaşılarak Tv’ ler ikinci bir 
el hareketi ile açıldı. Mühendis son yemeği 
bile olsa huzur içinde yemek için her şeyi 
yapabilirdi, hayatı boyunca üçüncü bir göçü 
ve ikinci bir savaşı hak edecek hiçbir şey 
yapmamıştı. 
 Kedi koşuyor, fare kaçıyor, mücadele 

durmaksızın sürüyordu, çocuklar hipnoz 
olmuş gibi önlerindeki ekrandan ortak yayını 
izliyordu, ama hayatın olağan akışı daha fazla 
sürmeye niyetli değildi, ekranda ani gelişmeler 
belirdi, muhabbeti kesen büyükler şeffaf 
ekranı kendilerine çevirdi ve önlerine çekti, II. 
Kennedy bu insanların yakasından düşmeye 
niyetli değildi, bir çok ana kent merkezine 
eş zamanlı saldırılar düzenlenmişti, ekranın 
bir köşesinde yıkılan ve üzerinden dumanlar 
süzülen büyük binalar diğer tarafta beyaz ve 
boş bakan gözleri ile ilk defa görüntülenen 
olağan şüpheliler duruyordu, Marslıların ve 
yanan şehirlerin görüntüsü arasında Başkanın 
görüntüsü bir gidip bir gelse de BD başkanı 
konuşmasını hiç kesmedi. Televizyon, bu 
unutulmuş eski köye bir savaş getirmişti.
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Kitap okumayı sevenlerin,
Gerçekten kitap okuyanların sayfası...
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Burak FEDAKAR
Uzaklardan Gelen Nostaljik Notalar

Starship Troopers
Basil Poledouris

Böcekleri Hafife Almayın!

Bilimkurgu; insanoğlunun yüzyıllardır 
gelecek için kurduğu düşlerin, yarattığı 
dünyaların tek sözcüklü ifadesi... 
Günümüzde bilimkurgu öylesine farklı 
biçimlerde yorumlanıyor ki, herkes 
kendine özgü bir fikirle gelecek üzerine 
yeni fenomenler oluşturuyor. Sinema 
dünyasındaki bilimkurgu filmlerinin 
yaratıcıları da, yüzyılımızın teknolojik 
avantajlarından yararlanarak, kendi 
düşüncelerini ve düş güçlerini perdeye 
ve dolayısıyla milyonlara aktarabilen 
şanslı insanlar olsa gerek. Kimi 
zaman iyi, kimi zaman ise kötü bir 
geleceğin yansıtıldığı bu dünyaya en 
az yönetmenler, yapımcılar, senaristler 
ve oyuncular kadar, filmin müziklerini 
besteleyen kompozitörlerin de büyük 
katkısı olduğunu göz ardı etmemek 
gerek. Çünkü her ne kadar geleceği 
görsel olarak yaşasak da bir filmin 
tadına tam olarak varabilmek için, 
dinleti açısından da benzer duyguları 
yaşatması gerekiyor.
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Bilimkurgu sineması tarihine adını 
yazdırmış filmleri gözümüzün önünden 

geçirecek olursak, beyninizin bir köşesine 
işlemiş olan müziğini de mırıldandığınızı fark 
edersiniz. Seyircinin, özellikle de bilimkurgu 
izleyicisinin beğenisine sunulan bu müziklerin 
en büyük özelliği, dinleyeni anında kavrayan 
vurucu temasıdır. Bu türün zorluğu, gelecek 
üzerine yapılmasının yansıra, filmin içeriğinde 
sırıtmayan ve gereken vurucu tema özelliğine 
harfiyen uyan besteler olmasında yatar. 

İşte size türün bu özelliklerine tam anlamıyla 
uyan ve bilimkurgu severleri özellikle de 

müzikleriyle ilgilenenleri uçuracak cinsten, 
eskilerden bir albüm, Starship Troopers…

Yıllar öncesinin tek kanallı televizyon 
döneminde zevkle izlediğimiz, A Whale For 
The Killing dizisinden tanıdığımız ve bundan 
16 yıl önce Conan the Barbarian filmine 
yaptığı müziklerle ustalık mertebesine ulaşan 
ve 2004 yılında kanser hastalığı sebebiyle 
aramızdan ayrılan sinema tarihinin en iyi on 
bestecisinden biri Basıl Poledouris. Starship 
Troopers, bestecinin, Flesh and Blood (1985) 
ve Robocop (1987)’tan sonra Paul Verhoeven’le 
üçüncü çalışması ve şu ana kadar üstünde en 
hırslı çalıştıkları projeleri.

Poledouris “score” için yönetmenle işbirliği 
içinde çalışmış. ”Ben çeşitli temaları deneme 
aşamasındayken, Paul ana temanın ne 
olacağı konusunda kararını hemen verdi. 
Öyle sanıyorum ki, içine az miktarda kader 
katılmış bir dostluk, kahramanlık ve mücadele 
öyküsünü temsil eden bir şeyler yakaladık. 
Paul’un istediği, filmin genelindeki şiddet ve 
teknolojiyi insanlaştırabilecek, tematik ve 
duygusal bir eserdi” diyor besteci.
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Bilgisayar destekli binlerce uzaylı katil böceğin 
doldurduğu bir filmin içinde insani unsur 
bulabilmek her kompozitörün harcı olmasa 
gerek. Eğer böyle birine ihtiyaç duyarsanız, 
bu kişi Robooop’un titanyum zırhında ve 
Conan’ın çelik kılıcında insanlığı yakalayan 
Basil Poledouris’ten başkası olabilir mi? 
Besteci, eserlerine daima asalet ve yoğun bir 
duygu yüklemeyi bilmiştir, çağdaşlarından 
farklı olarak. 

Starship Troopers, Poledouris’ın kariyerindeki 
en iddialı çalışmalardan biri ve kesinlikle en 
değişken olanı. Albümün içeriğine geçecek 
olursak, fişek gibi bir girişle başlayan yaklaşık 
bir dakikalık Fed Net March isimli parça 
ilk dinleyişte herhangi bir ülkenin ulusal 
marşıymış hissi uyandıran, aslında dünyayı 
yöneten hükümete bağlı televizyon kanalının 
gelişen haberleri duyurduğu program 
cıngılı; hemen arkasından ise filmin ana 
teması olan Klendathu Drop devreye giriyor. 
Yoğun vurmalı çalgıların eşliğinde, nefesli 
enstrümanların ağırlığını hissettirdiği tema, 
başlangıçta hafif Conan, biraz da The Hunt For 
Red October’ı anımsatıyorsa da, bu etkiden 
çarçabuk kurtulup tamamen kendine özgü 
izler taşıdığını ve akılda kalıcılığıyla rahatça 
klasikler arasına gireceğini ispatlıyor. Filmin de 
en can alıcı sahnelerinden biri olan, böceklerin 
gezegeni Klendathu’ya uzay gemilerinden 
yapılan çıkartma harekatı sırasında geçen 
bu çarpıcı başlangıcın ardından giriş yapan 
Punishment/Asteroid Grazing albümün en iyi 
bölümlerinden biri. Militarist insan grupları 
ve bunların uzay gemileri, sürükleyici bir 
beste ile nefesli ve yaylı çalgıların anlam yüklü 
ritmi sentezlenerek ifade edilmiş; bu tarz bir 
betimleme oldukça uzun bir süredir bestecinin 
alameti farikası durumunda. Bu bölümde 
orkestranın da döktürdüğünü belirtmek lazım.  
Dördüncü tema, askerlerin gezegene yaptığı 
çıkartmanın ardından geliyor ve böceklerle 
ilk karşılaşma üzerine kurulu. Hareket dozu 
oldukça yüksek olan bu bölümün bitiminde, 
filmin en hareketli sahnelerinin yaşandığı 
bölümleri içeren iki parça artarda devreye 
giriyor. Böcek gezegeninden alınan imdat 
çağrısı üzerine burada kurulan seyyar kaleyi 
kontrole giden askeri birliğin kale içerisinde 
tuzağa düşüp, bir anda on binlerce böcekle 
burun buruna gelip çarpıştıkları sahneleri 
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temsil eden Hopper Canyon ve Bugs filmin 
nefes kesen görüntüleriyle süper bir uyum 
sağlıyorlar. Arka arkaya gelen bu üç hareketli 
bölümün ardından albümün yegane hüzün 
dolu teması olan Dizzy’s Funeral’ı dinliyor 
ve filmi seyrederken gizlice iki damla gözyaşı 
dökmekten kendimizi alamıyoruz. Sekizinci 
parça yeniden harekete dönüşün sinyallerini 
veriyor. Filmin uzay boşluğunda geçen en 
heyecanlı sahnesini, Destruction Of Roger 
Younq ile yaşıyoruz. Devasa uzay gemilerinin, 
böceklerin gezegenleri için yaptıkları etkili 
savunma yüzünden birbirine girdiği bölümler 
nefes kesiyor. Özellikle Poledouris’in orkestra 
hakimiyeti her haliyle ön plana çıkıyor. 
Başlarda ana temanın da yer aldığı bu 
bölümün ardından Brainbug kulaklarımızı 
şenlendiriyor. Brainbug filmin kilit noktası 
olmasının yanı sıra albümün de genel bir 
panoramasını yansıtıyor. Kapanış parçası 
olan They Will Win, bu tarz filmlerdeki 
zafer havasını perdeye, görüntülerle tam bir 
uyum içerisinde yansıtan süper bir tema. Bu 
onuncu ve son senfonik bölümün ardından 
albümün asıl sürprizi ile, Zoe Poledouris’in 
besteleyip seslendirdiği Into It adlı şarkıyla 
karşılaşıyoruz. Filmle hiçbir ilgisi olmayan bu 
pop tarzı parçanın filmin hemen başlarındaki 
bir mezuniyet balosunda geçiyor olması bizi 
bir nebze rahatlatıyor. Doğrusu babasına daha 
önce Conan The Barbarian filmine yaptığı 
oratoryoların sözlerini yazmakta yardımcı 
olan Zoe’dan daha iyi şeyler beklerdik.

Sonuç olarak, sonundaki gereksiz parçayla, 
daha tadına varamadan biten süresini hesaba 
katmazsak, bir film müziğinde olması gereken 
her şeyin dört dörtlük sunulduğu ve 1998 
gönül Oskar’ını bizlerden kazanan bu albüm 
siz müzikseverlere hararetle tavsiye edilecek 
bir çalışma.
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Selma MİNE

Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 3

Kötü Çizim

 Âfet’imin bu kadar hızlı beni bulacağını bilseydim, en azından Örümcek 1MİHA’mı ben 
sabote ederdim   

Mutsuz bir şekilde çizim masamda otururken, kapının cıngılı ile kendime geldim. 
Kamerada o “bir içim su” belirdiğinde, neredeyse koltuğumdan düşüyordum. Uzaktan 
kumanda ile kapıyı açtım. 

-Geçmiş olsun, kötü bir kaza geçirmişsiniz, dedi işveli bir sesle.
Kırıtarak geldi, karşıma oturdu. Uzun bacaklarını üst üste attı ve tabii benim de aklımı 

düğümledi.

-Ne-ne zaman öğrendiniz?

1  MİHA: Mini İnsansız Haberleşme Aracı
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-SOM2 Firması, ürettiği bütün cihazlarla bağlantısını sürdürür. Sigorta sözleşmemizde 
bu da yazılıdır, okumadınız herhalde?

-Gözümden kaçmış olmalı…
Mini el çantasını açtı ve cep bilgisayarını çıkardı. Geçen defa ki gibi masamın kenarına 

koydu.
-Örümcek MİHA’nın tahribi ile ilgili araştırma yapıldı, sizin ne kadar üzüldüğünüz ve 

bir kusurunuzun olmadığı saptandı. Sigorta işlemleri halledildi. Şimdi isterseniz aynı modeli 
ücretsiz olarak, isterseniz başka bir modeli az bir farkla, firmamız adına size teklif edeceğim.

İşte bu harikaydı. Şansım dönmüş müydü nedir?
Cep bilgisayarının hologramı, bir kez daha örümceklerle baş başa bıraktı beni.
-Örneğin şöyle bir modeli deneyebilirsiniz. Hem dolaşır, hem sıçrar. 
-Yok ayak altında ezilir… Apolet MİHA’m ölürken… yani ezilirken çıkardığı çıtırtı hâlâ 

kulaklarımda… Bu kez, tepeden çekim yapan bir MİHA tercih ederim. Uçan modeliniz yok mu?
-Olmaz olur mu? 

Derhal görüntü değişti. Misketi andırır cam gibi bir küre karşımda dönmeye başladı. 
Sonra üzerindeki çizgiler açıldı ve incecik birer bacak oluşturdu. Sayısız gözden oluşan açılır 
kapanır mini kamerası çok hoştu. Âfet’im devam etti:

-Size sunduğum bu model, çok hafiftir. Bu yüzden de uzun sıçrayışlar yapabilir. Örümcek 
dediğiniz duvarda ve tavanda dolaşır zaten, yerde işi ne? Üstelik saydam… kolay algılanmaz… 
Gerektiğinde her türlü çekimi yapabilir. Yalnız ufak bir fark ödemeniz gerekecek…

Fazla nazlanmadım. Acilen bir MİHA’ya ihtiyacım vardı; çünkü sokak röportajlarım 
yarım kalmıştı. İşlemler hızla tekrarlandı. 

Âfet’im gitmeye hazırlanırken, bir süredir yan gözle süzdüğü panodaki siborg çizimimin 
önünde durdu.

-Bu ben miyim? diye hayal kırıklığı yüklü bir sesle sordu.
Omuzlarımı kaldırmakla yetindim.
-Lütfen dürüst davranın, Sezai Bey. Ben bu kadar çirkin miyim?
Yine omuzlarımı kaldırdım.
-Firmaya Copyright ödememek için, bana benzemeyen bir ben çizmişsiniz. Aşk olsun!.. 
-Siz olduğunuzu nereden anladınız? diye mırıldandım. O benim hayalimdeki kızın resmi 

sadece.
-Bu kadar çirkin hayalleri olan birinin yaptığı röportajlar kim bilir ne kadar… ne kadar 

–kelime bulamaz halde öfkeyle beni süzdü- KÖTÜDÜR!
Mini çantasını koltuğuna kıstırıp öfkeyle çıktı gitti.

2  SOM: Sibernetik Organizma Merkezi
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Tuğrul SULTANZADE

Sülfürik Rüyalar

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Astronomik arkeologlar buraya ilk indiğinde 
sülfürün içine gömülerek fosilleşmiş bir nehir 
yatağı buldular önce. Heyecanlı bir şekilde bu 
yatağı takip ederek kaynağını ve döküldüğü 
havzayı keşfettiler sonra. Havzanın çevresi 
görkemsiz bir trajedenin gölgeleriyle doluydu. 
Araştırmalar hız kazandı ve çok geçmeden en 
az insanlık kadar eski bir medeniyetin sülfür 
içinde kaskatı kesilen kalıntılarını keşfettiler. 
Ne hüzünlü, ne buruk, ne ürkütücü bir keşif. 
Jüpiter geceleri içinde parlayan, sisli sabahları 
ise yarıp geçen kuleler, saraylar ve soluk alıp 
veren kahinler gördüler bu hüzünlü yığının 
içinde. 
 Zaman burada, sülfürün açtığı deliklerle 
kokuşmuş, Jüpiter geceleri sayesinde toprağa 
sinip daha sonra güneşin hayat dolu ışıklarıyla 

birlikte tekrar gökyüzüne karışmıştı. 
Geride ruhsuz, cansız fakat hatıralarla dolu 
ürkütücü bir yığın bırakmıştı bu devinim. 
Önce Pompei’e ne olduysa, İo’nun bu talihsiz 
insanlarına da aynısı olmuş olmalı diye 
düşündü kuramsal tarihçiler… felaketlerin 
ve insanlığın sonuna dair senaryoları üreten 
o aklın evrensel mi yoksa tarihsel mi olduğu 
tartışılmaya başlandı ve en sonunda bir gün 
homo sapienin de uzayda hapsolacak çığlıklar 
bırakarak kaybolacağı gerçeğini kabul etti 
insanlık. Bu zaten insanlığın en eski ama en acı 
kabullenişiydi. Ölüm’dü. İnsanlığın yürürken 
en kayıtsız kaldığı yoldu. 
 Yüksek yelkenli gemilerin yüzdüğü, 
İo şarabının aktığı, kalbinde nice dehşetlerin 
soluk alıp verdiği, korkutucu Jüpiter geceleri 
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ve tedirgin gündüzlerle dolu sürüp giden 
denizleri; bu denizlerin kıyılarında kurulmuş 
şehirleri, bu şehirlerin tatlı duvarları altında 
sevişmiş insanları, edilmiş küfürleri, yaşanmış 
trajedileri ve beslenmiş her türlü kini birer 
birer haritaladı arkeologlar ve sonra, İo’nun 
kaderi Pompei’den sıyrılarak ayrılıp farklı bir 
yatağa doğru aktı. Volkanik faaliyetler böylesi 
kısa zamanda ortaya çıkıp yükselen parlak bir 
medeniyeti yerle bir eden tek faktör değildi… 
İo’nun fısıltıları arasında diplere inip, 
yüzeydeki medeniyetin yeraltında kalan 
küflenmiş kalbine ulaştılar. Kudretli ya da 
lanetli kişilerin mezarlarını açan, onların 
ölü çirkinliğine tanıklık eden ve daha sonra 
hastalanıp büyük felaketlere gark olan tüm 
o günahkârlar gibi ani bir korku hisettiler 
mi bilinmez fakat kilometreler süren yeraltı 
caddeleri boyunca devasa yazıtlar buldu 
arkeologlar. Hiç de yabancı olmayan bir dil ve 
alfabeyle yazılmıştı yazılar. 
 Kıyameti örten perde çekilip de o 
malum sonun ilk saniyeleri fırtınalar halinde 
dolarken hayatın arz ettiği her şeye, tüm 
korkular artık yersiz bir çığlık halinde son kez 
çıkarken boğazlardan, işte böylesi bir dehşetin 
ortasında bile anlatılmayacak korkulara 
göndermeler yapan garip imgelerle doluydu 
lahitteki yazılar. Tekrar ve tekrar, sonra dönüp 
dolaşarak, titreyerek, inleyerek. 
 O ekşimiş korkunun, cılız bir bilgenin 
teninde terleyip aktığı yerleri soluyordu 
astronomik lingüistler ve göstergebilimciler 
ve onların ayak işlerini yapan herkes. Tüm 
insanlık bu yeni keşifle birlikte sarsılmıştı. 
Ardarda makaleler yayımlanıyor, herkes 
İo’daki paralel evrimi tartışıyordu. Sonra 
nasıl olduysa oldu işte. Bu paralel evrimin 
tarihi yavaş yavaş görkemini, ilgi çekiciliğini 
ve kuşkulu yönlerini yitirip alalade bir keşfin 
o muntazam ve sıkıcı köşelerine döküldü. 

İo’daki medeniyetin sonunu devasa bir 
bokböceğinin getirmiş olduğu lahitlerde 
yazan kıyamet anlatısından öğrenildi. Sonra 
tüm gezegeni yutup da işlevsiz bir yığına 
dönüştüren o bokböceğinin cesedine bile 
ulaştı insanlık. Çevresi kutsal bir kalıntı gibi 
çepeçevre sarıldı. 
 Çok geçmeden bokböceğinin anıt yeri 
de unutuldu. Kodomanlar asteroid madenciliği 
için bir üs olarak bu yeni gezegene yerleşimler 
inşa ettirmeye başladı. Tanrı-parçacağı-
dönüşüm fabrikaları yağmur sonrası 
mantarları gibi türedi İo’nun yüzeyinde. 
 Bir zamanlar burada yaşayan insanların 
çevresinde dolaştığı gölgeleri silerken sebep 
oldukları öfkeyi bile görmezden gelerek 
İo’nun atmosferindeki sülfürü oksijen ve 
karbondiokside çevirdiler. 
 Sonrası suydu. Nehir yatakları tekrar 
doldu. Fazlaca doldu. İlk yağmurlar yağdı. Rüya 
gibi parlak ve gerçek dışı denizler ortaya çıktı. 
Hayalet gemiler sarhoş düşlerine demir attı ve 
demirlerde ilk pas belirdi. Lüskçü ütopyalar 
kurmak isteyen zengin kaşifler ve şişman 
kodomanlar burada küçük site-devletleri 
oluşturmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde bu 
minik devletleri gölgede bırakan dev şehirler 
yükselmeye başladı İo’nun yüzeyinde. Sonra 
gelişim yavaşladı. Lüksçü hayallerle buraya 
gelen ütopyacılar ya büyüyen şehirlerin içinde 
yitip gitti ya da el değmemiş yeni gezegenlerin 
hayaliyle uzaklara göç etti ve her şey artık 
olağanlığın o buruk tadıyla boyanmışken İo 
da böcekler ortaya çıkmaya başladı yeniden. 
İlk başta kimse umursamadı böcekleri, fakat 
onlar yeni bir çağın habercileriydi. 

   Bitti
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Bilimkurgu Yazarlarımız
ve Eserleri
Karma Liste

Sezai ÖZDEN

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

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, 

“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?”

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

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

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

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
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Dost Körpe

Nötralizör
2010

Fatih Emre Öztürk

Andromedan: Bumerang’ın 
Ölümü - 2012

Kazım Çende

Andromeda’ya Dönüş:
Durkonlar - 2011
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Adsız İnsanlık
2009

Badahan Canatan

Nurcihan Doğuç

Yollar Nereye Düşer
2009

Sercan Leylek

Cydonia
2012
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Ahmet Doğru

Işığın Oğulları
2015

Ethem Kocabaş

Bir
2014

Mehmet Açar

Siyah Hatıralar Denizi
2000
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Özlem Kurdoğlu

Son Cephede Şafak
2000

Erdoğan Ekmekçi

Londra İnekleri
2005

Halil İbrahim Balkaş

Yıldızlar Işıyacak
2001
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Sadık Yemni

Ağrıyan
2012

Kolektif

Dünyalılar
2016

Kolektif

Yüksek Doz Gelecek
2017
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Levent Tuğrul

Somata Et Gezegeni
2017

Şükrü Soydaş

Gerçek 1.0
2017

Özgün Özerk

Relorya
2011
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Ş.Yüksel Yılmaz

M4Y4: Nesil
2017

Kolektif

Ölümsüz Öyküler
2014

1.Kainat Savaşı 2050
2012

Öner Çayırlı
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Ali YAĞMUR

Clepsydra

3.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

Bu gezegende bir çölün geceleri ne kadar 
soğuk olabileceğini tahmin edemezsiniz. 

Güneşin yokluğunda bir başınıza kumdan 
tepeleri aşmaya kalkarsanız kendinizi korkunç 
bir cadının yuvasında gibi hissetmeniz 
muhtemeldir. Yukarısı, meleklerin şehirlerini 
düşündürecek kadar güzel yıldızlar ile süslenir 
ve şansınız varsa önünüzü aydınlatacak parlak 
bir ay görürsünüz, tıpkı benim gibi. Daha önce 
çöl görmemiş birisi için kendini çölde bulmak 
şaşkınlık yaratmalıydı ama bilirsiniz, insan 
korkuya teslim olunca ayda yürümek bile 
onu şaşırtamaz. Kum tepeleri diyorduk değil 
mi? Tırmanması o kadar zordur ki korkunun 
kamçıları olmasa tenezzül etmezsiniz. Parmak 
uçlarınız buz tutarken onları kuma saplayıp 
kendinizi yukarı çekmek gözlerinizi yaşartırdı 

eminim. Sonunda zirveye ulaşırsanız ki 
çoğunuz bundan önce pes edecektir, binlerce 
yeni tepeden başka süs göremezsiniz. Bazıları 
kudretli dağlara benzer, bazıları daha şirindir. 
Ay, tepelere derinlik kazandıran yegâne 
ışık olur ve kumun aydınlık yüzlerinden 
çok gölgesine bakarsınız. Çünkü aydınlığın 
üzerindeki hiçlik bir bakışta fark edilir ama 
umut, gölgelerin arasında kumdan başka 
herhangi bir şey arar. 
 Başka bir zorlu tırmanışın 
bittiği yerdeydim. Zirvede… Son birkaç 
haftadır aydınlanmamış hava beni 
umutlardan soymuştu. Kendimi çıplak 
ve soğuk hissediyordum. Bir başka tepeyi 
aşamayacağımdan emin sayılırdım. Gözlerimi 
sonuna kadar açıp korkuyla etrafı taradım. 
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O korkunç, baskın, sinsi hiçliğin arasında, 
hemen önümdeki tepenin gölgelerinde bir… 
Bir Işık yakaladım. Bilirsiniz, çöl insana 
hayaller gösterir ama güneşin sıcağı hakkında 
bir saçmalık olmalıydı bu. Her halükarda, 
aklıma bunun hayal olabileceği hiç gelmedi. 
Hızlı bir iki adımı taşıyamayan bacaklarım 
kendini bırakı verdi ve aşağıya doğru 
yuvarlandım. Ne düşüşün bereleri umurumda 
oldu, ne de tekrar tırmanmak zorunda kalacağı 
için isyan eden kaslarım. Sonunda düşüş 
bitince ışığın nereden geldiğini görebildim. 
Bir pencereden… Daha fazla bakmaya 
cesaret edemeden tırmanmaya başladım. 
Korkuyordum. Işığı orada göremeyeceğim 
korkusunu duymadan, kafamı kaldırıp ışığa 
bakamıyordum bile. 
 Keşke çalışan bir fotoğraf makinesi 
taşısaydım da size bulduğum kulübenin 
neye benzediğini gösterebilseydim. Tahmin 
yürütmem gerekirse tahtadan olduğunu 
söylerdim ama ağaca rastlamamıştım. Hatta 
bu gezegende ağaç olmadığına emindim. 
Hiçbir sivri köşesi yoktu. Tahtaları bir arada 
neyin tuttuğu görülmüyordu bile. Sanki öylece 
yerden büyümüştü. Geldiğim yerde müstakil 
bir ev sayılabilecek kadar büyüktü. Benden 
biraz kısa kalan geniş bir kapısı vardı. Metal 
işlemeyle damgalanmış gibi “Clepsydra” 
yazıyordu. Üzerinde de tek bir yuvarlak cam 
bulunuyordu. Şimdi düşününce, yapının 
mimarı cam koymayı istememiş olsa ne 
olurdu? Hayatımın böylesi basit bir detay 
sayesinde kurtulması, neresinden bakarsanız 
bakın şans işiydi. Bütün hayatım, ünüm, 
keşiflerim… Basit bir pencere olmasaydı 
hiçbiri yaşanmayacaktı. 
 Kapıda tutup çekebileceğim bir kulp 
yoktu, bu yüzden itip içeri girdim. Kolayca 
açıldı ve beni geniş, sıcak bir odaya soktu. 
Işık, yanan şömineden geliyordu. Etrafa 

dizilmiş birkaç tahta masa, sandalyeler ve 
mutfak sayılabilecek küçük bir köşesi vardı 
odanın. Mutfağın alanını salondan ayıran bar 
benzeri, ince ve uzun sıra, yeni silinmiş gibi 
ıslak ıslak parlıyordu. Oda hakkında daha 
fazla detay hatırlamıyorum, çünkü benden 
birkaç saniye sonra mutfağın karşısında kalan 
kapıdan içeriye bir adam girdi. Dışarıdaki 
gece kadar koyu saçları vardı, omzunun 
üzerine dökülüyordu. Benden biraz kısaydı 
ve tek parça, siyah bir kıyafet giyiyordu. Beni 
gördüğüne şaşırmışsa da hiç belli etmedi. 
Güzel bir tebessümle yanımdan geçip barın 
arkasına yerleşti. 
 “Size nasıl yardımcı olabilirim?” 
dedi. Konuşmasaydı sonsuza kadar orada 
durabilirdim. Bitkince bir sandalyeye çöktüm. 
Diyeceklerimi toparlamam zaman aldı ve 
konuştuğumda da sesimin acınası çıktığına 
eminim. 
 “Su ve yiyecek bir şey, lütfen.”
 “Tabii efendim.” 
Bana büyük bir kupadan su getirdi. Oldukça 
tatlıydı. Rahat ama hızlıca barın arkasında 
çalıştı. Önce kızarmış tavuğa benzer bir koku 
geldi sonra da tahta tabakta, ne olduğunu 
kestiremediğim sıcak bir yemekle geldi. 
 “Kestaneli meris tabağı, besleyici ve 
lezzetlidir.” dedi. Ona teşekkür edip yemeğimi 
yedim. Adam karşımdaki sandalyeye oturdu 
ve beni izledi. Bir süre sonra sessizlikten 
rahatsız olup sordum. 
 “Neredeyim ben?” 
 “Bilmiyor musunuz?” 
Sesinde bariz bir şaşkınlık vardı. Beyaz 
teninde fazla koyu duran siyah gözleri 
açılmıştı. Herhalde uzun zamandır şaşkınlık 
hissi tatmamıştı. 
 “Hayır, başka bir gezegenden 
geliyorum…” 
Bunu söylediğim anda önümdeki manzarayı 
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idrak edebildim. Her şey bir rüyadan uyanmak 
gibiydi, anlıyorsunuz ya. Gerçeklik algım çölde 
yitmişti. Sıcak bir odada sıcak yemeğin tadını 
çıkarırken gözümün önünden perde kalktı. 
Gemim birkaç hafta önce buraya çakılmıştı, 
havanın temiz olduğunu anladığımda ve 
gemiyi çalıştıramayınca, içecek ve yiyecek 
bulmak için yürümeye başlamıştım. Burası 
dünya değildi ama karşımda bir insan 
oturuyordu. Boğazım düğümlendi ve 
bacaklarımdan yükselen sıcaklığı hissettim. 
Midem burkuldu fakat merağım galip geldi. 
Ona soru sormaya devam ettim.
 “Sen kimsin? Dünyayı biliyor musun?” 
Sanki mümkünmüş gibi adam biraz daha 
şaşırdı. 
 “Dünyadan geldiğinizi söylemeye 
çalışmıyorsunuz, değil mi?” 
 “Şey, evet dünyadan geliyorum.” 
Bütün kaslarım gerginlikten taş gibi olmuştu. 
Mümkün olmaması gereken bir konuşmaydı 
bu. Bilincimin körelmeye başladığını 
hissetmiştim. 
 “Ben Tempus ve burası Zamanın 
Krallığı Clepsydra.” dedi adam. Bana hiçbir 
şey ifade etmemişti. 
 “Dünyadan bir akrabamızın geleceği 
elbette öngörülmüştü ama bu kadar erken 
beklemiyorduk. Siz kimsiniz, buraya nasıl 
geldiniz?” 
 “Ben…” düşünmeden cümleye başlayıp 
nasıl tamamlamam gerektiğini unuttum. 
Vücudum yorgunluk belirtileriyle kasılıyordu. 
Oda gözlerimin önünde kararmaya başladı ve 
sonra zeminin yükselip başıma vurduğunu 
sandım. Gördüğüm son şey Tempus’un 
endişeli yüzüydü. 
 Böylece uzak kuzenlerimizden 
birisiyle ilk defa tanıştım. Beni daha sonra 
yeraltındaki şehirlerine götürdüler. Antik bir 
dünyanın teknolojiye bürünmüş hâli gibiydi. 

Kuzenlerimizin, biraz kısa olmaları dışında 
bizden bir farkları yoktu. Zekiydiler ve sanırım 
çok yaşlıydılar. Yaşlarını hiç öğrenemedim 
ama ben şimdi yaşlanıp buruşuk bir 
yüze kavuşmuşken dahi Tempus onu ilk 
gördüğümden daha yaşlı gelmiyor. Onlarla 
sohbet ettim, beni aralarına kabul ettiler. 
Bana atalarının büyük tufanla mücadelesinin 
hikâyesini anlattılar. Uzayı gösterdiler. 
Zamanı ve ışığı öğrettiler. Bana mükemmel 
bir gemi ve sonsuz maceraların anahtarını 
verdiler. Ben de onlara bir kâşif verdim. 

Uzay Gezgini A. L. Ramado’nun anı defteri. 
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Arda Tipi

Utherion

Dizi Öykü - Bölüm-2

 -Biraz açabilir misiniz Doktor? 
 -Epigenetik çalışmalarındaki yeni 
bulgular biyolojik özelliklerimiz gibi bize 
korkularımızın da genlerle taşındığını gösterdi.  
 -Bu çok ilginç ama Peter’ın rüyalarının 
bununla ve labirentlerle bağlantısını anlayamadım.  
 -Peter’ın okuldan gönderilen dosyasında 
eşinizin eskiçağ kültürleri ve mitoloji uzmanı 
olduğu yazıyordu. Labirent teması konusunda 
bize daha kapsamlı bilgi verebilecektir kuşkusuz.

William eşi Eva’nın konu hakkında 
söyleyeceklerini dinlemek üzere arkasına yaslandı.  
 -Doğrusu böylesi bir bağlantı beni de 
hayrete düşürdü çünkü bahsettiğiniz labirent 
teması binyıllar öncesi ile ilgili inanış ve 
söylentilerin bir parçasıdır. İlk akla gelen de 
Minotaur miti olur bu konuda. Girit kralı Minos, 
gayri meşru oğlu, boğa kafalı canavar Minotaur’u 

saklamak için mühendis Daedalos’a bir labirent 
inşa ettirir. Bağdaşığı Atina’dan her dokuz 
yılda bir alınan yedi erkek ve yedi kız çocuğu 
da bu labirente salınarak Minotaur’a kurban 
edilir. Ta ki Atina kralı Aegeus’un oğlu Theseus 
Minotaur’u öldürene dek. Ancak sadece bu değil. 
Minoen kültür etnik köken temelinde ortadoğu 
medeniyetine dayanır. Bahsettiğimiz mitosun 
tek tanrılı dinlerdeki cehennem ve şeytan-zebani 
imgeleriyle tarihsel, ayrıca etimolojik bağlantıları 
olduğunu görebiliyoruz. Minotaur ve labirent 
temalarının çıkış noktası bu bağlamda Baal-
Moloch kültüdür ki o da kendisine çocuk kurban 
edilen boğa görünümlü bir idoldü. Ancak labirent 
yerine Gehenna vadisinde gerçekleştirilirdi  ritüel. 
Dediğim gibi, binlerce yıl öncesine uzanan öyküler 
bunlar. Bir şekilde gerçekten yaşanmış olsalar 
bile kalıtsallığının zaman aşımına uğramamış 
olmasına inanmak oldukça zor.
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 -Neden? Biyolojik kalıtsallığı hayatta 
tutan gen havuzumuzun kıyıları primat öncesi 
atalarımıza kadar uzanabiliyorken aynı şey neden 
antik atalarımızın anıları için de geçerli olmasın, 
hele de kültürel kalıtımın ötesinde, genetik 
işleyişe dair somut göstergelere ulaşılmışken? 
‘Kolektif hafıza’yı sosyolojinin salt yatay bağlamı 
dışında, antropolojinin dikey sürekliliği üzerine 
uyguladığımızda insana dair çoğu bilmecenin olası 
cevaplarını bulabiliyoruz. Öyle ki popüler kültür, 
sinema, bilgisayar oyunları, müzik, görsel sanatlar 
gibi modern kültürün  farklı katmanlarında bile 
etkilerini görmek mümkün. Neden olmasın? Peter 
belki de soy ağacının antik köklerinden gelen 
korkuların bir kurgusunu yaşıyor uykusunda.

 William sabırsızlanır bir tavırla diyaloğu 
böldü,

 -Evet, tüm bunlar gerçekten çok 
ilginç ancak asıl sorunumuzun Peter’ın 
uyku düzensizliği olduğunu sanıyorum.  
 -Haklısınız, ancak tüm bunları anlatmamın 
bir sebebi var. Peter’ın uyku esnasında kaydını 
tuttuğumuz EEG’sinde beyin dalgalarında bir 
anomali farkettik. Normalde uykunun REM öncesi 

evresini gösteren delta dalgalarını algılayamadık. 
Alfa ve theta evrelerinden sonra direkt geçtiği 
REM süresince de gama dalgaları gözlemledik. 
 -Yani?

 -Yani eğer uyku problemine sebep 
olacak yoğunlukta gece korkuları yada kabuslar 
söz konusu olsaydı güçlü beta dalgaları 
gözlemlememiz gerekirdi. Ancak gama dalgaları 
güçlü zihin aktivitesi ve olumlu bir bilinçlilik 
durumunun göstergesidir. Bu durumu ve diğer 
bilinmeyenleri açıklığa kavuşturmak için bir 
hipnoz seansı öneriyorum.

 Eva bir iki saniye düşündükten sonra 
anneliğin getirdiği bir endişe ile olsa gerek, yüzünü 
hafifçe ekşitti,

 -Bu gerçekten gerekli mi doktor?

 -Şöyle söyleyeyim Eva. Bu belki de 
yeni bir düşünce; özetle söylemek gerekirse, 
ergenlik öncesi çocuklarda, ortak tehditleri olan 
korkunun kaynağını, hatta korkunun kendisini 
-yani onu temsil eden kurgusal varlığı- yenilgiye 
uğratma güdüsü kabileye kabul ritüelinin kolektif 
bilinçaltıyla taşınagelen  uzantısı olabilir bir 
nevi. Sosyal ilişkiler, algısal örüntüler, hormonal 
değişimler, öte yandan bilinçaltının karmaşık 
dehlizleri gibi kavramsal labirentlerin içinde gizli 
‘canavar’ı Theseus’un yaptığı gibi öldürmek, onun 
erkekliğe geçişinin – bu kısmı fazla metafizik 
bulmazsan- bir şekilde soyun ‘genius’ları yani 
ataların ruhlarınca onaylanması demek belki de. 
Ancak bütün bunlar uykunun başlangıç evresi ve 
REM arasındaki süreçte beyin dalgalarının ani 
frekans değişimlerine ve uykuda bilinçlilik haline 
elbette bir açıklama getirmiyor. 

    Devam Edecek...
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?

Kayıp Rıhtım’ın düzenlediği, 2017 Yılın En İyileri Oylamasında YBKY Dergisi BİRİNCİ oldu.



85www.yerlibilimkurgu.com



86 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2018 / sayı 10

Kısa Öykü yarışmasının yenisi başladı bile :) 
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Kısa Öykü ve kitap paylaşımlarında gözle görülür bir artış görüldü.
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Yazan Hasan ÖNAL Resimleyen Sezai ÖZDEN
ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm - 8 / Sezon Finali

 Bayan Thoz bir genetik tasarım 
mühendisiydi Dünya ziyareti onun için 
büyük bir nimetti. Yeni bir yaşam formu ile 
karşılaşma ve inceleme imkanı zaten kaç 
kişiye nasip olabilirdi ki? 
 -Bizleri asıl kaygılandıran sizlerin 
bu gezegende yaşamı devam ettirebilmeniz 
dışında sizlerin neden ve nasıl halen evrimin 
emekleme devresinde kalmış olmanızdı. Bu 
hiç normal değil Burak bey.
 -Peki Bizlerin bu gezegende var olma 
süremizi ne kadar hesaplıyorsunuz bayan 
Thoz.
 -Sizin yaşam formunuz zaten bu 
gezegende üretildi bay Arda... Bu süreç dört  
milyar dünya zamanına denk.
 -Burada üretildiniz derken? Anlayamadım, 
biz üretildik mi?
 -Evet bay Arda, sizin gibi milyonlarca 
form yerleştirildi bu evrene ama maalesef 
sizin yani İnsan diye adlandırdığınız bu form 
üretilirken gözden kaçan bir hata oluşmuş. 
Bu bariz bir şekilde ortada.
  -Bayan Thoz sizin buradaki göreviniz 
nedir şimdi ve neden Mars’ta on bir adet 
gemiyi tutuyorsunuz? Yoksa koloni olarak 
mı geldiniz? 
 -Hayır bay Burak, bizler asıl orijin 
numuneleri almaya geldik. 
  -Orijin?? Ne demek şimdi bu? 

Anlayamadım bayan Thoz.

***

Güneş sistemi dışında
Dünya federasyon gemisi

 -Başkan Bahir kaos büyüyor, an 
itibari ile doksan beş gemide çok büyük 
ayaklanma çıkmış durumda. Personeller 
kendilerini yaşam kapsüllerine kilitlemiş 
durumda. Büyük can kayıpları bilgisi geliyor 
tüm filolardan. Emriniz nedir??
 -Maalesef gözden çıkaracağız, başka 
bir seçenek göremiyorum. Bu diğer filo 
gemilerine nüks etmeden önce halledilmeli.
 -Yani Başkan??
 -Personeller gemileri terk etsin, hedef 
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ana gemi.
 -Efendim kapsüller gemiden 
ayrılamıyor… Olmuyor,tüm sistem of.
 -Çok zor bir karar... Çok zor…
 -Efendim süre geçtikçe hacklenen 
gemi sayımız artıyor. Lütfen bir şeyler 
söyleyin... Sayı yüz kırk üçe çıktı Başkanım. 
Birbirlerini tetikliyor sanki! 
 -Kaptan Lostislav duyuyor musun?.. 
Nedir önerin, yoksa yolun sonuna mı geldik 
Yoldaş? 
 -Başkanım bana biraz daha süre 
tanıyın... Çözüme varmak üzereyim. 
 -Lostislav ne yapmaya çalışıyorsun 
Allah aşkına, filo eriyor! 
   Başkanım hacklenen gemi sayımız yüz 
seksen dokuz oldu... Başkanım ne olur bir 
şeyler söyleyin! 
 - …
 -Başaramayacağız Lostislav… 
Başaramayacağız.
 -Başkanım size dünyadan bilinmeyen 
bir kod ile mesaj geliyor?? Nedir bu? Tüm 
virüs bu mesaj ile yayılmış bunu tespit 
ettim... Başkanım açıklar mısınız bunu??
 -Lotislav bu imkansız!! Neden böyle 
bir şey yapsınlar ki!!
 -Başkanım bunu benden neden 
gizlediniz ki?? Neden??
 -Lotislav bunu açıklayamazdım... 
Bu onlar ile yaptığım gizli bir anlaşma idi... 
Nasıl söylesem ki sana!!
 -Başkanım ne yaptınız siz??... Nasıl 
böyle bir hataya düşersiniz... Bizi oyuna 
getirdiler görmüyor musunuz?.. Bizi 
bitiriyorlar bu besbelli artık! 
 -Lanet olsun lanet olsuun! 
 -Artık çok geç Başkanım… An itibari 
ile iki yüz on dört gemimizde tek bir yaşam 
belirtisi kalmadı… Ancak kalan on altı gemiye 

virüse karşı koruma kalkanı oluşturabildik 
maalesef.
 - …
 -Ben Savaş, Dünya federasyon gemisi 
ana yazılım mühendisi ve kripto şifreleme 
mühendisi arkadaşım Gökhan ile an itibariyle 
Dünya federasyon gemisi yönetimine el 
koyuyoruz... Maalesef ki yaşadığımız bu 
hain ve feci saldırı iki yüz on dört gemimizin 
yaşam faaliyetini sonlandırarak mürettebat 
ve yolcularımızın yaşamını sona erdirdi... 
Bu oldukça sarsıcı olmakla birlikte maalesef 
gerçektir.... Her zaman dediğimiz gibi, 
Başkan Bahir’in Dünya’da bıraktığımız 
insanlarımıza yaptığı ihanetin benzerini 
filodaki vatandaşlarımıza yapmayacağı 
anlamına gelmiyordu bizim için,bunu 
her platformda sesimizin çıktığı kadar 
bağırıyorduk. Ama maalesef Başkan Bahir 
bizleri de tehlikeye atmaktan çekinmedi ve 
Dünya’da konuşlandıklarından artık emin 
olduğumuz Ddv’lar ile bir şekilde bir anlaşma 
içinde olduklarını anlamış durumundayız... 
Bu canlılar ile temasa geçmeye çalışacağız, 
ancak bu facianın kalan gemilerimize tekrar 
tekerrür etmemesi adına acele etmeyerek 
bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. An itibari ile 
seyahatimizi kalıcı bir çözüm bulana kadar 
durduruyoruz,yerimizde stabil kalacağız. 
Tekrar herkese geçmiş olsun diyor ve bir 
daha böylesi bir ihanet ile karşılaşmamayı 
diliyoruz...Ve an itibari ile eski Başkan 
Bahir’in kuleler ile kestiği iletişimi açıyoruz. 
Oradaki vatandaşlarımız ile tekrar temas 
kuracağız. Umarım oradan gelecek olan 
güzel haberler ile sizleri azda olsa tekrar 
umut ve sevinç ile buluştururuz… Tekrar 
merhaba Dünya... Bizi duyuyor musunuz??

***
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 -Beni duyuyor musunuz beyler... Ben 
kule 99... Ben kule 99 Abdullah...
Dünya federasyon gemisinden mesaj 
akmaya başladı...
 -Evet evet duyuyorum kule 99... Ben 
kule 309 Paul. 
 -Ben kule 210 Takana... Muhteşem 
bir şey sesinizi duymak beyler muhteşem! 

 Artık kuleler arası iletişim tekrar 
normale dönmüştü, bu muhteşem bir şeydi. 
Kule nöbetçileri adeta sevinçten çılgına 
dönmüşlerdi. Bu sevinç ve hasret kule 
sayımlarından sonra yerini sessizliğe ve 
hüzne bırakmaya başlıyordu. Yapılan sayım 
o kadar da mutlu bir tablo çizmiyordu. Kule 
nöbetçilerinin çoğu kule terk eyleminde 
yaşamlarını bir şekilde yitirmiş, kalanların 
çoğu ise girdiği psikolojik travma sonucu 
büyük hasar ve yıkım almışlardı. Neredeyse 
sağlıklı bir diyalog bile kurulamıyordu… 
Durum içler acısı bir manzara çiziyordu.
 -Ben kule nöbetçisi 013 Bora... 
Arkadaşlar, maalesef yaptığımız kule 
sayımları hiç hoş olmayan sonuçlar çıkardı 
karşımıza... Kule terk edip bir şekilde 
hayata tutunamayan arkadaş sayımız 
yadsınamayacak kadar çok... Tam altı 
yüz otuz iki arkadaşımızın ex olduğu 
bilgisi teyit edilmiş durumda. Kule terk 
edip yaşamsal faaliyeti devam eden, fakat 
iletişim sağlanamayan arkadaş sayımız yüz 
seksen dokuz, kule içinde iletişim zorluğu 
çeken arkadaş sayımız yetmişlerde, bunlara 
bir şekilde ulaşıp acil psikolojik yardım 
sağlamalıyız ve malumunuz Dfg‘sinden gelen 
o korkunç haber hepimizi derinden sarsmış 
durumda... Ne diyeceğimi bilemiyorum, 

umarım önümüzdeki günlerde bizleri mutlu 
edecek başka gelişmeler olur.
 -Bora, ben 99 nolu kule nöbetçisi 
Abdullah.Arda ve Burak’ın yaşamsal 
algılarını aldık ama iletişim kuramıyoruz. 
Senin bir önerin var mı?
 -Abdullah bildiğin üzere onlar ile 
iletişim kurmamız birçok soru işaretini 
cevaplayacak. Senin gibi bende ivedilikle 
onlardan gelecek en ufak bir iletişimin 
peşindeyim... An itibari ile beklemekten 
başka bir çare gözükmüyor.

@@@@@@@@@
 
 -Sezai çabuk buraya gel!
 -Ne oldu Hasan??
 -Canan... Sanırım Canan’ın yaşamsal 
faaliyeti durdu... Ekran masmavi! 
 -…Evet… Maalesef Canan’ı kaybettik. 
Maalesef…
 -Şimdi ne olacak, bir fikrin var mı? 
Bu durum neleri değiştirir Sezai? 
 -Bekleyip göreceğiz Hasan, bekleyip 
göreceğiz…
 -Ben Esra’ya haber vereyim... Nerede 
Esra?
 -En son üst koridorda idi... 
 -Esraa... Esraaa... Beni duyuyor 
musun cevap ver?! 
  -Hasan Abiii yetiiiş... Yetiiiş! 

@@@@@@@@

 -Bayan Thoz bizlere biraz müsaide 
eder misiniz? Burak ile özel bir şey 
konuşmam gerekecek…
 -Rica ederim ne demek… Tabiki. 
 -Burak kulaklığını tak çabuk, çabuk! 
Kuleler arası iletişim açıldı sanırım, bize 

ulaşmaya çalışıyorlar. Bayan Thoz’un 
yanında konuşmak istemedim, bizim 
iletişimimizin olmadığını biliyor.  - Evet 
Arda... Wooow evet evet iletişim sağlanmış 
aman Alllah’ım… Mucize bu Ardaa! 
 -Sus sus… Sesini yükseltme sakın, 
kadın duyacak! 
 -Ben 113 Arda… Sizi duyuyorum… 
Bu müthiş bir duygu, çok mutluyuz, Burak 
ile beraberiz,lakin bir müddet iletişimi 
kapatacağız. Bu sizin ve bizim için daha 
sağlıklı olacak. Bizi merak etmeyin, en yakın 
zamanda iletişime geçeceğiz.
 -Arda, şimdi bu kadın umarım 
anlamaz ve bizler durumu çözmek için biraz 
daha vakit kazanırız.
 -Burak umarım senin dediğin gibi 
olur... Ben korkmaya başladım şu uzaylıdan.
 -Al benden de o kadar... Demek ki 
korku filmlerinin baş aktörü olacakmışım 
birgün... O da bugün.
 -Baylar sohbetiniz bitti ise sizden 
müsaade istesem?
 -Ne oldu bayan Thoz?? Nereye 
gidiyorsunuz?
 -Yüzeye çıkmam gerekiyor bay Burak 
ve bay Arda. 
 -Neler oluyor bayan Thoz??
 -Gemilerimiz hareket etti Mars’tan, 
bay Arda… Onları karşılamam gerek.
 -Gemileriniz buraya mı geliyor??
 -Evet Bay Arda, buraya gelmeleri 
gerekiyor ve geliyorlar.
 -Neden ama? Neden??

Sekizinci bölüm/Sezon finali

    Devam Edecek...
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Sokak Röportajları

 Gündüz bilimkurguyla ilgilenenleri bulamayan acar muhabir Sezai ve 
maharetli  
kameramanı Salih gece yarısından sonra şanslarını denemeye karar verirler.  
Birkaç başarısız girişimden sonra ıssız bir parka girip, umutsuzca bir banka 
çökerler. 
 -Bulamadık be Salih’im. Yok yok yok... Bi tane bilimkurgu seven olmaz mı?  
UFO’cular, fantastik edebiyatçılar, hatta soğanın gücüne inananlar derneği var bir  
tane bilimkurgu sever yok memlekette. 
 -Üzülme be abi! Bir gün bulacağız elbet. O gün bizim günümüz olacak. 
Bu sırada yan taraflarında bir çakmağın alevi karanlıkta parlar. İkisi de merakla 
o yöne baktıklarında diğer bankta oturan şarapçıyı görürler. Şarapçı sigarasını 
yakmıştır.  
 Sigaranın ucunda parlayan kırmızılık sarımsı kahverengi yüzünün alt kısmını 
silüet olarak görmelerini sağlar. Şarapçı elindeki gazete sayfasına sarılı şişeden bir 
fırt çeker. Sonra Sezai ve Salih’e dönerek; 
 -Bak kardeş sana bir nasihatte bulunayım. Boş verin... Düşünmeyin böyle 
şeyler. Dünyada 30 bin nükleer başlık var. Kıyamet saati gece yarısına 5 dakikayı 
gösteriyor. Sadece bir denizaltındaki füzelerin başlığı, diğer ülkenin nüfusu 1 
milyondan fazla bütün şehirlerini yok edebilir. Atmosferin anasını ağlattınız. Küresel 
iklim değişiklikleri torunlarınıza yaşanılmayacak bir dünya bırakacak. Fosil yakıtlar 
yüzünden zehir soluyorsunuz, sularınız sizi zehirliyor. Boş verin bilimkurguyla 
ilgilenmeyi. 
 Sezai ve kameramanı Salih birbirlerine bakar. Kameraman dayanamaz: 
 -Dayı sen bilimkurguyu sever misin? 
Sarhoş gözlerini ileriye dikmiş, hipnotize olmuş gibi boş ver dercesine elini sallar. 
 -Roket denilen ilkel yöntemlerle daha güneş sistemini aşamadınız. 
Gidebildiğiniz en uzak nokta nah şu (tepede parlayan yarım ayı gösterir). İnsan 
ruhunun güzelliğini, hayal gücünü anlatan eserlerin yerini saçma sapan şeylerle 
dolduruyorsunuz. 100 yıl önce Jules Verne’nin yazdığı eserler gibi bir eser son 50 
yıldır yazıldı mı? Mozart, Korsakov gibi bir müzisyen söyleyin son 25 yılda çıkan. 
İnsanlık giderek geriye doğru giderken bilimkurguyu kim ne yapsın? 
 Sezai’nin gözleri parlar: 
 -Siz bilimkurgu okur musunuz? 
Sarhoş yerinden kalkar yalpalayarak çalılara doğru giderken; 
 -Ben olmuşum bilimkurgu... 
Çalılara girmeden önce, Sezai ve Salih sarhoşun mırıldandığı şarkıyı duyarlar. 
 

“Ben seni seviyorum
Sen gidiyorsun 
Acı çekiyorum 
Gülüyorsun
Hoppi hoppi hoppi” 

6
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6
Sarhoşun ardından bakan Sezai ve Salih çalıların arasında güçlü bir parlamayla  
gözlerini kapatırlar. Yoğun ışık her tarafı sarmıştır. Işık kaybolduğunda gökyüzüne  
doğru yükselen parlak bir cisim görürler. Salih şaşkınlıkla: 
 -Abi... Abi... Gördün mü? Bu... Bu... UFO... Sarhoş yani uzaylı... Biz... Kamera... 
Sezai ışığı takip ederken bıkkın bir sesle: 
 -Biliyorum Salih biliyorum. Bu kadar aramadan sonra bulduğumuz tek 
bilimkurgu severdi O.
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