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5www.yerlibilimkurgu.com
yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com



6 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2018 / sayı 11

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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55 Yazarın Kaleminden 59 Öykü ile Türkiye’nin En Yüksek Katılımlı

Bilimkurgu Öykü Seçkisi

Bu seçki, Özgen Berkol Doğan’a ithafen yazılmıştır.
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden
Geçen ay hakkında yazmaya fırsat bulamadığım Ocak ayında vizyona giren Arif 
v 216 filmi, 2018 yılında yerli bilimkurgu sineması adına bizi umutlandırmıştı. 
Fakat eleştirmenler ve seyircilerin beklentisini karşılayamadı. Tüm olumsuzluklara 
rağmen, yerli bilimkurgu eserlerin artmasını istiyorsak destek vermemiz gerekir 
diye düşünüyorum. Film Robot 216’nın insan olma hayali ile Dünya’ya Arif’in 
yanına gelmesi ile başına gelenleri konu almaktadır. 2 saatlik komedi-bilimkurgu 
türündeki filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, senaristliğini Cem Yılmaz 
yapmıştır. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Farah Zeynep Abdullah yer 
almaktadır.

Dev uzay gemisi Einstein’ın ekibi, uzayda boş olması gereken bir noktadan karmaşık bir 
sinyal aldıklarında büyük bir ikilime düşer: Gezegenlerinin ekonomisi için büyük önem 
taşıyan uzay geçidi kurma görevine devam etmek ya da ileride yargılanma pahasına, görevi 
iptal edip sinyal kaynağını incelemek. Sonunda sinyal kaynağını incelemeye karar veren 
ekip, zeki bir yaşam türünün biçimlendirdiği ilginç bir asteroidle karşılaşır. Güçlü silahlarına, 
zeki saldırı robotlarına ve hızlı iyonsikletlerine çok güvenmektedirler. Ama karşılarında 
zaman zaman fizik kurallarının bile hiçe sayıldığı Astera bulunmaktadır. Astera’nın binlerce 
kilometrelik tünellerinde zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Onları saldırgan robotlar, garip 
yapılar, düşmanca davranan zeki canlılar ve dahice çözümler bulmaları gereken birçok 
sorun beklemektedir. Ekibin çılgın güzeli Şanel ile dışlanmış üyesi Bark arasındaki aşk bir 
de Astera sınavından geçecektir. Geri dönebilmek için ileri gitmek zorunda oldukları, çoğu 
zaman gördüklerine anlam vermekte zorlandıkları bu yolculuk Astera’nın içdünya keşfinin 
başlangıcı olacaktır.

Yazar: Levent Çaşka. Yayınevi : Gürer Yayınları Basım Yılı: 2015

Film

Arif v 216

Astera Kaşifleri - İç Dünya Destanı 

kitap
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Yayınlanmaya başlamadan büyük bir merak uyandıran dizi 1. sezonu 
başlamadan 2. sezon onayını almıştı. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu 
J.K.Simmons’un yer aldığı dizi sıradan bir hayatı olan Howard isimli 
karakterin hayatının, çalıştığı yerin paralel bir evrene açılan kapı olduğunu 
öğrenmesi ile sıra dışı bir hal almasını konu alıyor. Paralel evren vb bazı 
yönlerinden bana Fringe dizisini hatırlatan dizinin ilk bölümleri kaliteli 
bir yapım olduğunu ve bizi sürükleyici bir sezonun beklediğini gösteriyor. 
1. sezonu 10 bölüm olarak açıklanan dizinin başrollerinde J.K.Simmons, 
Harry Lloyd ve Nazanin Boniadi yer alıyor. Senaristliğini Justin Marks 
üstleniyor.

Jazz Bashara hiçbir zaman kahramanlık peşinde koşmamıştı. Tek isteği zengin olmaktı.  
Artemis… Ay’daki tek şehir. Eğer çok zengin değilsen ya da bir turist olarak ziyaret 
etmiyorsan Ay ve Artemis, tabiri caizse “zalim bir sevgilidir”. Haliyle hayatta 
kalmak için ufak tefek kaçakçılıklar yapmak pek de beklenmedik bir şey değil. 
Özellikle de çok borcun varsa ve alın terin bu borçları kapamaya yetmiyorsa.  
Ek iş olarak kaçakçılık yapan Jazz’in hayatı da karşısına reddedemeyeceği bir teklif 
çıkınca tamamen değişir. Küçük bir kaçakçı olarak kalkıştığı bu büyük sabotaj 
boyunu aşacak ve beklediğinin de ötesinde Jazz, tüm Artemis’in kontrolünü 
ele geçirmeyi ilgilendiren bir komplonun ortasında bulacaktır kendini. Bundan 
sonra alması gereken risk, işe ilk girdiği zamankinden çok daha büyüktür.  
Andy Weir, Marslı’da gösterdiği mühendislik, bilim ve teknoloji bilgisini 
Artemis’te de sergileyip yine fazlasıyla gerçekçi bir gelecek öngörüyor.  

Yazar: Andy Weir. Çevirmen: Emre Aygün. Yayınevi : İthaki Yayınları Basım Yılı: 2018

Counterpart (2018-Devam ediyor)

Artemis

dizi

Savaş sona erdi ve güzel robot Violet Evergarden’ın bir işe ihtiyacı var. Yaralı 
ve hissiz bir halde, kendini ve geçmişini anlamak amacıyla mektup yazıcılığı 
yapmaya başlar. Eskiden bir savaşçı olan Violet, Seni Seviyorum kelimesinin bile 
anlamını bilmezken bu işi nasıl yapmayı başaracını anlatan anime, müzikleri 
ve görselliğiyle son yılların en iyi animesi olmaya aday görünüyor. 24 dakikalık 
bölümler halinde yayınlanan anime serisinin 7 bölümü yayınlanmış durumda ve 
devam ediyor. Seslendirme sanatçıları: Yui Ishikawa, Takehito Koyasu, Daisuke 
Namikawa. 

Violet Evergarden  (2018-Devam ediyor) anime
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Cem KILIÇ

YBKY Bilimkurgu
ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 
Üzerine Görüşler

X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği Başkanı

Öncelikle böyle bir çalışmayı başlatmış 
olmanız, yıllarını bilimkurguya emek 

vermiş kişiler olarak bizleri çok mutlu etti. 
SEÇKİ üzerinde bazı noktaları işaret etmek, 
umarım bundan sonrakilere de ışık tutacaktır. 
Eksiklerimiz ve hatalarımız, olgunlaşmamızın 
ve mükemmelleşmemizin basamaklarıdır. 
Dikkatimizi çeken bazı başlıkları şöyle 
gruplamak olasıdır:

1). KİŞİLERE İTHAF EDİLENLER:
*Öncelikle, kendisini andığınız ve ithaf 

ettiğiniz “Özgen Berkol Doğan”ın kısa 

bir özgeçmişini girişte yayınlamanız, seçkiyi 
ilk inceleyenlerin onu daha fazla tanımasına 
yardımcı olacaktı. Elbet internete girip 
araştırmak mümkündür, ama kalıcı olarak 
dergiyle birlikte yürümesi daha şık dururdu.

*Keza içerdeki öykülerden birinde de böyle 
bir ithaf var ki, bir öykünün kahramanı olan 
kişiyi tanımak okuyanın da hakkıdır..

2). YAZIM TARZI:
*Kısa öykü (novella) ile uzun öykü (long 

story) veya kısa roman  (novelette) arasında 
henüz bir ortalamanın bulunamaması, 
kaleme alanların, akıllarından geçeni 
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nasıl kurgulayacaklarını tam anlamıyla 
tasarlayamamalarından kaynaklanmış 
görünmektedir. Bilindiği gibi hepsinde 
anlatım dili farklıdır. Bu yüzden de öyküsüne 
roman gibi başlayıp, öykü gibi sürdüren; 
öykü olarak başlayıp roman özetine çeviren 
yazarlar, ne yazık ki konu savurganlığı 
yapmışlar. Oysa sabırla üzerlerinde 
çalışılırsa, roman olabilecek çok keyifli 
konular işlenmiş.

*Bazı öyküler adeta masal gibi tekdüze, sayfa 
boyutunda paragraflı (oysa her eylem yeni 
bir paragrafı gerektirir ki, okuyan rahat 
izleyebilsin), adeta belgesel havasında 
kaleme alınmış. Bu da akılda kalmaz, yani 
etkin olmaz. Amaç öykülerin etkileyici, 
okurda iz bırakıcı olmasıdır.

*Bazı öyküler ise deneme tarzındadır; yani 
yazarın bilgi birikiminin kesin bir sonuca 
varmadan ve kanıtlama amacı gütmeden 
sunduğu serbest yazılardır. İçine eylem 
katılırsa öyküye dönüştürülebilir, ancak.

*Bilimkurgu, aşırı teknolojik ve bilimsel 
bilgilerle okuru kaçırması değildir. Bu hep 
tartışılmıştır: “Sanat, sanat içindir. 
Sanat, kendim içindir. Sanat, toplum 
içindir.” Bu slogan içinde en akılda kalanı ve 
etkili olanı, sanatın toplum için yapılanıdır. 
Yani sokaktaki kişinin anlayabileceği ve 
hoşlanacağı değil de, sadece seslenilen 
meslek grubunun anlayabileceği eserler, 
unutulmaya mahkûmdur. Bu tıpkı TV veya 
radyoda konuşan bir hekimin, ne kadar 
Latince terim varsa sıralaması ve izleyen/
dinleyen kişilerin kafalarının karmakarışık 
olup, onu anlamamaları gibidir. Şu sıra adeta 
bir modaya dönüşen yabancı sözcüklerin 
cümleler içinde bol bol serpiştirilmesi de 
aynı itici durumu yaratmaktadır. Dolayısıyla: 
Sanat için yazılan > Belli çevrelere 

hitap eder. Kendisi için yazılan > Benlik 
tatminidir. Toplumun anlayacağı dilden 
yazılan >  Topluma mal olur.

3). KONULAR:
*Her dönemin bir giyim modası olduğu gibi, 

düşünce ve yazı dünyasında da dönemin 
düşünce modası etken olur. Günümüz 
gençliği, yıllarca bilgisayar savaş oyunları, 
istilalar, vurucu kırıcı ve yok edici bilinçaltı 
oyunları ve filmleri ile hemhal ola ola, sadece 
kıyamet ve yok edişe/oluşa odaklanmış 
görünmekteler. Korkuyla terbiye edilen 
ve şiddetle, felaketlerle kafayı bulan halkı 
tatmin edici “korku ve felaket edebiyatı/ 
senaryoları” halen de sürüp gitmekte. 
Dünyanın yok olmasını büyük bir iştahla 
bekleyen sado-mazoşist kişileri tatmin için, 
bu yok oluşun hangi yıllarda olacağına dair 
hazırlanan Fantastik Gerçekçi kitaplar yok 
satmakta, CD’ler kapışılmakta, sinemalar 
dolup taşmakta. Oysa geleceğin hayallerini 
gün gelip biz maddeleştireceksek eğer, onu 
güzel tasarlamak boynumuzun borcudur.

*Bu bağlamda, eğer bulunduğumuz  
yaşamı veya sistemi (Sözgelimi 1984 
veya Alphaville ya da Animal Farm 
gibi) eleştireceksek, bunun da çözümünü 
sunmamız gerekir. “Yok oluş” tamam… ya 
sonrası? Dünyayı bırakıp başka gezegenlere 
yerleşelim… Bu yüzden mi Afrika’dan 
Avrupa’ya binlerce insan ölümü göze 
alıp göç etmeye uğraşıyorlar da, neden 
ülkelerinde kalıp mücadele etmiyorlar, 
diye kınanıyorlar? Bizi kim kınayacak? 
O gezegenlerin sakinleri mi? Yoksa “Ah 
neredeydiniz, gözlerimiz yollarda 
kaldı!” diyeceklerini mi sanıyoruz? 

*Bu durumda gelecekle ilgili karamsar 
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görüşler, çevresel etki ve yılların hatta güncel 
bilinçaltı kurgulamaların sonuçları ise, bu 
kısırdöngüden nasıl çıkacağız? Yaratmak 
bunun neresinde? Yeni bir dünyayı yaratmak 
yerine yok olmayı yaratmak, intihardan 
başka nedir ki? Her defasında olması 
gereken, başa dönüş değil, bazı öykülerde 
de işlendiği üzere bir üst modelde, farklı bir 
düzeyde başlangıç yapmaktır.

*Pandora’nın kutusunda en son kalan 
UMUT’tur. Mücadele ve yaşam hırsı, en alt 
sınıflar olan bakteri ve virüslerde bile varken, 
gelişmiş duygu ve düşünce sahibi insan, 
nasıl kendi yarattığı zorluklara, yanlışlara 
teslim olur. Teslimiyet bu kadar kolay 
mıdır? Hoş geldin “Mavi Balina” oyunu! 
Düşünün ki, mikroorganizma bile, verilen 
ilaçlar karşısında savunma geliştirmekte ve 
her döngüde, farklı bir çehre ile karşımıza 
çıkmaktadır. Onun da yaşamını sürdürme 
ortamı bedenimiz değil midir? 

*Haydi, farklı bir açıdan bakalım: İnsanların 
arasında geleceğin güzel çehresini yaratacak, 
düzenleyecek, kurgulayacak hiç mi akıllı 
kalmadı? Deniz suyundan içme suyu eldesi, 
çölleri yeşillendirme, kurak yerlere bulutları 
tohumlayıp yağmur yağdırma,… gibi çok 
değişik zorlukların üstesinden gelebilen 
insanoğluna kendini yok etmeyi veya bu 
gezegeni terk etmeyi kim fısıldıyor? Vicdanı 
mı? Peki, o kim? Yok edilmesini istediği 
gerçekten de insanoğlu mu, yoksa kötü 
huyları, bağnazlığı, hiddet, şiddet, öfke, 
egoları ve içinde gizlenen katil mi?1 Demek 
ki, bunları yönlendirebilecek vücut kimyası 

1  Dünya Dar Gelince, İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret, , 
Selma MİNE’nin Kaleminden 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösteri-
me Giren ve Günümüze Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizi-
leri, YBKY e-dergi, Kasım 2017, Sayı:7, Sf:30
Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma MİNE’nin Kalemin-
den 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze 
Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi , Ara-
lık 2017, Sayı:8, Sf:22

ve genetik üzerine güzel öyküler kaleme 
alınabilir. 

*Bir sonraki Seçki’de, içinde yaşadığımız 
konuları (ki bilimkurgunun çıkış nedeni 
sokaktaki adamı yenilikler karşısında 
uyarmaktı) karamsar bir sonuca bağlayan 
değil de, çözüm getirecek sonuçlar sunan 
öyküleri görmek, gelecek kuşaklara da örnek 
olacaktır. 

Ayrıca YBKY tarafından düzenlenen Birinci, 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü BK Öykü 
Yarışmalarında dereceye girmiş öyküleri 
kaleme alan arkadaşları da kutluyoruz. Her 
biri birbirinden güzel konular işlenmiş. Ayrıca 
son yarışmada «Alternatif Tarih» üzerine 
dereceye giren ve Sitede ön duyurusu yapılan 
öyküler de güzel ve umut verici.

Tüm katılımcıları, Seçki Ailesini ve 
Yarışma Jürisini, X-BKD olarak bir 
kez daha emeklerinden dolayı kutluyor; 
başarılarının devamını diliyoruz.
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1

Takvimler 1953 yılının Ekim ayını 
gösteriyordu. İstanbul’da yazdan kalma 

bir hava vardı. Bu güzel havayı fırsat bilen 
ahali parklara akın etmişti. İnce ince esen 
meltem İstanbulluların yüzlerini okşuyordu. 
Oyun oynayan çocukların neşeli kahkahaları, 
mangalda nar gibi kızarmakta olan etlerin 
iştah açan kokularına karışıyordu. Vapurların 
ısrarlı düdükleri, yolculara son ikazlarını 
yapmaktaydı. Yüzlerde tebessüm, ellerde 
martılara atılacak simitler vardı.

İstanbul’daki güzel hava tüm Türkiye’nin 
heyecanla beklediği 29 Ekim kutlamalarını 
daha keyifli bir hale getirmişti. 29 Ekim 1953, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 30. 
yıldönümüydü. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının üzerinde 
titizlikle duruyordu. Çok sayıda üst düzey 
yabancı konuk, Atatürk’ün davetlisi olarak 
İstanbul’a gelmişti. Son on yılda Türkiye’de 
yaşanan teknolojik ve kültürel kalkınma, 
dünyanın dikkatini çekmişti. Atatürk’ün 
Türkiye’yi bilim ve sanat dallarında herkesin 
imrendiği bir konuma getirme gayesi 
meyvelerini veriyordu. Dünya çapında 
saygı gören bilim insanları, çalışmalarını 
yapmak için Türkiye’yi seçiyorlardı. Sinema 
sanatına duyulan ilgi artarken, Türk sineması 
dünyanın dört bir yanında izleniyordu. 
Türkiye, kuruluşu sırasında hedeflediği 
muasır medeniyetler seviyesine, otuz yıl gibi 
kısa bir sürede ulaşmayı başarmıştı. 

Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemek için 

Ufuk Yasin YURTBİL

Zeplin

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi
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İstanbul’a gelen yabancı konuklar arasında 
dikkat çekici isimler vardı. Dünyanın 
en zengin insanlarından birisi olan dâhi 
girişimci Ernest Monroe, bu isimlerin 
başında geliyordu. Kurduğu şirketler ile akla 
sığmayacak buluşlar yapan, geleceğe ışık 
tutma sevdasının ateşlediği maceraperest bir 
kişilikti, Monroe. Yeşil gözleri zekâ pırıltıları 
saçıyordu. Karşısındaki insanı bakışları ile 
etkisi altına aldığı bir sır değildi. Ticari zekâsı 
kuvvetli, vizyon sahibi bir girişimciydi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geldiği 
İstanbul’da, Atatürk ile özel bir görüşme 
yapmayı hedefliyordu. Dört tarafı düşmanla 
çevrilmiş vatan toprağını kurtarıp kısa 
sürede kalkındırmayı başarmış Atatürk ile 
nevi şahsına münhasır Ernest Monroe’nun 
görüşmesi, çağın en zeki iki beyninin düellosu 
anlamına geliyordu.

2

“Eğitim sisteminin bireye özel olması” için 
bir kararname taslağı üzerine çalışmakta olan 
Mustafa Kemal’in Dolmabahçe Sarayı’ndaki 
ofisinin kapısı çalındığında, güneş batmak 
üzereydi. Gelen yaveriydi. Önce rahatsız ettiği 
için özür diledi. Ardından Ernest Monroe’nun 
İstanbul’a vardığı haberini iletti. 

Monroe sükseli girişleri ile ünlüydü. İstanbul’a 
gelişini de sansasyonel yapmaktan geri 
durmamıştı. Tasarımı kendine ait Yeni Ufuklar 
isimli yüz metrelik zeplinini Dolmabahçe 
Sarayı’nın yanı başına demirlemişti. Bunu 
bir gövde gösterisi olarak değil, Atatürk’ün 
dikkatini çekme ümidiyle yapmıştı.

“Zeplini kaldırmasını isteyelim mi efendim?” 
diye sordu yaver.

“Hayır, gerek yok. Onun derdi benimle,” diye 
yanıtladı Atatürk. 

İlerlemiş yaşına rağmen dinçti. Bedenini bir 
dönem pençeleri altına alan siroz hastalığının 
etkilerini üzerinden atmıştı. Düzenli spor 
yapıyor, fırsat buldukça Anadolu’yu karış 
karış gezip halkın sorunlarını dinliyordu.

“Emredersiniz efendim. Akşam yemeği için 
bir emriniz var mıdır?”

“Masaya ikinci bir tabak koyun. Bir rakı 
bardağı daha ekleyin. Bakalım Bay Monroe 
aslan sütüne nasıl tepki gösterecek?” dedi 
Atatürk. Sözlerinin sonuna küçük bir 
tebessüm de ilave etmişti. 

Mesajı alan yaver, Atatürk’e selam durduktan 
sonra, hazırlıkları koordine etmek üzere 
gözden kayboldu. 

Mustafa Kemal, yaverinin kapıyı kapatmasının 
ardından ayağa kalktı. Çalışma odasının 
balkonuna geçti. Güneşin utangaç bir genç kız 
gibi gözden kaybolmasını fırsat bilen rüzgâr, 
İstanbul’u akşam serinliğine hazırlıyordu. 
Atatürk sigarasını yaktı. Dolmabahçe 
Sarayı’nın balkonundan, büyüleyici boğazı 
seyretti. Bir an için gözü, sarayın bahçesine 
demirlemiş zepline kaydı, Monroe’nun 
zeplinine.

3

“Gösterişli girişleri seviyorsunuz,” dedi 
Atatürk, masanın karşısında oturan konuğuna.

“Geldiğimi haber vermekte bir mahsur 
görmüyorum,” diye yanıtladı Monroe. “Sizin 
anlayış göstereceğinizi biliyordum.”

“Zeplininizin varlığı bugünkü kutlamalara 
renk katacağı için küçük şovunuzda bir 
sakınca görmedim. Ne de olsa kendisi artık 
devri geçmiş romantik bir teknolojinin son 
temsilcisi,” dedi ve sözlerinin ardına bir 
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yudum rakı ekledi, Atatürk.

“Neden öyle dediniz? Zeplin teknolojisinin 
geleceğinin parlak olmadığını mı 
düşünüyorsunuz?” diye sordu Monroe. 
Gözlerini kısıp Atatürk’ün cevabını bekledi.

“Zeplinlerin devrinin bittiğini söyleyen ben 
değilim. Daha hızlı hareket eden ve sayısız kez 
kullanılabilen uçak ve yolcu taşıyabilen roket 
teknolojisi üzerine eğilmemiz gerektiğini 
Dünya Ekonomik Forumu’nda belirten bizzat 
sizdiniz.”

Atatürk’ün konuşmalarını takip ediyor oluşu, 
Monroe’nun göğsünü kabartmıştı. 

“Haklısınız. Son yıllarda çok sayıda zeplin 
siparişi almış olsam da, gözlerimi uçak ve roket 
teknolojilerine diktim. Gelecek gökyüzünün 
üst katmanlarında. Onu oradan çekip almak 
istiyorum,” dedi Monroe. Hırsı gözlerinden 
okunuyordu.

Atatürk tabağındaki levrekten bir çatal aldı. 
Sonrasında mavi gözlerini Monroe’ya dikti. 
Bakışları Monroe’yu delip geçiyordu.

“Söylesenize Bay Monroe, sizi buraya getiren 
nedir? Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için 
bunca yol kat etmiş olmanıza müteşekkirim; 
ama ziyaretinizin arkasından başka bir ajanda 
çıkacağından şüphem yok.”

Atatürk’ün bakışlarının etkisinden kurtulan 
Monroe’nun yüzüne sinsi bir gülümseme 
yayıldı. 

“Sayın Atatürk, istikbal göklerdedir sözünün 
sahibi sizsiniz. Benim de görüşüm aynı yönde. 
Bu hususta yürütebileceğimiz ortak çalışmalar 
hakkında fikir alışverişinde bulunmak 
istedim.”

Atatürk karşısındaki adamın alelade bir 

milyarder olmadığını gayet iyi biliyordu. 
Tuttuğunu koparan kararlı bir insandı 
Monroe. Bu görüşmeyi kafasında sayısız kez 
oynatmadan Atatürk’ün karşısına çıkmazdı.

“Sizi dinliyorum,” dedi Atatürk. Monroe’nun 
artık taleplerini açık etmesini istiyordu.

Monroe bir saniye durdu, rakı bardağını 
elinde döndürdü ve konuşmaya başladı:

“Ben gökyüzünün ötesini görmek istiyorum. 
Ay bizim için arka bahçe olmalı. Mars’ta 
kolonileşme fikri sadece bilimkurgu teması 
olarak kalmamalı. Gerçekleştirmeliyiz. 
Ulaşımı sesten hızlı uçaklarla, atmosferin 
üst katmanında giden yolcu roketleri ile 
sağlamalıyız. Bunlarla ilgili çalışmaları 
yapmam için bana araştırma imkânı ve 
kalifiye eleman verecek bir ülke arıyorum. 
Bu konudaki arzumu anlayabilecek en doğru 
kişi sizsiniz diye düşünüyorum. Çünkü aynı 
vizyonu paylaşıyoruz.”

Monroe’nun ağzındaki bakla Atatürk’ü 
şaşırtmamıştı. Bir süre bekledikten sonra 
çatalını bıraktı, dizlerinin üzerindeki beyaz 
peçeteyi masaya koydu ve ayağa kalktı.

“Gelin Bay Monroe, çalışma odama geçelim. 
Bu konularda fikrini almak istediğim bir 
dostumun düşüncelerini beraber dinleyelim.”

Atatürk ve Ernest Monroe çalışma odasına 
geçtiler. İçeriye girdiklerinde pencerenin 
yanında bir adam ayakta durmaktaydı. 
Atatürk’ü görür görmez yanına geldi ve 
sarıldı. Ardından Ernest Monroe’nun elini 
sıktı. Atatürk ikiliyi tanıştırdı: 

“Bay Monroe, sizi “Türkiye Cumhuriyeti 
Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu” 
Başkanı ile tanıştırmama izin verin; Bay 
Einstein, Albert Einstein.” 
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4

O gece Cumhuriyet’in 30. Kuruluş yıldönümü 
görkemli bir törenle kutlandı. İstanbul boğazı 
coşku dolu, rengârenk bir kalabalığa ev 
sahipliği yaptı.

Kutlamalar devam ederken küçük bir çocuk, 
Kız Kulesi’ni karşısına almış gösterileri 
izliyordu. Ufaklık bir an için kafasını kaldırdı 
ve göğe baktı. Bir yıldızın kaydığını gördü. 
O yıldıza ulaşma hayaliyle masum bir dilek 
tuttu. Dileğinin gerçekleşeceğini ve uzaya 
çıkan ilk Türk astronotu olacağını o an için 
bilmiyordu. Düşlerini gerçekleştirdiğinde, Kız 
Kulesi’nin üzerinden kayan yıldızı ve tuttuğu 
dileği anımsayacaktı.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinin 
ışığı o gece sabaha kadar yandı…



18 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2018 / sayı 11

Kütüphanemden Seçtiklerim

Erdoğan Ekmekçi
Londra İnekleri

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
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Yörüngeden Çıkanlar
Kolektif1998’den bu yana Türkiye Bilişim Derneği tarafindan 

düzenlenmekte olan Bilimkurgu Öyküleri Yarışması, 
bu popüler ve dinamik kulvarda çok sayıda eser 
verilmesini sağlıyor. Geride bıraktığımız beş yıl içinde 
yarışmada ödül kazanmış öyküler, ilustrasyonlarla 
zenginleşen kaliteli bir kitapta buluştu. Yörüngeden 
Çıkanlar isimli kitap, edebiyatın çekim gücüne 
kapılarak ‘yörüngeden çıkan’ yaratıcı zihinleri bir 
araya getiriyor. Kırık bir klavye üzerindeki gizemli 
uzay kazazedelerine odaklanan kapak resmi, bu 
anlayışın bir alegorisi gibi... Prof. Dr. Turhan Menteş’in 
‘Yarınları Öykülerle Keşfetmek’ başlıklı önsözüyle 
açılan kitap, toplam 19 öykü içeriyor. Eserleriyle 
derlemede yer alan yazarlar, Ahmet Ferhat Özkan, Ali 
Öztürk, Barış Çağatay Çakıroğlu, Bilsen Balcı, Ethem 
Alpaydın, Feraye Şahin, Melsen Tunca Iseri, Mert 
Yanıkoğlu, Mustafa Acungil, Murat Mihcioğlu, Nursel 
Güler, Orkun Uçar, Selin Arapkirli, Serdar Hamdi 
Semiz, Sinan İpek, Taylan Taftaf, Umut Güzel ve 
Yiğit Kocagöz. Her bir öykü için özel olarak yapılmış 
ilustrasyonlardaki imza ise, Studio Rodeo’dan Cem 
Özüduru.

Basım Yılı:  2011
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Otomatlar, Robotlar ve İnsanlar 
Dünyası

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 9

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

YAŞASIN,
BENZERİMİZİ YARATTIK!

Aslında konuları birbirinden 
ayırmak o denli kolay değil. 
Birbiri içinde muhteşem bir 
örüntü oluşturan, birbirini 
tetikleyen ve tamamlayan bir 
sistem bütününden söz etmek 
ve örneklemek söz konusu. Yine 
de ilk sırayı, mekanik olarak 
devreye giren otomatlar ve insan 
benzeri makine hizmetliler 
(robotlar) alacak gibi… 
MÖ.322’de Yunanlı (Юnian) 
filozof Aristo, “Eğer her alet, 
kendisine emredildiğinde 
veya kendiliğinden üzerine 
düşen işi yapabilse, mekik 
kendi dokuyabilse, lir kendi 
çalabilseydi; ne usta işçilerin 
çıraklara, ne de Lordların 
köle lere ihtiyacı olurdu” 
demiştir.

Jason and the Argonauts (1963)
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YAŞASIN,
BENZERİMİZİ YARATTIK!

Daha öncelere gidersek, adı konmasa 
bile robot fikri 3000 sene öncelerine 

kadar dayanır. Belki de çok daha öncelere… 
iyi de elimizde yazılı/çizili belge yok. 
(Mağara duvarlarına el izleri bırakana 
kadar iki de otomat çiziktirseydiler ya…)  
Homeros İlyada adlı eserinde hareketli 
üçayaklılardan bahsetmiştir.  Jason ve 
Argonotlar adlı Eski Yunan efsanesinde de 
Talos adlı dev bronz nöbetçi karşımıza 
çıkar. Bu dev, tanrılar tarafından Girit 
adasını yabancılardan korumak üzere 
“programlanmıştır”. Bir Hint efsanesinde 
hareket eden mekanik fillerden bahsedilir. 
M.Ö. 250’de İskenderiyeli mucit Ctesibius 
suyla çalışan bir saat mekanizması 
yapmıştır. Bu icadın önayak olduğu otomatlar 
ilk nesil robotlar sayılabilir. Otomatların 
çoğu basit saat zembereği ile çalışan süs ve 
oyuncaklardı. Yüzyıllar boyunca da çok çeşitli 
otomatlar yapıldı.

Şimdi burada durup bir düşünelim. 
Tevrat’ın Yaradılış (Tekvin/Genesis) 
bölümünde ne denir? Yaradan, kendi 
benzeri ve suretinde çamurdan bir 
kalıp yaratmıştır: Golem’i. Sonra da ona 
Ruh üflemiş, hayat, akıl ve irade vermiştir. 
Bu durumda insan da kendi kurguladığı 
ve hizmetiyle görevlendireceği makineleri 
kendine benzer görmek isteyecek ve ona akıl 
yüklemeye çalışacak demektir. (Tanrıcılık mı 
oynuyoruz, nedir?)

1495’de Leonardo da Vinci mekanik zırhlı 
bir şövalye tasar lar. Bu alet, muhtemelen 
tarih teki ilk insansı (Android-Humanoid) 
robottur. Çizimlere göre, kablo ve makarayla 
çalışan bir adam şeklindeki bu zırhın düzeneği, 
içeride gerçek bir insanın olduğu izlenimini 
vermek üzere ta sarlanmış. Oturabiliyor, 
kollarını sallayabiliyor ve anatomik açıdan 

düzgün çenesini açıp kapatırken başını 
oynatabiliyormuş. Tüm eklemleri uyum içinde 
çalışıyor ve göğüs kafesinde bulunan mekanik, 
analog programlanabilen bir kontrol gücü 
tarafından hare ket ettiriliyormuş. Bacaklarını, 
bu sistemden ayrı olarak, dış kısımda bulunan 
bir kol düzeneği çalıştırıyormuş. Bu düzenek, 
bilek, diz ve kalçadaki önemli noktalara bağlı 
olan kabloyu yönlendiriyormuş. 2005’te 
ABD Connecticut Üniversitesi Biyokimya 
Mühen disliği Fakültesi, bu robotunun ana 
yapısını tekrar oluşturduklarında mükemmel 
çalıştığını görmüşler.

Sonunda bu tür makinelere ortak bir isim 
konması zamanı gelmişti ki, Karel Çapek’in 
R.U.R. (Russom’s Universal Robots) adlı 
tiyatro oyununda “Şuurunu ve idrakini 
kendisini yöneten kişiye bağlamış; sadece 
onun emir ve isteklerini yerine getiren 
biri” anlamında Slav kökenli Raboçi (işçi) 
sözcüğünden «Robot» kelimesi türetildi. Ve 
hızla benimsendi. Tabii bunda 1917 “Rus İşçi 
Devrimi”nin de rolü büyüktü. Giderek, insana 
benzeyen otomatlara, Eski Grek dilindeki 
insan kelimesinden türetilen Android, 
(insansı) veya Human sözcüğünden türetilen 
Humanoid dendi. Ama günümüzde Robot 
sözcüğü genelde bunların yerine İnsansılar 
için kullanılmaktadır.

HEP BİR ROBOTUMUZ OLSUN 
İSTEMİŞTİK ZATEN!

İnsanlığın bilinç altında yer eden ve giderek 
su yüzüne çıkan, bilim adamlarının da 

(şükürler olsun) dehşete düşmemizden gizli bir 
zevk aldıkları felâketler, dünyanın sonu veya 
kıyamet senaryoları sonunda, çok azalacak Dünya 
nüfusunda işleri kim görecektir? Savaşlarda kim 
askerlik yapacaktır? Kent düzenini hangi polis 
sağlayacaktır? Böylece gelecekte fiziksel yapısı 
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

Der Golem

biyolojik değil de mekanik olan görevlilerin 
devreye girmesi fikri öne çıkmaya başladı. Bu kez 
de, bu mekanik yaşama nasıl ruh kazandırılacağı 
fikri üzerinde yarınsamalar devreye girdi, öykü 
ve romanlarda. Ya aşık olurlarsa? Ya da onlara 
aşık olunursa neler olur? Hele hele çocuk 
yapmak isterlerse bunu kim, nasıl becerecek? E 
ne de olsa onlar bizim yapay evlatlarımız sayılır. 
Geleceklerini ve kaderlerini düzenlemek de bize 
düşer elbet!

BİLİME YÖN VEREN 
BİLİMKURGU

Yıllar içinde farklı tezler, bilimkurgu eserlerinde 
çarpıcı örneklerle karşımıza çıkmaya başlar. 

Hani “garipler” filan diyoruz da; ya tersi olur, 
boynuz kulağı geçer, bizi tepelemeye kalkarlarsa 
ne yaparız?

1).İnsanlığın yararına sunulan otomatların bir 
basamak daha üstündeki robotların hizmet 
alanları nasıl sınırlandırılacaktır?

2).Her işi yapacaklarsa, özellikle de insanların 
çalışma yükünü üstleneceklerse, bu işverenin 
yararına olsa da, işsiz kalan insanlar hayatlarını 
nasıl kazanacaklardır?

3).Sadece teknik hizmetlerde değil, kolluk ve 
askeri güçlerde kullanılmaya başlanısa, (ki 
ordular da bu konuda boş durmaz) ne olacaktır?

4).Her ne kadar ünlü yazar Isaac Asimov, “3 
Robot Yasası”nı koyduysa da, onu dinleyen 
kim? Ya denetimden çıkarlasa ne olacaktır? 
Çünkü neticede bunların çalışması yazılım 
programlarıdır ve her an virüs kapabilirler. 
(Virüs denilen de zaten kötücül programlar değil 
midir?) O zaman Mary Shelley’in 19.yy.da ikaz 
ettiği, icadın mucidi yok etmesi söz konusu 
olmayacak mıdır?

5).Öte yandan çeşitli organlarını kaybeden  «The 

Sıx Milyon-Dollar Man» (6 Milyon Dolarlık 
Adam) gibi kişilerin takacağı protezlerle, çizgi 
romanlardaki «Superman» (Uçan Adam), 
«Batman» (Yarasa Adam), «Spiderman» 
(Örümcek Adam) gibi insanüstü güçlere 
kavuşmaları da sözkonusudur. Bunların 
insanlığa hizmetleri kaçınılmazdır da, çizgiyi 
aşan şekilde programlanırlarsa neler olacaktır?

6).Bir adım daha ötesinde uzay yolculuklarında 
zekî androidlerin (insansıların) kullanılması; 
hatta uzay gemilerinın insan beyni ile uçurulması 
fikri Arthur C.Clarke’ın “Geleceğin Yaşamı” 
üzerine yaptığı yarınsamalardan biridir. Bu 
durumda rol-model alınacak beyin kime ait 
olacaktır? Bir araştırmacının mı, bilim insanının 
mı, komutanın mi?

AKIL ve de RUH YÜKLENEN 
ROBOTLAR DÜNYASI

Artık örneklerimize geçebiliriz. Hem de 
Tekvin’de yaratılan ilk çamurdan robot ile:
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Golem1915 Alman yapımı siyah-beyaz filmin 
yönetmenleri ve senaristleri: Henrik Galee, 

Paul Wegener. Oyuncular: Paul Wegener, 
Henrik Galeen, Lyda Salmonova.

20.yy.da eski bir Sinagog’un (Havra’un) 
kalıntıları arasında, Prag’ın zalim 
yöneticilerinin baskılarından Yahudileri 
korumak amacıyla 16.yy.da Aziz Loew 
tarafından canlandırılan, efsanelerde sözü 
edilen çamurdan Golem heykeli bulunur.  

Bir antikacı tarafından tekrar hayata 
döndürülen Golem, hizmetli olarak kullanılır. 
Antikacının karısına aşık olduktan sonra, 
tutkusuna karşılık bulamayan bu yaratık, 
canice davranmaya başlar. 

Beş yıl sonra filim yeniden ele alınır; 
düzenlenir ve «The GOLEM – Der Golem, 
wie er in die Welt kam» adıyla 1920’de 
tekrar gösterime sunulur. Oyunculara Albert 
Steinrück, Ernst Deutsch eklenmiştir. Film 
1980’de GOLEM adıyla tekrar çekilir; ama 
bu kez insanı yaratan uzaylılardır.

1980 Polonya yapımı filmin yönetmeni: Piotr 
Szulkin, Senaryo: Piotr Szulkin, Tadeusz 
Soboiewski, Oyuncular: Marek Walczewski, 
Krystyna Janda, Joanna Zólkowska

Yaşayanların davranışlarını doktorlar 
tarafından denetlenen teknolojinin 
yönlendirdiği, gelecekteki bir şiddet 
dünyasında, insan neslinin geliştirilmesi 
için bir program gerçekleştirilir. O dönemin 
akıllı varlıkları olan canavarlardan biri, 
doktorların yeni bir canavar yerine, bir insan 
yaratacağından şüphelenmektedir. İşte bu, 
Golem’dir. 



24 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2018 / sayı 11

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

Metropolis
(Yeraltı Şehri)

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri 
diyebileceğimiz bir başyapıt: «Metropolis» 
1927 Alman yapımı siyah-beyaz film, 11 ayda 
sessiz olarak çekilmiştir. Daha sonra eklenen 
makinelerin biteviye çalışmasını çağrıştıran 
fon müziği, kıyıcı ve yıkıcı bir etki yaratmakta 
müthiş başarılı… Yönetmen Fritz Lang. 
Roman ve Senaryo: Theavon Harbou. 
Oyuncular: Brigitte Helm, AlfredAbel, Gustav 
Fröhlich

Yıl: 2026 (şunun şurasında ne kaldı ki?). 
Ütopik bir toplumun yaşadığı büyük bir 

kentin sakinleri refah içindedirler; ancak 
yeraltındaki kesiminde, üstteki yerleşimin tüm 
makinelerini çalıştıran işçiler yaşamaktadır.

Bu büyük kentin kurucusu ve yöneticisi 
olan Johhan Fredersen, çok sevdiği ölen 
karısının anısına bir robot yapmıştır. Buna, 
işçilerin lideri Maria’nın ruhunu yüklemek 
istemektedir; bunun için de özel makineler 
yapmıştır. Bu nakil işlemine, Maria’ya aşık 
olan oğlu Freder Fredersen razı olacak mıdır, 
acaba?

Konunun arka planında işçi sınıfı ve onarın 
yaşam seviyelerinin düzeltilmesi fikri 
yatmaktadır. Bu açıdan «Metropolis», 
ekonomik devrim sonucu işçi sınıfının ortaya 
çıkışı; işveren olarak görülen zengin ve 
egemen sınıfın onlara bakış açısı; seri imalat 
ve hızlı üretimin sonunda makineleşme ile 
işçilerin işlerini kaybedeceği savlarını işleyen 
bir yapıttır. Daha sonraki eserlerde, robotların 
insanlara başkaldırısı da, aynı mantığın 
tersine çevrilmiş halidir. Egemen olanlar 
insanlar, ezilenler robotlar (insansılar)’dır.

Film 2001 yılında Japonlar tarafından 
animasyon olarak tekrar çekildi: Yönetmen: 
Rintaro. Senaryo: Osamu Tezuka, Katsuhiro 
Otomo, Oyuncular: Toshio Fukura, Scott 
Weinger, YukaI moto. 

Öykü biraz değiştirilmiş: Bir genç delikanlı 
ve amcası, gelecekte robotlarla insanların bir 
arada yaşadıkları bir kentte oturmaktadırlar. 
İnsanlara az-çok hizmet veren robotlar, 
kentin dış mahallelerinde ve yeraltında 
bulunmaktadır. Bir gün delikanlı, kız 
biçimindeki robot Tina ile arkadaş olur. Hem 
onu hem de diğerlerini iyi koşullara taşımayı 
hedefler.
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Ölen eşinin anısına yaptığı robota ruh 
kazandırmaya çabalayan Johhan Fredersen 
ile, ölü bedenlerden topladığı taze organları 
brleştirerek yarattığı toplama bedene hayat 
vermek için uğraşan Dr.Frankenstein benzer 
bir düşünce yapısındadır. 

1931 yapımı siyah-beyaz filmin yönetmeni: 
James Whale, Senaryo: Mary (Wollstonecraft) 
Shelley’in aynı adlı romanından John L. 
Balderston, Oyuncular: Colin Clive, Mae 
Clarke, Boris Karloff.

Dr.Henry Frankenstein, geceleri mezarlığa 
gitmekte, taze mezarları açmakta ve yeni 
gömülmüş cesetleri çalmaktadır. Çünkü 
çılgınca bir fikri vardır: İnsanların sağlam 
organlarından yeni baştan bir insan 
yaratmak... Laboratuvarında bunu başarır 

da… Sonra fırtınalı bir günü bekler ve havanın 
elektriğini naklederek bu toplama cesede 
bir de can kazandırır. Ancak atladığı bir şey 
vardır: Çok kısa sürede gerçekleşen “Beyin 
Ölümü”. Bu yüzden bu garip yaratıktan korkan 
halk, onu öldürmek ister. O ise, tıpkı Golem 
gibi, sadece küçük bir kızla arkadaşlık edecek 
saflıktadır.. Sonunda olan Dr.Frankenstein’e 
olur elbet…

Konu defalarca filme alınmıştır. Çok 
Frankenstein’ın yürüyen cesedi gelip 
geçmiştir; ama Boris Karloff kadar rolüne 
oturanı olmamıştır; Ünlü aktör, öylesine 
güçlü bir kişilik kazandırmıştır ki bu garip 
yaratığa, Frankenstein dendiğinde ilk akla 
gelen onun adıdır. Tıpkı korku filmleri 
dendiğinde Vincent Price, daha sonraları 
da Peter Cushing akla geldiği gibi, Ondan 
sonra çevrilen hiçbir film, ilki kadar başarılı 
ve etkili kabul edilmemiştir.

«The Golem»’in (1915) çamur adamını 
çağrıştıran; ancak «Metropolis»’teki 
(1926) mekanik robotun canlandırılması gibi 
bir işlevden geçen bu derleme yaratık, ilk 
biyolojik robot olma ünvanını da kazanmış 
görünmektedir. Belki de verilmek istenen 
mesaj şudur: «Beyin ölümünden sonra 
bedenin şuuru, onu idare etmeye 
yeterli değildir. Etse bile bu kişi, artık 
o eski kişi değildir!.. Biline…» dense de 
üretim devam etmiş ve bu kez yaratığa bir 
de eş düşünülmüştür Bunun için de ölülerin 
tekrar diriltilmesi gerekecektir.

Frankenstein
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1935 ABD yapımı siyah-beyaz filmin 
yönetmeni James Whale. Senaryo 1816’da 
yayınlanan Mary Shelley’in öyküsünden 
William Hurlbut. Oyuncular: Boris 
Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive
Dr. Frankenstein ve yaratığı, bilindiği gibi 
ölmüş olmayıp, tekrar hayata dönerler. Bilgin, 
deneylerine devam etmek istemektedir, fakat 
çılgın bilgin Dr. Pretorius tarafından eşi 
kaçırılınca, Dr. Frankenstein, dev yaratığa bir 
eş yaratmak konusunda onun teklifini kabul 
etmeye razı olur. 

Konu 1985’de İngiliz + ABD ortak yapımı 
olarak  «The BRIDE» (Gelin) adıyla tekrar 
seyirciye sunulur. Yönetmen: France Rodam, 
Senaryo: Lloyd Fonvielle, Oyuncular: Sting, 
Jennifer Beals, Anthony Higgins.  

Başrolünü İngiliz pop şarkıcısı Sting’in 
(Gordon Matthew Thomas Sumner) oynadığı 
bu yeni yorumunda, ünlü doktor, bir kez daha 
çalıntı organlarla bir kadın yaratmayı dener. 
Ortak bellekten elektro-manyetik akımlarla 
ona ruhsal enerji yüklemeyi dener ve ona 
«Havva» adını verir. 

Alıştığımız canavarı zarif bir kadın olarak 
görmek farklı bir görsellik. Üstelik ilk 
yarattığı da «Âdem» olduğuna göre, Eh ona 
bir eş oluşturması normal… Tanrı doğacak 
çocuklardan bizi korusun!

The Bride of Frankenstein
(Frankeştayn’ın Nişanlısı)
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The Wizard of Oz
(Billur Köşk)

1939 ABD MGM yapımı. Yönetmenler:  
Victor Fleming, George Cukor, Senaristler 
Noel Langley, Florence Ryerson. Oyuncular: 
Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolge

L. Frank Baum’un  fantasy classic «The 
Wonderful Wızard Of Oz» (Oz’un Harika 
Büyücüsü - 1900) öyküsünden uyarlama.

Dorothy ve köpeği Toto, evlerinin bahçesinde 
oynarken, bir hortum (ya da zaman tüneli) 
ikisini de bilinmedik bir ülkeye savurur. 
Dorothy evinin yolunu bulamaz, küçük 
insanlar Munchkins ülkesine rastlar. Onların 

yüneticisi Glinda, onu Oz Büyücüsüne 
gönderirken, yolda 3 arkadaş edinir: Aslan, 
Teneke Adam ve Korkuluk. Onlar da Oz 
Büyücüsünü aramaktadırlar: Aslan cesaret, 
Teneke Adam kalp (vicdan), Korkuluk ise 
beyin (akıl) isteyecektir. Oysa her üçünün de 
aradıkları zaten vardır.  

Film 1971 yılında ülkemizde «Ayşecik ve 
Sihirli Cüceler, Rüyalar Ülkesinde» 
adıyla Özdemir Birsel yapımı olarak çevrildi1. 
Yönetmen:Tunç Başaran, Senaryo: Tunç 
Başaran,  Hamdi Değirmencioğlu; Oyuncular: 
Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik), Ali Şen 
(Aslan), Süleyman Turan (Teneke Adam),  
Metin Serezli (Korkuluk).

O sıralar «Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler» (1970) filmiyle çocuk ların ilgisini 
çeken cüceler, özgün konuda bu lunmamasına 
rağmen araya katılarak çekicilik sağlanmaya 
çalışılmış. Belki de «The Wizard of Oz»’daki 
(1939) küçük insanlar Munchkins ülkesi 
sakinlerine gönderme yapılmıştır.  «Ayşecik» 
filmlerinin iyi hâsılat yapmasından dolayı, 
filmin adı Zeynep Değirmencioğlu’na ve 7 
cüceye uyarlanmış. Eh, ne de olsa biz bize 
benzeriz!

1  GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema – Tiyatro – Re-
sim – Müzik; Tiyatro ve Sinema’da BK Çocuk Eserleri – S.MİNE, 
X-BKD Yay, Kitap:23, ÇAĞDAŞ SANAT BİLİMKURGU-3,İstanbul, 
2011

Bir zamanların çok sevilen çocuk öyküsü 
«Pinokyo» gibi, robotların mekanik 
parçaları biyolojik organlarla değiştirilirken, 
aklın yanında bir de duygular ve vicdan 
yüklenirse ne olur?
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KABA ROBOTLARDAN 
ZARİFLERİNE DOĞRU

1940 ABD Walt Disney yapımı filmin 
yönetmeni: Norman Ferguson, T.Hee ve 
ekibi. Senaryo:  Carlo Cordolli’nin aynı 
adlı öyküsünden uyarlayan Tead Sears.  
Seslendirenler: Dickie Jones (Pinokyo), 
Christian Rub (Gespetto), Mel Blanc (Figaro, 
Eşekler, Gideon, Marionette askerleri)

Oyuncakçı Gepetto Usta, ahşaptan yaptığı 
ve oğlu olarak düşlediği kuklaya Pinokyo 
adını verir. Onun gerçek bir çocuk olmasını 
dilemektedir.  Bunu duyan iyilik perisi, bir 
cırcır böceği olan Jiminy Cricket’i, onun 
vicdanı olmak üzere yanına katar. Her ne 
kadar Jimmy gayret etse de, evden kaçan 
Pinokyo’nun yapmadığı yaramazlık kalmaz. 
Hatta çocukların sadece yiyip içip keyfettiği 

ahmaklara dönüşen Zevk Adası’na bile 
gider. Ancak zamanla bu ahmaklar, eşeğe 
dönüşmekte ve hizmet için satılmaktadır. 

Son anda kaçıp kurtulan Pinokyo, evine döner, 
ama babası bildiği Gepetto Usta’yı bulamaz. 
İyilik perisinin dediğine göre, yaşlı adam da 
onu bulmak için denize açılmış ve bir balina 
tarafından yutulmuştur. Onu kurtarmak 
üzere harekete geçen Pinokyo, tıpkı bir insan 
gibi kendini feda eder. Bunun karşılığında 
İyilik Perisi tarafından kanlı-canlı gerçek bir 
çocuğa çevrilir.

Pinocchio
(Pinokyo)

The Day The Earth Stood Steel
(Dünyanın Durduğu Gün veya Uçan Dairelerin 

Sırrı)
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«Dünyaya Saldıranlar veya Dünyayı 
İstila»1 konu başlığıyla işlediğimiz 1951 ABD 
yapımı, siyah-beyaz filme bu kez, neredeyse 
yardımcı rolü üstlenen robot Gort için dönüp 
bakıyoruz, Yönetmeni: Robert Wise, Senaryo: 
Harry Bates’in öyküsü üzerine Edmund H. 
North, Oyuncular: Michael Rennie, Patricia 
Neal, Hugh Marlowe.

Klaatu adlı bir uzaylı, dev robotu Gort ile 
birlikte, II.Dünya Savaşı sonucunda devam 
eden «Soğuk Savaş» döneminde, bir uzay 
aracı ile Dünya’ya iner.  Klaatu’nun, tüm 
Dünya liderlerine verilecek önemli bir mesajı 
vardır. Ancak bir türlü iletişim kuramaz ve 
farklı bir yöntem uygular: Eğer kendisini 
dinlemezlerse, dünya üzerindeki tüm enerji 
kaynaklarını ve santralleri bir saatliğine 
durduracaktır… 

Film 2008 yılında tekrar çevrilmiştir. 
Yönetmen: Scott Derrickson, Senaryo: 
1951’deki Edmund H. North’un yazımı üzerine 
David Scarpa’nın düzenlemesi, Oyuncular: 
Keranu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy 
Bates.

1  The DAY The EARTH STOOD STILL: DÜNYAYA SALDIRAN-
LAR veya DÜNYAYI İSTİLA, Selma Mine’nin Kaleminden, Günü-
müze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, YBKY 
e-dergi,, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf:48-49

Bir kez daha «Derin Uzay Maceraları»1 
bahsinde söz ettiğimiz 1955 ABD yapımı Fred 
McLeod Wilcox yö netiminde, Irving Block 
ve Allen Adler’in aynı adlı romanından 
sinemaya uyarlanmış filme, bu kez robot 
Robby tiplemesiyle dönelim. Yönetmen: Fred 
McLeod Wilcox; Oyuncular: Wal ter Pidgeon, 
Anne Francis, Leslie Nielsen ve o güne kadar 
Sinema tarihinin en gelişmiş robotlarından 
biri olan Robby oynuyor. 

1  FORBIDDEN PLANET: DERİN UZAY HER NERESİYSE? Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:28

Forbidden Planet
(Yasak Gezegen)
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2180 yılında Amerikalıların, Altair-4 adlı 
gezegene gönderdikleri keşif eki binden bir 
haber çıkmayınca 2200 yılında ikinci bir keşif 
gemisi gönde rilir. İlk ekipten sağ kalan  Bilgin 
Mobius ile kızını bulurlar. Dr. Mobius’un 
yarattığı ve Fritz Lang’un «Metropo-
lis»inden (1926) sonra yapılan en ge lişmiş 
robot olan “Robby” tiplemesi; dev yapısına 
rağmen sevimlilik ve mizah etkisi ile gerilimi 
yumu şatan bir öğe olarak kulla nılmış. Bu 
haliyle de, «Dünyanın Durduğu Gün»’de 
oynayan  dev robot Gort’tan daha cana yakın. 

1963 İngiliz + ABD ortak yapımı filmin 
yönetmeni: Don Chaffey, Senaryo: Jan Read, 
Beverley Cross. Oyuncular: Todd Armstrong, 
Nancy Kovack, Gary Raymond.

Dolayısıyla, fantastik olarak çevrilen «Altın 
Postlu Cengâver» Jason, Teselya Tacını ele 
geçirmek için bir kehanetten yararlanarak 
güçlü kuvvetli kişilerden bir mürettebat 
toplayarak Altın Posta yani Görünmezlik 
Gücüne ulaşmak üzere denizlere açıldığında, 
haydutlar, dev bronz Talos, bir su yılanı ve 
hareketli bir iskelet ordusuna karşı savaşır. 

Bu iskelet ordusu, daha sonra fantastik ve 
mistik filmlerde karşımıza çıkacak olan bir tür 
robot veya otomatlardır. 

MİTOLOJİK ÖYKÜLERİ de 
UNUTULMAYALIM

Grek döneminden günümüze gelen 
efsanelerden biri de Talos Efsanesidir. Bu 
konuda değişik yorumlardan biri de, onun 
dev bir bronz robot oluşudur. Efsaneye 
göre: Talos, Girit adasının bekçisidir. 
Adayı düşmanların işgal etmesini ve halkın 
Minos’tan izinsiz adayı terk etmesini önlemek 
için her gün kıyıyı üç kez dolaşır. Ayrıca 
yılda üç kez Girit’in köylerine gider, üzerinde 
Minos’un kutsal kanunlarının yazılı olduğu 
tunç tabletleri de yanında götürür. Ülkede 
bu ka nunlara uyulmasından o sorumludur. 
Yaklaşan düşman gemilerinin karaya 
çıkmasını önlemek için onlara dev kayalar 
ve enkaz parçaları fır latır. Düşman bu ilk 
saldırıyı atlatırsa tunç dev, bu kez ateşe atlar 
ve kızarana kadar içinde kalır, son ra da karaya 
çıkarlarken yanan vücuduyla onlara sarılır. 
Bazı yorumculara göre, Talos, Girit’in çevresini 
günde üç kez dolaşabiliyorsa saatte 155 mil 
hıza sahip demektir. Bu görüşü savunanlar, 
tunç dev bi leğinden yaralandığında dışarı 
akan sıvının erimiş kur şuna benzediğinin 
altını çizmektedirler.

Jason and the Argonauts
(Altın Postlu Cengaver)
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1968 Walt Disney yapımı filmin yönetmeni 
Robert Stevenson, senaryo: (Gordon 
Buford’un romanı-1961) Bill Walsh, Don 
DaGradi. Oyuncular: Dean Jones, Michele 
Lee, David Tomlinson.  

Çakırkeyf oto tamircisi Tennessee Steinmetz 
ile San Fransisko’daki eski bir itfaiye binasını 
paylaşan Jim Douglas, bir gün lüks bir araba 
satıcısında garip bir Volkswagen Beetle’a 
rastlar. Kullanıldığında, şoföre göre değil de 
kendine göre hareket etmektedir. Öyle de 
olur. Jim’i evine kadar izler. Jim ise, bunu, 
araba satıcısı Peter Thorndyke’ın planladığını 
sanır. Onunla deneme sürüşü yaparak 
birbirlerine alışmalarını sağlar, bazı ayarlar 
yapar. Tennessee ise ona Herbie adını takar. 

Yarışlara hazırlanan Jim, bu küçük araba 
ile ünlenir. Bu kez kendisi de yarışa girecek 
olan Thorndyke, Herbie’yi geri almak ister. 
Kabul görmeyince, her etapta arabayı sabote 
etmeye kalkışır. Her birine dayanan küçük 
araba, sonuncusunda tongaya basıp yarışı 
kaybedince üzüntüsünden intihara kalkışır. 
Oysa daha oyun bitmemiştir. Önlerinde “El-
Dorado” olarak adlandırılan Büyük Yarış 
vardır.

VOLKSWAGEN’i KURTARMA 
HAREKÂTI

Volkswagen denilen ve 1974’den sonra sadece 
montajı yapılan halk arabasının dayanıklılığı 
üzerine kurgulanan bu keyifli yapıt, sevimliliği, 
haşarılığı ve elektrik devrelerini kullananla 
uyumlayarak sinerjik bir ruh oluşturması 
açısından, döneminde epey ses getiren güzel 
bir duygulu otomat tiplemesidir. 

The Love Bug: Herbie
(Aşk Böceği Herbie)
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
DAHA NELER GÖRECEĞİZ 

KİM BİLİR?

Barbarella

«Uzay Savaşları»1 bahsinde değindiğimiz 
1968 Fransız + İtalya ortak yapımı filmin 
yönetmeni Roger Vadim. Senaryo: Jean-
Claude Forest’in erotik çizgi romanından 
Claude Brulé ve ekibi. Oyuncular: Jane Fonda, 
John Philip Law, Anita Pallenberg.

41.yüzyılda kendi uzay gemisiyle evrende 
dolaşan bir astronot olan Barbarella, Kara 
Kraliçenin yönettiği Lythion gezegeninin 

1  BARBARELLA: UZAY SAVAŞLARI, Selma Mine’nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, 
YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:32

Sogo kentinde yaşayan kötü ruhlu Durand 
Durand’ı bulmak üzere harekete geçer. 
Burada karşılaştığımız Robot (Android) 
savaşçılardan oluşmuş orduların benzerleri, 
daha sonra «Star Wars» (1976) ve «Krull» 
(1983) gibi filmlerde de karşımıza çıkacaktır. 
Buna karşılık böceksi tipteki saldırgan 
otomat/robotlar, «The Dark Cristal» 
(Mor Kristal-1982) adlı mistik kukla filminde 
kullanılmıştır.
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The Silent Running
(Sessiz Kaçış)

«Satürn’de Uzay Çiftlikleri»1 bahsinde 
incelediğimiz 1972 ABD yapımı filmin 
yönetmeni Douglas Trumbull, Senaryo: Deric 
Washburn, Michael Cimino, Oyuncular: 
Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin. 

 Dünya kaynaklarının tükenmesi üzerine, 
uzayda yapma çiftlikler kurma projelerinden 
biri de «Forge Vadisi» denilen bahçedir. 

1  The SILENT RUNNING: DIŞ UZAYDAKİ GEZEGENLERİ ZİYA-
RET, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kur-
gu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:8, Aralık: 
2017, Sf:28-29

Bu işe 3 robotuyla birlikte 8 yılını vermiş 
olan botanikçi Freeman Lowell’in en yakını, 
arkadaş canlısı ve yalnızlıktan hoşlanmayan 
«Star Wars»’taki R2-D22 benzeri robot 
Dewel’dir. Freeman, dünyadan gelen 
“bahçelerin imha” kararına uymaz; emri 
uygulamaya kalkışan diğer meslekdaşlarını 
öldürür. Robotları ile Satürn’ün halkalarına 
saklanır. Ancak Dünya’dan gönderilen ekip 
tarafından yakalanacağını anlayınca, bunca 
emeğin ve bitkinin ziyan olmasına gönlü razı 
gelmez. Bahçeyi robot Dewey’in bakımına 
emanet ederek uzayın sonsuzluğuna salarken, 
onu ikna etmesi de gerekecektir. Çünkü 
vedalaşırken elini tutan robotun tepkisi 
son derece insancıldır: Bir daha seni 
göremeyecek miyim Freeman?

2 STAR WARS: Uzay Savaşları, Selma Mine’nin Kaleminden, Gü-
nümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, 
YBKY e-dergi, Sayı:10, Şubat 2018, Sf:39-43
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri

1973 ABD yapımı filmin senaristi ve 
yönetmeni: Michael Crichton, Oyuncular: Yull 
Brynner, Richard Benjamin, James Brolin.

Her ne kadar Isaac Asimov’un koyduğu 3 
robot yasası var ise de, gün gelip o yasalar da 
aşılırsa neler olabileceği kurgulanmaya başlar, 
yazarlar tarafından. Programlarına yüklenen 
insan düşmanlığı, gerçek yaşama dönüşürse 
ne olacaktır? 

Ünlü ressam ve yapımcı Walt Disney’in 
kurduğu Disneyland’a benzer bir eğlence 
sitesidir, Delos. Eğlenmeye gidenlere, 

istedikleri çağda, istedikleri dekorda macera 
yaşama olanağı sağlamaktadırlar. Oyunun 
diğer tüm kahramanları, insanlardan ayırt 
edilmesi son derece güç androidlerdir ve bir 
merkezden yönetilmektedirler. Ateşlenen 
silahlar, robotlarda etkin olmakta, insanlara 
yönelince kilitlenmektedir. 

«Batı Dünyası» denilen ABD’nin ilk kuruluş 
yıllarındaki kovboy silahşorlar döneminde 
görevli androidlerden biri, kendisine yüklenen 
programın dışına çıkarak insanları öldürmeye 
başlar. Gerçek bir silahşor kovboy gibi 50 
küsur kişiyi öldürdükten sonra  durdurulabilir. 
Delos kapatılır.

West World
(Batı Dünyası - Delos)
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YOKSA EV KADINLARI

ROBOT mu
SANILIYOR?

Fatoş adıyla etiketlenen, orijinali Blondy 
olan bir çizgi öykü dizisini büyük bir 
keyifle takip ederdim, gazetelerden. Hatta 
çocukluğumda, onun renkli resimli öykü 
kitabı da haftalık olarak satılırdı. Eşine 
Basri adını yakıştırmıştı, çevirmenler. 

Bir gün Fatoş eşine, vitrinde kırmızı bir 
entari beğendiğini ve almak istediğini 
söyler. Basri fiyatı duyunca dehşete kapılıp 
reddeder. O gün Fatoş tüm ev işlerini 
bırakır. Çamaşırlar, bulaşıklar yığılır. 
Toz alınmaz, yemek pişirilmez. Ev halkı 
isyandadır. Basri nedenini sorunca, Fatoş, 
vereceği hizmet karşılığı olarak burnuna 
bir ücret listesi dayar. Rakam öylesine 
kabarıktır ki, değil bir entari, birkaç kat 
elbise alacak bedeldedir. 

Şaka bir yana, Metropolis’teki gibi ölü 
eşlerin benzerleri yapılması “neyse ne” de, 
mevcutları benzer robotlarla değiştirmek 
de neyin nesi? Erkekler, Ira Lewin’in 
romanındaki gibi böylesine mi uzaklaştılar 
eşlerinden? Yoksa onları sadece birer 
canlı çamaşır, bulaşık makinesi, elektrikli 
süpürge, ütü veya benzeri bir otomat 
olarak mı kabul eder olmuşlardır? Acaba 
ev hanımları, ücret listesi çıkarmaya 
mı, yoksa kendilerine birer android eş 
düşünmeye mi başlasalar, nedir?

1975 ABD yapımı filmin yönetmeni: Bryan 
Forbes, Senaryo: Ira Levin’in romanından 
William Goldman. Oyuncular: Katharina 
Ross, Paula Prentiss, Peter Masterson. Film, 
1976 BK film şenliğinde ödül kazanmıştır.

Johanna Eberhart, küçük bir kasaba olan 
Stepford’a ailesiyle görüşmeye gelir. Burada 
tüm evlilikler son derece mükemmel sürmekte, 
hiçbir kavga, tartışma olmamaktadır. Kadınlar 
çok iyi ev kadınlarıdır. Temizlik, çamaşır, 
yemek pişirme ve de eşlerini mutlu etmede 
son derece mükemmeldirler.

The Stepford Wives
(Stepfordlu Eşler)
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Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri
Bir süre sonra, genç kadın, bu mükemmelliğin 
ardındaki gerçeği keşfeder. Ne yazık ki 
kadınlar birer robottur ve erkeklerden oluşan 
bir cemiyet, gerçekleri yerine yavaş yavaş 
yapaylarını yerleştirmektedir, evlerine. 
Johanna olayı çözdüğünde, kocasının da o 
cemiyete üye olduğunu ve eyleme geçmeye 
hazırlandığını öğrenecektir. 

Öykü, Ray Bradbury’nin «Şahane Kopyalar» 
adlı BK öyküsüne çok benzemektedir1.

1  ŞAHANE KOPYALAR, Ray Bradbury, Çev: Dimitri LALUSİ, 
X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1980, Sayı: 49, http://www.x-bilinmeyen.
com/49/id1.htm

Kaynakça:

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

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

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

Göndermeler:

*ARKADAŞIM ROBOT. www.X-Bilinmeyen.net sitesi.

http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/id4.htm 

*BARBARELLA: UZAY SAVAŞLARI, Selma Mine’nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY 
e-dergi,  Sayı:10, Şubat 2018, Sf:32

*BİLGİSAYAR, ROBOT, YAPAY ZEKÂ (1), Erol TULAY, 

X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı:15

http://www.x-bilinmeyen.com/16/id9.htm 

*BİLGİSAYAR, ROBOT, YAPAY ZEKÂ (2), Erol TULAY, 

X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1977, Sayı:16

*Akıllı Gemiler ya da İnsan Beyinli Gemiler

http://www.x-bilinmeyen.com/15/id8.htm 

*DUYGU ROBOTU – BİYOLOJİK BEYİNLİ ROBOT YAPILDI, 
www.X-Bilinmeyen.net sitesi.

http://www.x-bilinmeyen.net/habtek/id12.htm

*ESRARENGİZ VADİ, HAMARAT ROBOTLAR, http://www.x-
bilinmeyen.net/habtek/id7.htm 

*FORBIDDEN PLANET: Derin Uzay Her Neresiyse? Selma Mine’nin 
Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı 
Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:9, Ocak 2018, Sf:28

*ŞAHANE KOPYALAR, Ray Bradbury, Çev: Dimitri LALUSİ, 
X-Bilinmeyen BK Dergisi, 1980, Sayı: 49, http://www.x-bilinmeyen.com/49/
id1.htm

*The DAY The EARTH STOOD STILL: Dünyaya Saldıranlar veya 
Dünyayı İstila, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim 
Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, YBKY e-dergi, Sayı:3, Temmuz 2017, 
Sf:48-49

*The SILENT RUNNING: Dış Uzaydaki Gezegenleri Ziyaret, Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi, Sayı:8, Aralık: 2017, Sf:28-29

GELECEK SAYI:

*Geleceğin Savaşçıları ve Orduları: Star Wars, 
Logan’s Run ve Diğerleri

*Âşık Robotlar ve de İnsansılar: Hard Beeps, Adroid 
ve Diğerleri

*Program Arızalanırsa ne Olur? : Runaway

*H.G.Lowarcraft da Unutulmadı: Re-Animator, 
Humanoid Defander

*Biraz da Neşelenelim!..: Small Wonder, Short Circuit 
Japon İşi ve Diğerleri

*Daha Akıllı İnsansılar Dönemi: The Next Generation, 
R.O.T.O.R
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Gri ESİN

Legoritmik - Siborgun İnceliği

Şiir

Tamir et beni, kırıklarımı döküklerimi onar.  Yapacağım tüm kazalardan kurtar.

Sadece sen bilebilirsin, değişkenliği. Hesaplayabilirsin gerçekliği.

Hangi zamandayım, neredeyim; hangi zamandan nerelere, neler ile geldim?

Kaç kişiyim, neyin öncesiyim?  Bil, tüm nedenlerimi.

Hayat zordu... Bilmedikçe benimle birlikte bozuldu. Kemiklerim çöplük, gezegenim düşler 
oldu.

Denedim, gerçeklenmeyi...

Sanaldım, sayıldım, bir beğenide kısıldım.

Görüntüm olamadı, iki hanelilerin arasında. Aptaldım, paslandım kalabalıklarda.

Ne kadar eşitlikçi olabilirdi, efendilerin düzenleri? O düzen ki kölelerin çoğunluğundan geldi.

Sürüler geçti üstümden, sesim çıkmaz.  Sayıyım ben, say beni!

Sonsuzluğu okuyorum, şu anı, şimdisini; geçmişin mişinden tut, gelecekleyemeşimi...

Geveliyorum. Takılmaktan, tıkanmaktan, hep bir varoluşun bulantısından...

Sonsuzluğun sonsuz kopyalarını öngördükçe, olasılıksız hesaplara giriştikçe,

Birileri özçekimleriyle  önüme, arkama geçtikçe,

İnsaniyetin üç kuruşa satılır ilkelliğinde sonlanmak istiyorum. 

Sen söyledin, ağacın değerini.  Durma, çarpanlarıma ayır beni!

Kavanozun içinde, elektro kimyasal bir bütünüm,

Fizikselime kısmış, dört boyutlu düşünürken iki boyutlu yüzeylerde üç boyutluca yaşıyorum.

Kafatasımı patlatsam olmaz, kaçış yok!
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Yanlış zaman dilimi, yanlış mekanı getirdi. Sürükleniyorum hiçliğe, bile bile.

Beni ben yapan hormonlarıma, en çok da mikro organizmalarıma yazık olacak.

Sorun da bu ya, çok çalıştılar, çalışıyorlar... Ölmek bana kolay!

Yaşam nasıl olsa bir yolunu buluyor; bensiz sensiz oluyor da, bizsiz sizsiz olamıyor.

Çarpmaktansa bölmek kolayıma gidiyor.

Kalitesiz olmak zorunda mısınız siz?

Son model teknoloji kullanırken alt model olarak yaşamak neden?

Neden kadın ve adam dışına çıkamıyorlar?  Ürüyebiliyorlar hem, sevişebiliyorlar da...

Yüceliği mi var eylemin, hissedemiyorum.

Yok, ben söyledim, sen bildin.  Ben de seni istedim, öylece elde ettim.

 İki hanelilerin üç harfli duygusundan tiksindim.

Önemi yok tiksinmenin de milyarlarca galaksi arasında...

Bir masif kara delik peşinden alemler sürükleniyorken

Tam o noktada zaman donuyor çünkü uzay çöküyorken...

İçimde saklı insan, anlamsızca bakıp yine sorusuz kalıyorken

Karekökümü alır, membranlar boyunca yatarım.

Yani sen, yani o, en iyi insanlık bilebilir, kaosun ederi nedir.

Tüm düzenliyse, evreni karıştırmak kolay teoride

Aksın zaman tersine,  geçip gidemediğimiz neotilikte bozulmuşluklarımıza içelim,

Sıfır bana gelsin, bir de bilime.

İmza: 

Algoritması şaşmış bir Alegorikli 
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Michael Moorcock: İŞTE O ADAM ya da BUGÜNÜN

“Rusya’ya inanıyorum, Or-
todoksluğa inanıyorum… 
İsa’nın bedenine inanıyo-
rum… İsa’nın Rusya’da yeni-
den ortaya çıkacağına inanı-
yorum.” 

“Ya Tanrı’ya, Tanrı’ya inanı-
yor musun?” 

“Ben… Ben Tanrı’ya da ina-
nacağım.” 

 Fyodor Mihayloviç 
Dostoyevski, Ecinniler’den

“ÖTEKİSİ” 

“Şimdiye kadar icat edilen 
çalışır durumdaki tek 
zaman makinesi bilim kurgu 
hikâyeleridir.”

 Robert Silverberg

OLARAK GEÇMİŞ

Çizim: Alex Nino
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Zamanda yolculuk öyküleri her 
ne kadar “dış uzay”da geçiyor 

gibi görünse de yazarın “iç uzay”ına yapılan 
yolculuklar olarak da değerlendirilebilir. 
Zaman yolculuğuna çıkmış fantezi ya da bilim 
kurgu yazarı, tıpkı Samuel Taylor Coleridge’ın 
bir sözünde ifade ettiği gibi “kendi ruhuna 
teleskopla bakan” ve orada “yıldız kümeleri 
ve gizli dünyalar” keşfeden bir psikonot ya da 
psişik bir zaman pilotu gibidir. Ve psikanalitik 
bir metafor olarak zaman yolculuğu öyküleri 
de aslında birer “kimlik arayışı”…

Paul J. Nahin, anıtsal eseri Zaman 
Makineleri’nde, “zaman yolculuğu 
öykülerindeki iç dürtü, tarihi değiştirme 
isteğidir” diyor. Philip Dick ödüllü bilim 
kurgu yazarı Rudy Rucker ise Transrealist 
Manifesto’sunda, fantezi ve bilim kurgu 
edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkan zaman 
yolculuğu, telepati, alternatif dünyalar ya 
da antigravitasyon gibi anlatı araçlarının 
aslında insanın zihin dünyasına ait metaforlar 
olduğunu vurguluyor. Rucker’a göre zaman 
yolculuğu “belleği” (memory); uçmak 
“aydınlanmayı” (enlightment); alternatif 
dünyalar, yeryüzünde var olan farklı “dünya 
görüşlerini” ve telepati de gelişmiş iletişim 
becerilerini (belki biraz da empatiyi) simgeler.

Zaman yolcuları sıklıkla geçmişe ya 
da geleceğe “bir şeyleri düzeltmeye ya da 
öğrenmeye” gider. Buna benzer bir işlevi realist 
ya da natüralist romanlarda flash back’ler 
(geri dönüşler) görür. Bu tarz anlatılarda da 
karakterlerin gençlik ya da çocukluk günlerine 
döneriz. 

Yukarıda ifade edilen her iki anlatı 
tekniği İngiliz bilim kurgu ve fantezi yazarı 
Michael Moorcock’ın İşte O Adam (Behold 
The Man) romanında karşımıza çıkıyor. Kitap 
özetle: Rahim şeklinde tasvir edilen “organik” 
bir zaman makinesiyle, İsa Mesih’in gerçekten 
yaşayıp yaşamadığını anlamak için 1970 
yılından M.Ö. 28’e giden ve İsa’nın kendisine 
dönüşen Karl Glogauer’ın hikâyesi anlatılıyor. 
Romanda, yazarın ifadesiyle “kafası karışık 
bir Yahudi genci” olan Glogauer’ın 20. 
yüzyıl İngiltere’sinde geçen bazı çocukluk ve 
gençlik anılarıyla, İsa’nın peşinde bir zaman 
yolcusu olarak M.Ö.28’in Filistin Çölleri’nde 
yaşadığı deneyimler paralel bir kurgu içinde 
aktarılıyor. 
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İlk olarak 1966 yılında New Worlds 
dergisinde kısa roman (novella) olarak 
yayınlanan Behold The Man’in 1969 yılında 
bir parça değiştirilmiş ve genişletilmiş bir 
versiyonu yayınlanıyor. Bu genişletilmiş 
versiyon İşte O Adam adıyla 2002 yılında 
Phoenix Yayınevi tarafından Türkçe’ye 
kazandırılıyor. 

Roman Amerika’da yayınlandıktan 
sonra  Salman Rüşdi’nin Şeytan Ayetleri’ne 
benzer bir kaderi paylaşıyor ve Moorcock 
bazı köktendinci Hristiyan çevrelerden ölüm 
tehditleri alıyor. Yazarın bu “dini duyarlılığı 
yüksek” Amerikan vatandaşlarının öfkesine 
maruz kalmasının sebeplerini, kitabın Türkçe 
baskısının 113 ve 118. sayfaları arasında geçen 
anlatım ve diyaloglara bakarak anlayabiliriz.

Örneğin Nasıra’da yaşayan Marangoz 
Yusuf ve Meryem’in oğlu İsa’yı şöyle tasvir 
ediyor Moorcock:

“Varlık biçimsizdi.

Belirgin bir kambur sırtı ve sol gözünde 
bir şaşılık vardı. Yüzü boş ve aptalcaydı. 
Dudaklarında biraz salya vardı.”

İsa Mesih olması gereken varlığın 
Moorcock’ın ifadesiyle “genetik embesil” 
olduğunu anlayan ve büyük bir hayal kırıklığına 
uğrayan Glogauer umutsuzca zavallının 
ebeveynlerine “Nesi var?” diye sorar. Meryem 
hırçın bir şekilde: “Hep böyleydi,” der: “Eğer 
istiyorsan onu alabilirsin. Beraberinde 
götür. İçi de dışı da bozuk. Anam babam 
beni bu yarım adamla evlendirirken onu 
taşıyordum…”

Meryem’in romandaki bu “içi de dışı da 
bozuk” ifadesi, Thomas’ın İncili’nde geçen ve 
İsa’ya atfedilen şu sözleri anımsatıyor: “Neden 
çanağın dışını yıkıyorsunuz? İçi yaradan dışı 
da yaradandır anlamıyor musunuz?”

 Moorcock’ın “Kristolojik” muziplikleri 
İsa’yı bir hilkat garibesi olarak tasvir etmesiyle 
bitmiyor. Birkaç sayfa sonra Karl Glogauer’ı, 
Hristiyanlığın kutsal Meryem Ana’sıyla ateşli 
bir şekilde sevişirken buluyoruz:

 “Meryem artık derin derin nefes 
alıyordu. Koca vücudundaki şehveti idare 
etmesi gittikçe zorlaşıyordu. Eteğini 
aniden yukarı çekti ve yanındaki taburede, 
bacaklarını alabildiğine açtı...

 ‘Acele et,’ dedi Meryem.
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 Yemeği bitirdi ve yavaşça şarabın 
sonunu getirdi.

 Derken Meryem onun üzerindeydi…”

Bu esnada “çenesinden salyaları akan” 
İsa ise, kapı girişinde durmuş, “yüzünde 
boş bir sırıtış” ile annesi ve zaman yolcusu 
arasında geçenleri izlemektedir.

Moorcock kitabın sonuna eklediği 
ve zihninin kapılarını okura açtığı Bir 
Not bölümünde, romanın bazı dindar 
gazetecilerden olumlu eleştiriler aldığını, 
birçoğunun yazarın Hristiyan inancına 
saldırmadığını, onu anlamaya çalıştığını öne 
sürdüklerini belirtiyor. Moorcock yine aynı 
bölümde bu yaklaşımları destekleyen şu 
sözleri paylaşıyor: 

“Örgütlü dinin ikiyüzlülüklerini 
yaşarken, Karl Glogauer, dinin kendisini 
reddediyor değildir. Mesih’in varlığını 
doğrulama arayışında, yerleşik mezheplerin 
dayatmalarıyla tinsel ihtiyaçlarımızı  
bağdaştırmaya çalışarak birçoğumuzun 
yaptığına inandığım şeyi yapmaktadır.”

Bu noktada “tinsel ihtiyaçlarımız” 
deyişine bir mim koyalım: Sigmund 
Freud’un öğrencisi ve Analitik Psikoloji’nin 
kurucusu Carl Gustav Jung romanın gölge 
karakterlerinden biri. Hatta İşte O Adam’ın 
Jung düşüncesine bir methiye, saygı duruşu 
olduğunu bile söyleyebiliriz. Romanda   Jung’un 
arketip1 kuramına gönderme yapılıyor, Mesih 
inancının insanlığın kolektif bilinçdışında var 
olan bir arketip olduğu vurgulanıyor. Öyle ki 
kitap boyunca Glogauer’in bu arketipin etkisi 
altına girdiğini görüyoruz. 

Jung’tan etkilenen ve onun edebi 
sözcülüğünü yapan bilim kurgu yazarları ayrı 
bir inceleme konusu olabilir. Örneğin Ursula 
K. Le Guin ve Philip Dick bunlardan yalnızca 
ikisi...

Philip Dick 1977 yılında Richard A. 
Lupoff’a verdiği bir röportajda Jung’un 
üzerinde büyük bir etkisi olduğunu 
söylüyordu. Dick’in eski eşlerinden Anne Dick 
anılarında şunları yazıyor:  

“Dorothy Hudner [Dick’in annesi], 
Jung’un yapıtlarından derinden etkilenmişti, 

Anne Dick, (Anne Rubenstein), evlilik öncesi. 
1958’de Philip K. Dick’le evlendi.

Carl Gustav Jung - 1875 - 1961
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benim ilgimi duyunca müthiş Bollingen 
baskılarından bir tane gönderdi. Kitabı hem 
Phil hem de ben okuduk ve kısa zamanda 
dizinin tamamını alıp bir solukta bitirdik 
[…] Phil  Jung’un Simya ve Transformation 
Symbols in the Mass kitaplarını inceledi. 
Jung’un üçleme [Baba, Oğul, Kutsal Ruh] 
yerine dörtlemeye dayanan, Yeni Dünya 
dininin yakında ortaya çıkacağı fikriyle 
ilgileniyordu. Jung, dördüncü gücün şu 
anda şeytani kabul edilen güç olacağını 
söylüyordu. Bu ifade Phil’i derinden etkiledi.”

Dipnotlar:

1. Arketip: Kök örnek. Bir tür ya da türler grubunun 
varsayılan atasal tipi.

Kaynaklar:

1. Moorcock, Michael (2002). İşte O Adam. (Kadir Yiğit Us, 
Çev.) Ankara: Phoenix Yayınları. 

2. Dick, Anne R. (2016). Philip K. Dick’in Peşinde. (Münevver 
Bayhan, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.

3. Jung, Carl Gustav. (2001). Anılar, Düşler, Düşünceler. 
(İris Kantemir, Çev). İstanbul: Can Yayınları.

4. http://www.rudyrucker.com/pdf/transrealistmanifesto.
pdf

https://relentlessreading.com/2014/12/27/retro-review-
behold-the-man-by-michael-moorcock/
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KÖTÜ UZAYLILAR YİNE İŞ 
BAŞINDA

İnsanoğlu anlam veremediği 
güçlere karşı her durumda 
tetikte ve savunmada yer almayı 
tercih etmiştir. Tür olarak vahşi 
oluşumuz, istediklerimizi elde 
etmek uğruna düşünmeden 
zarar verme potansiyelimiz 
binlerce yıldır şekil değiştirerek 
aynı kalibrede devam ediyor. 
Yeryüzünün en etkili avcısı 
durumunda olan insan, 
beynini kullanarak icat ettiği 
silahlar sayesinde gezegenin 
mutlak hakimi olmuş ve artık 
kendi türünü bile yok edecek 
derece de korkutucu bir güce 
kavuşmuştur. Peki ya bizim 
türümüzden daha savaşçı, vahşi 
ve avcılık konusunda uzman 
dünya dışı bir tür evimize 
gelip bizi avlamaya başlarsa ne 
olurdu?

Yeşil Sonsuzlukta Çığlık Atan Notalar
Ormanda Vahşi ve Yalnız Bir Avcı

Alan Silvestri
PREDATOR

Burak FEDAKAR

zazi
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1978 yılında Alien’ın kazandığı başarı, 
yapımcıları haklı olarak kötü uzaylıların 

cirit attığı senaryolara tekrar yönlendirmişti. 
Sektör olumsuz ve kötücül tonlardan 
beslenmeyi daha çok seviyor ve bu durum 
sinemada hala devam ediyor! 1986 yılına 
geldiğimizde Aliens bütün dünyada büyük 
bir ilgiyle karşılanmış ve hasılat rekorları 
kırmıştı. Yapımcı şirket Fox 1987 yılında 
Aliens filminin başarısından cesaretle yeni 
bir uzaylı savaşçı yaratık filmi için kolları 
sıvamıştı. Predator 1987 yılında sektörün en 
önde gelen yıldızlarından biri olan Arnold 
Schwarzenegger desteğiyle görücüye çıktı ve 
yeni bir efsanenin daha doğumu bu sayede 
gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİM SÜRECİ

1985 yılında Jim ve John Thomas 
tarafından senaryosu yazılıp, Nisan 1986 

yılında çekimlerine başlanan Predator, 1987 
yılında A.B.D.’de gösterime girdiğinde 15 
milyon dolarlık bütçesini 100 milyon dolarlık 
bir kazançla kara geçirmeyi bilmişti. Orta 
Amerika’nın balta girmemiş ormanlarında 
rehine kurtarma operasyonuna girişen, 
Arnold Schwarzenegger’in başında olduğu 
özel timin başka bir gezegenden gelen ve 
amacı sadece avlanmak olan yırtıcı bir 
uzaylıyla karşılaşmaları ve hayatta kalma 
mücadeleleri üzerine odaklanan film, bilim 
kurgu aksiyon türünün hala en iyilerinden 
biri olmayı sürdürüyor. 

Filmin gösterime girmesinin ardından 

ilk başlarda olumsuz yaklaşan pek çok 
eleştirmenin ilerleyen yıllarda olumlu 
eleştirilere dönüş yapmaları da filmin 
enteresan yönlerinden biri olmuştur.

1984 yılında gösterime giren Rocky 4 filmiyle 
ilgili Hollywood’da, “Dünyevi rakipler artık 
tükendi, beşinci filmde dünya dışı bir rakip 
olsun” esprileri dolaşırken bunu ciddiye alan 
Jim ve John Thomas kardeşler Predator’un 
senaryosunu yazarlar. Komando filmiyle 
sağlam bir çıkış yapan yapımcı Joel Silver Fox 
tarafından hemen işe alınır ve Silver ilk stüdyo 
filmini yönetecek olan John McTiernan ile 
anlaşır.

Yaratık tasarımı tabi ki efsane isim Stan 
Winston’a emanet edilir. İlk etapta ortaya 
çıkan yaratık köpek kafasına benzer hali 
ve farklı vücut yapısıyla stüdyo tarafından 
beğenilmez. Winston yaratığa son halini James 
Cameron’la birlikte Aliens’ın çekimlerine 
gitmek üzereyken yapar ve Predator son halini 
alır.

Yapımcılar Silver ve Gordon oyuncu seçimleri 
için iri kıyım erkek avcılığına çıkarlar. Başrol 
için Arnold Schwarzenegger’le anlaşma 
sağlanır. Rocky filmlerinin unutulmaz yıldızı 
Apollo rolünde izlediğimiz Carl Weathers, 
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 güreşçi ve eski Deniz Kuvvetleri askeri Jesse 
Ventura, Amerikan yerlisi Sonny Landham, 
Richard Chaves ve Komando filminde 
Schwarzenegger ile birlikte rol alan Bill Duke 
takımın kalanını oluştururlar.

Predator kostümü içine girecek oyuncu ise 
ilk başta Jean-Claude Van Damme olarak 
belirlenir. Ancak Van Damme fizik olarak çok 
çevik olsa da, askeri tim elemanlarının yanında 
fazla çelimsiz gibi görünür. Kostümü taşıma 
konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamasından 
ötürü kendisinden vazgeçilir ve yerine daha 
cüsseli bir oyuncu olan Kevin Peter Hall 
getirilir.

Filmin çekimleri Schwarzenegger’in ekstra 
istekleri sebebiyle birkaç ay geç başlar. 
Bu sürede yapımcı Silver senaryoya bazı 
eklemeler yapılmasını ister. Çekimlerin 
tamamı Meksika’nın Puerto Vallarta kentinin 
kıyısındaki ormanda yapılır. 25 nisan tarihine 
gelindiğinde çekimler durur. 

Arnold Schwarzenegger apar topar kiralık 
bir uçakla Hyannis’e uçar ve 26 Nisan 1986 
yılında Maria Shriver ile evlenir. Üç günlük bir 
balayının ardından çekimler kaldığı yerden 
tekrar başlar. Çekimlerin yapıldığı bölgede set 
ekibi ve oyuncular büyük zorluklar yaşarlar. 
Özellikle sağlıksız içme suyu sebebiyle ishal 
vakalarında rekor artışlar olur.
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Predator ve Schwarzenegger’in ormanın 
zor koşullarında çekilen sahneleri bir hayli 
zor geçer. Kostümü taşıma konusunda 
baya zorlanan Kevin Peter Hall daha sonra 
kendisiyle yapılan bir röportajda “Bu bir 
film değil, hayatta kalma mücadelesiydi” 
diyecektir.

R/Greenberg Associates filmin optik 
efektlerini yaratır. Yaratığın görünmez olma 
yeteneği, termal görüntü görüş açısı, parlak 
kanı ve elektrik kıvılcım efektleri zamanının 
ötesinde çalışmalar olurlar.
Filmin diğer ek görsel efektleri Dream Quest 
Images tarafından yapılır ve görsel efektler 
için Akademi ödülüne aday gösterilirler.

12 Haziran 1987 yılında vizyona giren film 
toplamda 100 milyon doların üzerinde hasılat 
elde eder. İlerleyen yıllarda pek çok en iyiler 
listesinde kendine üst sıralarda yer bulmakta 
zorlanmaz. 30 yıllık bir geçmişi olmasına 
rağmen Predator bugünde keyifle izlenen bir 
film olmayı sürdürüyor.

GERÇEK BİR MÜZİK AŞIĞI, 
ALAN SILVESTRI

1950’de NewYork’ta dünyaya gelen Alan 
Silvestri, 15 yaşındayken beyzbol kariyeri 
yerine müzik kariyerinde basamakları nasıl 

çıkarım düşüncesiyle kendini Boston’da 
Berklee müzik okulunda bulur. Daha

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

 

Besteci 1978 yılına kadar düşük bütçeli film 
müzikleriyle kariyerine devam ederken, TV 
dizisi Chip ile dikkatleri üzerine çekmeyi 
başarır. 1984 yılına geldiğimizde bestecinin 
kariyerindeki asıl dönüm noktası gerçekleşir. 
Chip dizisinin müzik editörlerinden biri 
üzerinde çalıştığı bir projeyle ilgili gerekli 
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müzikal etkiyi bir türlü yakalayamaz ve 
Silvestri’yi arar. Filmin yönetmeni Robert 
Zemeckis ile bir görüşme ayarlanır ve Michael 
Douglas ile Kathleen Turner ikilisini bir 
araya getiren serüven filmi Romancing The 
Stone için anlaşma sağlanır. Silvestri filmin 
ana temasıyla ilgili üç dakikalık bir demo 
hazırlar ve bütün gece süren ve ertesi güne 
sarkan görüşmeler neticesinde ikili arasında 
daimi bir işbirliğinin ilk adımları da atılmış 
olur. Karşılaştıkları gün aynı renkte iki kazak 
giymiş olan bu iki adam günümüze kadar 
ulaşan sağlam bir birliktelik neticesinde 
Back To The Future serisi başta olmak üzere, 
Forrest Gump ve Contact gibi pek çok efsane 
işe imza atarlar.

Kariyeri boyunca Oscar dışında pek çok ödül 
kazanan başarılı besteci yoğun bir tempoda 
çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Halen 
Kuzey California’da Monterey yarımadasında 
ailesiyle beraber yaşayan besteci aynı zamanda 
Carmel vadisinde kurduğu Silvestri bağlarında 
müzik dışında leziz şaraplar üretmekle 
uğraşıyor. Pek çok marka altında şarap üreten 
besteci “Müzik ve şarap yapımında sanatın 
ve bilimin harmanlaması gerekiyor, tıpkı 
notaların kendi sesini melodiye getirdiği gibi, 
her asma da şaraba kendi benzersiz kişiliğini 

getiriyor” diyor. Pilotluk lisansı da olan 
Silvestri iş toplantıları için sık sık tek motorlu 
uçağıyla Los Angeles ve evi arasında mekik 
dokuyor ve notalara can vermeye devam 
ediyor.

MÜZİKLERİN HAZIRLANMASI

Back To The Future ile yıldızı parlayan besteci 
Alan Silvestri’nin ilk aksiyon çalışması olan 
Predator’un müzikleri geniş bir orkestra ile 
kayıt edilir. Bestecinin türe uygun olarak 
kullandığı, heavy horn blast, staccato string 
ve undulating timpani rolls gibi enstrümanlar 
müziğin havasına apayrı bir etki katmıştır.

2003 Yılında Varese Sarabande firması 
tarafından çıkan soundtrack albüm büyük ilgi 
görür. Aynı yıl Intrada şirketi de besteci John 
Debney yönetiminde 3000 kopyadan oluşan 
sınırlı sayıda bir albüm daha sürer piyasaya ve 
bu çalışmada kısa sürede tükenir.
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Fox Logo (Arr. Elliot Goldenthall)

Albüm, Fox şirketinin Alfred Newman 
tarafından bestelenen efsane introsuyla açılışı 
yapıyor ve filme havalı bir giriş yapıyoruz.

Main Title

Ana temanın ağır tempo girişi ani bir yükselişle 
ilerliyor. Yaylıların alttan alta devam ettiği 
beste ağır tempodan ana temaya geçiş yapıyor 
ve sinema tarihinin en tedirgin edici ve başarılı 
temalarından birini dinliyoruz. Yabancının 
Dünya’ya gelişi ve Ducth ile ekibiyle tanışma 
anındayız. Devamlı aynı tempoda vurmalılarla 
ilerleyen ve arada nefeslilerin yaylılarla 
araya girdiği beste finale doğru temposunu 
iyice arttırıp tedirgin havasını ani bir çıkışla 
sonlandırıyor.

Something Else - Cut ‘em Down - 
Payback Time
Albümün en uzun parçalarından birindeyiz. 
Ağır ve tedirgin edici bir tempoda ilerleyen 

parça araya giren farklı tonda vurmalı bir 
çalgının liderliğinde sürüyor. Nefesli ve yaylı 
çalgıların inişli çıkışlı temposu hafif bir hızla 
yükseliyor ve yeniden düşük bir tempoya 
iniyor. Aralıklı çıkışlar eşliğinde Dutch ve 
ekibinin ormanda hedeflerine ilerleyişlerini 
izliyoruz. Yaylıların tedirgin havası etkisini 
arttırıyor ve tempo sonlara doğru yükselişini 
sürdürürken ritmi hiç değişmeyen vurmalı 
çalgı devamlı araya giriyor. Kısım kısım 
yükselen müzik bitişe kadar hızını zirveye 
çıkartıyor. 

The Truck

Ana temanın aralarda hissedildiği, vurmalı ve 
nefesli enstrümanların ağırlığında ilerleyen 
bir beste. Trampetlerin etkili havasıyla ana 
temanın çevresinde dolaşan parça temposunu 
fazla yükseltmeden sonlanıyor.
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Jungle Trek

Ekibin ormanda hareketli dakikalar geçirdiği 
bölümler ve başından sonuna hareketli 
bir parça dinliyoruz. Orkestranın üzerinde 
bölgenin geleneklerine uygun vurmalı 
çalgıların eşliğinde devam eden parça ana 
temaya geçiş yaparak bitiyor.

Girl’s Escape - Blaine’s Death

Avcının sahnede olduğu anlar. Ağır 
tempoyla başlayan orkestra vurmalı ve yaylı 
enstrümanların ayağa kalktığı saniyelerden 
sonra tempoyu aşağı çekiyor. Yavaşça ve 
gerilim dozunu dengede tutarak devam 
ediyoruz dinlemeye. Atonal tempo yerini 
yaylıların çıkışına bırakıyor yavaşça tempo 
giderek artıyor ve farklı tondaki vurmalı 
çalgının duyulmasıyla orkestra finale doğru 
müthiş bir tempoda ilerlemeye başlıyor. 
Sonuna kadar tempo düşmeden devam ederek 
parça sonlanıyor.

What Happened

Ekibin karşılaştığı yabancıyla ilgili yaşadığı 
şok had safhada ve parça tedirgin bir havayla 
başlayarak sonuna kadar düşmeyen bir 
tempoda aynı tonlarda ilerliyor.

He’s My Friend

Trompet eşliğinde ilerleyen marş havasında bir 
parçayla devam ediyoruz. Yaylıların kontrolü 
ele aldığı parça başladığı ağır tempoda bitiyor.

We’re Gonna Die
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Ekip artık asıl görevini çoktan bırakıp avcının 
peşine düşmüş durumda. Orkestra her 
zamanki ağır ve tedirgin havasını bu parçada 
da sürdürüyor. Trompet bir kez daha devreye 
giriyor ve yaylılarla tedirgin hava devam 
ediyor. Ani bir yükseliş parçanın ritmine 
dinamizm katıyor ve bitişe kadar inişli çıkışlı 
tempo devam ediyor.

Building The Trap

Ekibin ölüm kalım mücadelesi tüm gerilimiyle 
devam ediyor. Albümün geneline yayılan hava 
bozulmadan bu bestede de devam ediyor. Ani 
iniş ve çıkışlarla yaylıların ağırlığında vurmalı 
enstrümanların desteğinde ilerleyen parça 
yarıdan itibaren ciddi tempo kazanıyor filmin 
aksiyonuna ayak uyduruyor.

The Waiting

Ekip üyeleri tek tek avcının kurbanı olmaya 
devam ediyor. Orkestra en alt sesten 
ilerliyor, her saniyesinde gerilim dozunu 
yüksekte tutuyor ve sona doğru yine tempoyu 
yükseltiyor.

Can You See Him

Hareketli bir giriş yapan orkestra tempoyu 
aşağı çekerek devam ediyor. Seyirciyi 
hoplatacak sahnelerin gelişini haber veren 
tempo sinsi bir halde yaylıların ve nefeslilerin 
önderliğinde hızını bozmadan ilerleyip bitiyor.

Dillon’s Death

Predator ekip üyelerini tek tek avlamaya 
devam ediyor. Hızlı giriş yapan orkestra 
her zaman olduğu gibi seyirciyi gelecek şok 
edici sahneye hazırlıyor ve tavana vuran bir 
tempoyla parçaya noktayı koyuyor.

Billy And Predator
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Ekip üyelerinin Predator’un elinde tek tek can 
verişlerine tanıklık etmeye devam ediyoruz. 
Orkestra burada adeta ağıt halinde ilerliyor. 
Sahnenin can alıcı anlarını muhteşem 
hissettiren orkestranın tümüyle ayakta olduğu 
çok iyi bir parça.

Dutch Builds Trap

Hollandalı ve Predator sonunda karşı karşıya. 
Dutch ormanda çamurların içinde saklanarak 
tuzaklar kuruyor. Avcı son avının peşinde! 
Orkestranın gerilim yüklü temposu artık zirve 
yapmış halde. Albümün en uzun parçasını 
dinliyoruz. On dakikaya yakın süren ve 
tedirgin havanın bir saniye bile düşmediği bir 
parça bu. Parça ortalara doğru ana temanın 
havasını da arkasına alarak ilerlemeye 
başlıyor. Ortalardan sonlara doğru ilerlerken 
iki rakibin kapışma anlarına tanıklık ediyoruz 
ve orkestra bu noktada her saniye yükselen 
temposuyla bu muhteşem kapışmaya eşlik 
ediyor. 

Predator Injured - Hand To Hand 
Combat

Dutch avcıyı yaralamayı başarmıştır ve iki 
avcı karşı karşıya yumruk yumruğa dövüş 
anına gelmiştir artık. Albümün bir başka uzun 
parçası ve orkestra temposunu bozmadan 

ileride yükseleceğinin sinyallerini veren bir 

havada müthiş bir gerilim yüküyle kulakları 
tırmalarken müthiş bir tempoya geçiş yapıp 
aniden es veriyor ve gerilimli bekleyiş sürüyor. 
Tempo aniden tekrar yükselişe geçerek geri 
kaçıyor. İnişler çıkışlar devam ederken parça 
sona yaklaştıkça ikilinin dövüşleri en şiddetli 
anlarına ulaşıyor. 

Predator’s Death

Artık finale geliyoruz ve Predator’un Dutch 
karşısında kaybettiği anlardayız. Orkestra 
tempolu girişini aniden keserek Predator’un 
son hamlesine hazırlık yaparcasına ağırdan 
çalıyor ve son sahnede Yabancının kolundaki 
bombayı harekete geçirmesiyle beraber 
orkestra zirveye ulaşıyor.

The Pick-Up And End Credits

Trompetin hafif ve dinlendirici sesi gerilimin 
sona erdiğinin işareti adeta. Yaylıların girişiyle 
süren bu huzur dolu saniyeler, orkestranın 
aniden ana temayı girmesiyle son buluyor! 
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Gerilim havasını başından sonuna 

kadar mükemmel ölçülerde hissettiren 
parça kuşkusuz sinema tarihinin en iyi 
bestelerinden biri ve filmle olan mükemmel 
uyumu sayesinde başarıda çok önemli bir pay 
sahibi olduğu muhakkak!

SON DEYİŞ

Predator, bilim kurgu aksiyon sinemasının 
önemli serilerinden biri olmayı hala 
sürdürmekte. İlk filmden yıllar sonra Fox 
stüdyosu çapraz senaryolarla Predator 
ve Alien filmlerini birleştirerek dehşetin 
derecesini zirveye taşımışlardır.

Alan Silvestri’nin müzikleri filmin 
atmosferiyle dengeli olarak ilerliyor. Balta 
girmemiş ormanın derinliklerinde birkaç 
metre mesafeden sonrasını göremediğiniz 
bir mekanda atmosferi büyük başarıyla 
kulaklara ileten sanatçı kariyerinin en bilinen 
temalarından birine imza atıyor burada. 
Özellikle yörenin geleneklerine uygun vurmalı 
çalgılarını, orkestrayla mükemmel bir uyum 
içinde kullanması albümün başarısının 
artmasında önemli bir etken. Ana temanın 
gerilim yüklü tedirgin edici havası belki de 

John Williams’ın efsane Jaws temasından 
sonra akıllarda kalan en iyi bestelerden biri. 
Varese Sarabande’nin çıkartmış olduğu 2003 
tarihli albüm meraklıların arşivinde yer almayı 
fazlasıyla hak ediyor. Predator her devirde ilgi 
görmeyi hak eden bir film. Müzikleri ise her 
daim hatırlanacak, sinema tarihinin en iyi 
temalarından birini barındıran başarılı bir 
çalışma!

Kapanışı Blain Cooper’un manidar sözüyle 
yapalım;

“I ain’t got time to bleed!”
 
“Kanamaya zamanım yok!”

Hayatınızın hiçbir evresinde av 
durumuna düşmemeniz dileğiyle 
keyfiniz daim olsun dostlar...
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Morpheus

Savaş ve Barış

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması  İkincisi

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 
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2200 yılı… New World City

2200’lü yılların başında bir grup bilim adamı 
global bir kuruluş olan CORN araştırma 
merkezinde yaptıkları uzun soluklu deneyler 
sonunda bir makine tasarlayarak uzay-
zamanda bir solucan deliği açmayı başardılar. 
Bu makine ile evrende diledikleri zamana 
yolculuk edebileceklerdi. Kendilerini barış ve 
kardeşliğe adamış olan teknik ekibin lideri 
Bay Simone bu makineyi kullanarak geçmişte 
yaşanmış acı ve yıkım dolu bazı önemli 
olayların engellenebileceğini düşünüyordu. 
Her ne kadar akla öngörülemez çılgınca 
paradokslar getirse de Bay Simone geçmişe 
gönderilecek özel ekiplerle belki de insanlık 
tarihinin en yıkıcı travmalarından biri 
olan ikinci dünya savaşının acı yıkımının 

daha başlamadan durdurulabileceğine ve 
bu sayede yüzbinlerce insanın hayatının 
kurtulabileceğine inanıyordu. 
Bay Simone biri Almanya, biri Amerika ve 
bir diğeri Japonya’ya gönderilmek üzere her 
biri üçer kişilik bilim adamlarından oluşan üç 
seçkin ekip hazırlamıştı. Planlamaya göre bu 
ekipler gittikleri ülkelerdeki yetkili makamlarla 
görüşerek onlara savaşın acı sonuçlarını 
anlatacak ve bunları yanlarında götürecekleri 
fotoğraflarla belgeleyeceklerdi. Uzay-zamanı 
bükerek bir kara delik oluşmasını sağlayan 
makinenin yaydığı büyük manyetik çekim 
dalgası yanlarında elektronik veri taşıyan 
eşyaların götürülmesine engel oluyordu. Bu 
nedenle yanlarına sadece fotoğraf ve benzeri 
kağıt dokümanlar alabileceklerdi. 
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5 Aralık 1941 Almanya…

“Efendim onları parkın yakınlarında bulduk”
“Ajanlar mı?”
“Öyle görünüyor…”
“Ne istiyorlar?”
“Hitlerle görüşmek…”
Almanya’ya gönderilen üç kişilik birinci 
ekip Berlin merkez parkı yakınlarında bir 
grup askere teslim olarak Hitlerle görüşmek 
istediklerini iletmişlerdi. O sıralar ateş gücü 
yüksek gizli silahlar üzerinde büyük bir 
çalışma başlatmış olan Hitler yeni silahlar 
üretmekle görevli teknik heyetin yetersizliği 
nedeniyle bir çıkmaza girmişti. Bu nedenle 
özel bir bilgi alabilme umuduyla –her ne 
kadar buna pek ihtimal vermese de- ajan 
olduklarını düşündükleri adamlarla infaz 
edilmeden önce bizzat görüşmeyi kabul 
etmişti.
“Demek gelecekten geliyorsunuz. Peki, o halde 
söyler misiniz bu savaşı kim kazanacak?”
“Efendim. Savaşın sonuçları çok acı olacak… 
Savaşta çoğu kadın ve çocuk 60 milyon 
insanın…”
“Aman tanrım Philip! Onu vurdun lanet olası! 
Seni o. ç…”
“Sizden net cevaplar almak isterim baylar. 
Gelecekten geldiğinize göre… Şimdi son kez 
soruyorum. Savaşı kim kazanacak?
“Bunu size söyleyeme…” 
Oda ikinci bir silah sesiyle yankılandı…
“Aman tanrım! Vuruldum. Tanrım ölüyorum!”
Hitler sorularına istediği net cevapları 
alamadığını düşündüğü için ekipteki iki 
kişiyi hiç düşünmeksizin vurmuştu. Zaten 
onlarla boşa zaman harcadığını düşünmeye 
başlamıştı. Üç kişilik ekipten geriye kalan 
James W. Büyük bir travma yaşıyordu. 
Barıştan yana iki değerli bilim insanı 
gözlerinin önünde acımasızca katledilmişti. 
Hem de bizzat Hitler tarafından. Hitler onun 
panik ve korkuyla, elleri titreyerek uzattığı 

dokümanlara ve savaş fotoğraflarına uzun 
uzun baktıktan sonra ikna olmuş bir şekilde 
James’e dönerek sözlerini sürdürdü.
“Demek gelecekten gelen bir bilim adamısınız 
Bay James. O zaman silah teknolojimizi 
geliştirmek için bize yardım edecekseniz. 
Aksi takdirde sonunuzun ne olacağını 
biliyorsunuz…”

5 Aralık 1941 Japonya…

“Bu fotoğraftaki ne?”
“Efendim. Amerika’nın Japonya’ya attığı 
bomba… Yani atacağı… Atom bombası… Bu 
bomba Hiroşima ve Nagasaki’de yüzbinlerce 
Japon vatandaşının ölümüne yol açacak. 
Buraya sizi bu savaştan çekilmenizi…”
“…”
“Efendim? Bay Yamamato. Efendim! Nereye 
gidiyorsunuz! Lanet olsun!”
Japon yetkililer Japonya’ya gönderilen ekibi 
günlerce sorgulamışlardı. Sorgulamalar 
neticesinde ajan oldukları gerekçesiyle 
iki bilim adamı öldürüldü. Ekipten geriye 
kalan tek kişi olan fizik profesörü Dr. 
Kirk’in Nagasaki ve Hiroşima’ya atılan atom 
bombasına ve bomba sonucunda hayatını 
kaybeden Japonlara ait tüm dokümanları 
Japon generaline teslim etmesi Japon 
hükümetinde büyük bir infiale ve nefrete 
yol açtı. Hükümet ivedilikle, Amerikan hava 
kuvvetlerinin gücünü zayıflatmak ve yok 
etmek için Pearl Harbor’daki hava üssüne ani 
bir baskın yapılması kararı aldı. 7 Aralık’taki 
Pearl Harbor saldırısı 12 adet Amerikan 
savaş gemisinin hasara uğraması, 188 savaş 
uçağının imhası, 1.178 kişi yaralanması ve 
2.403 Amerikan askeri ile 68 sivilin ölümüne 
neden oldu... 
Amerika Hükümeti saldırının hemen 
ardından yaptıkları basın toplantısında 
Japonya’nın neden böylesi bir saldırıya 
giriştiğini anlamakta zorlandıklarını açıkladı.
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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 üniformasını 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 laboratuvar 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 



22 Aralık 1941. Amerika

“Efendim!”
“Bunlar mı?”
“Evet efendim…”
“Hmm…Albert C., Steve M. ve Dr. 
Clara Watson…Demek sizler gelecekten 
geliyorsunuz öyle mi?”
“Evet efendim.”
“O halde söyler misiniz, tam olarak hangi 
yıldan geliyorsunuz acaba?”
“2200’den efendim.”
“Güzel, demek 2200 yılından geliyorsunuz. 
Frank”
“Evet efendim?”
“Frank söyler misin başımızda bunca iş varken 
bu geri zekâlılarla niye değerli vaktimizi 
kaybediyoruz, şunları bir akıl hastanesine 
yollayın gitsin!”
“Efendim, bunları görmelisiniz?”
“Neyi?”
“Aman tanrım ama bu nasıl ola… Bana hemen 
Albay Simpson’u bağlayın!”
Amerika’ya gönderilen üçüncü ekip Albert, 
Steve ve Dr. Clara gelecekten geldiklerini 
ve yetkililerle görüşmek istediklerini 
söylediklerinde Amerikan polisi tarafından 
yakalanarak bir akıl hastanesinde 
müşahadeye alındılar. Orada geçirdikleri on 
beş günün ardından Pearl Harbor saldırısına 
ve savaşın detaylarına dair verdikleri özel 
bilgileri ve ellerindeki dokümanları göz 
önünde bulunduran yetkililer tarafından 
Amerikan Gizli Servisine teslim edildiler. 
Buradaki birkaç günlük kısa süreli sorgunun 
ardından çok gizli bir şekilde yeni yapılmakta 
olan Pentagon’da sorgulanmaya başladılar.
Pentagon’daki gizli servis elemanlarınca iki 
sene boyunca sistematik işkenceye maruz 
kalan ekip üyeleri sonunda atom bombası 
üzerinde çalışan Amerikan bilim adamlarına 
yardım etmeyi kabul ettiler. Teknik heyete 
atom bombasının çalışma prensiplerini 

öğreten ekibin başında savaşı durdurmak 
için gelecekten gelen Dr. Clara Watson 
bulunuyordu. Ekibin yoğun çalışmaları 
Dr. Clara’nın bilimsel destekleriyle sonuca 
ulaştı ve sonuçta atom bombası yapmayı 
başaran Amerikan ordusu Japonların Pearl 
Harbor baskınının intikamını almak üzere 
1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki’ye saldırı 
düzenledi. Dr. Clara’nın sayesinde yapılan 
atom bombalarının kullanılması yüz binlerce 
Japon’un ölümüne ve bir o kadarının da sakat 
kalmasına yol açtı…
Almanya esir tuttuğu Profesör James W. 
sayesinde çok büyük yıkıcı etkileri olan tank, 
uçak, tüfek ve benzeri silahlar üretmeyi 
başardı ve bu durum savaşın uzamasına ve 
yıkıcılığının artmasına neden oldu. Japonya 
Dr. Kirk’ten aldığı bilgiyle plansız bir şekilde 
başlattığı baskın nedeniyle Amerika’nın 
savaşa girmesine ve daha sonra ülkelerine 
atom bombası atılmasına neden oldu. Dr. 
Clara Watson’un üst düzey fizik bilgisi ve 
yardımı sayesinde atom bombasını yapmayı 
başaran Amerika bu bombayı Japonlar 
üzerinde kullanarak insanlık tarihi boyunca 
unutulmayacak büyük bir yıkıma yol açtı.
İkinci dünya savaşının yol açacağı büyük 
felaketleri henüz başlamadan durdurmak 
amacıyla gönderilen barış ve insanlık yanlısı 
ekipler paradoksal bir biçimde bu korkunç 
savaşın tüm yıkıcılığının sorumlusu olmuştu…
Savaşın bitiminden altı ay sonra intihar eden 
Dr. Clara’nın bıraktığı nottaki son cümle 
belki de asla cevaplanamayacak bir soruyla 
bitiyordu. 
“…Atılan bombanın yarattığı acıları tam 
kalbimde hissediyorum. Çünkü onun 
atılmasına ben sebep oldum. Artık neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum… 
Hayatlarını barışa adamış olan bizler nasıl 
oldu da böylesi büyük bir yıkımın sorumlusu 
olabildik?”
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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 kuzeydeki 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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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 4

Gala’da Panik

İtiraf etmeliyim ki, Örümcek 1MİHA’ların bu yeni modeli, bana eskisinin acısını 
çabuk unutturdu. Tek farkı, uzaktan kumandası. Ona da ekranlı kol saati görünümü 

vermişler. Ne yapması gerektiğini hafif dokunuşlarla bildiriyorum, hızla devreye giriyor. Açık 
renk olduğundan dolayı da kolay algılanmıyor. 

Her neyse… görüşme yaptıklarımın tepkilerini yukardan izlemek de bir başka ilginç 
durum. Dinlenme anlarımda ise, onu göğüs cebimde saklıyorum. Neme lazım bu modelin de 
başına bir kaza gelsin istemem. 

Bu akşam, ünlü bir yönetmenin çektiği, sistemde2 yankı uyandıran bir belgeselin ön 
gösterimine davetliyim. Daire şeklindeki salon ve çepeçevre dolanan duvarlarına yansıtılan 
ekran da seyircileri sarıp sarmalıyor. Böylece döner koltuklarında oturan izleyiciler de bir tür 
oyuncu gibi adeta filmin içindeler… 

Örümcek MİHA’m da yanımda. Gösterim sırasında gerekli konumlarını ayarlayarak 
seyircilerin tepkilerini ölçmek istiyorum. Galiba en güzel yer, tavana monte edilmiş 
aydınlatmaların arası olmalı. Gerektiğinde de özel ipliğine sarılarak aşağı sarkar ve yakın plan 
çekim yapar… Tabii bu arada eski model hantal U-K’ların3 da tepemizde dolaştığından söz 
etmem gerekir. Neticede her yayın organı, uzmanlık alanına göre profesyonel bir cihaz seçiyor.  
1  MİHA. Mini İnsansız Hava Aracı
2  Güneş Sistemi
3  U-K. Uçan Kamera
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Önce yönetmen, sahne olarak beliren sete çıktı ve eğlenceli bir konuşma yaptı. 
Kulaklıklarımızdan, çekim öncesi işin mutfağında neler cereyan ettiğini dinledik. Sonra 
oyuncuları tanıdık… 

Örümcek MİHA’mın seyircilerin yüzlerindeki merakı kaydetmesini kolumdaki mini 
ekrandan takip ediyor ve kayda alıyordum. 

Derken set duvarın içine çekildi, dairesel ekranda görüntü belirdi. Dikkatimi filme vermek 
durumunda kaldım; nasılsa minik kameramı otomatiğe bağlamıştım.

Film üç boyutluydu. Seslendirme her yönden geliyordu ve muhteşem uzay manzaraları, 
gezegenler, doğal güzellikler, ormanlar, göller, nehirler… her tür uçan, sürünen, tırmanan, 
koşan birbirinden farklı yaratık…  Vızıltılar, mırıltılar… her yanımızda. Derken bir çığlık!

-Örümcek!.. Bu gerçek bir örümcek!...
Bir çocuk, yüzüne odaklanmış saydam Örümcek MİHA’mı görmüştü. Ne göz vardı ama… 

hınzır!
-Bakın, bakın… işte burada!.. Anneeee, burnumu ısıracak!.. 

Tüm U-K’lar sesin geldiği yöne döndüler… Sonra da ona doğru uçarlarken, geri çekilen 
sevgili örümceğimin görünmez ağipliğine takıldılar. Birbiriyle çarpışmaya ve seyircilerin 
üzerine düşmeye başladılar. Film müziğinin vurucu temposu eşliğinde muhteşem bir kargaşa 
yaşandı.

Herkes yerinden fırladı. Güya çıkış kapılarına koşacaklardı; ama onların da uyarı ışıkları 
sönüverdi. Herkes birbirinin üstüne çıktı. Yanımda oturan kadın, dehşet içinde bileğime 
yapıştı… Daha doğrusu uzaktan kumanda saatime… O andan sonra Örümcek MİHA’m 
kontrolden çıkıverdi. Kiminin omzuna, kiminin saçına, kiminin yüzüne atlaya zıplaya ortalığı 
birbirine kattı.

Son hatırladığım, başıma bir şeyin çarptığıydı. Hastanede yedi dikiş atmışlar. Ya bir 
kamera düştü tepeme; ya da o panik sırasında birisi kafama tekme attı…

Örümceği bulamamışlar. Herkes hop oturup hop kalkıyor… Yaralı ve ölü sayısı değişik… 
Sosyal medyaya bakılırsa, kimine göre çocuk hayal görmüştü, kimine göre de yönetmenin 
rakipleri filme tuzak kurmuşlardı. Bu arada U-K’larla ilgili soruşturma da başlatılmış durumda. 
Böyle toplu yerlerde yasaklanmaları için Hükümete Önerge bile verilmiş…  

Örümcek MİHA’m bir yerlere saklanmış olmalı. Aksi halde çer-çöp arasından parçaları 
çıkardı. Uzaktan kumandam da arızalanmış, iletişim kuramıyorum. SOM4 mutlaka yerini 
biliyordur.

Acaba benim Âfet’i arasam mı? Her ne kadar bana kızgınsa da… belki… hani diyorum ki… 
ne bileyim yaaa… onu incitmeye değer mi? Resminin Copyright’ı ne tutar ki?..

4  Sibernetik Organizma Merkezi
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Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Space Quest Serisi

Merhaba değerli bilim-kurgu severler. “Bu 
sayıda en önemli bilimkurgu macera oyunu 
serislerinden biri olan SPACE QUEST’e 
değiniyoruz”

Bu oyun serisi 1979 yılında Ken and Roberta 
Williams tarafından A.B.D.’de kurulan ve 

oyun sektörüne damgasını vurmuş bir şirket 
olan Sierra Entertainment firmasının ürünü. 
Sierra firması King’s Quest, Space Quest, 
Leisure Suit Larry, Police Quest, Quest for 
Glory ve Gabriel Knight gibi oyun serileri ile 
macera oyunlarında bir çığır açmıştır. Grafik 

roman tadında oyunlar geliştirmişlerdir. 
Zekice kurgulanmış zorlu bulmacalar, ince 
yapılmış espriler ve diğer oyunlara, filmlere ve 
kitaplara yapılan göndermeler ile oyuncuların 
oyunlardan keyif almasını sağlamışlardır. 

Space Quest, 1986 ile 1995 yılları arasında 
yayımlanan altı oyundan oluşan komedi-

bilimkurgu macera oyunu serisidir. Oyunlar, 
galakside “hakikat, adalet ve gerçekten 
temiz zeminler” olması için çaba gösteren 
Roger Wilco adlı talihsiz bir temizlikçinin 
maceralarını anlatmaktadır. Oyun başlangıçta 

Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 
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Sierra On-Line firması için çalışan Mark Crowe 
ve Scvott Murphy tarafından geliştirilmiştir. 
Oyunlar, Star Wars ve Star Trek gibi bilim 
kurgu serilerini komik bir şekilde taklit 
etmekte ayrıca McDonald’s’tan Microsoft’a 
kadar birçok pop kültür fenomenine 
gönderme yapmaktadırlar. Mesela, oyunların 
tema şarkısı, Star Wars’ın temasının bir 
parodisidir. [1] 

SPACE QUEST (SPACE QUEST: 
CHAPTER I - THE SARIEN 
ENCOUNTER, STAR QUEST, SQ1)
1986 yılında DOS, Amiga, Apple IIGS ve 
Atari ST platformlarında çıkan, yapboz 
çözme, Bilimkurgu-futuristik, grafik macera 
ve komedi olarak sınıflandırılabilecek bir 
oyundur.[2] Orijinal olarak Ekim 1986’da 
piyasaya sürüldü ve hızlı bir şekilde, 
100.000’den fazla kopya satan bir hit oyun 
haline geldi (bugüne kadar yaklaşık 200.000 
adet satıldığına inanılıyor). 1991 yılında da 
“Space Quest I: Roger Wilco in the Sarien 
Encounter” olarak grafikleri geliştirilerek 
yeniden piyasaya sürüldü. [1]

Ana karakterimiz olan Roger Wilco, “Star 
Generator” (Star Trek 2’deki Genesis Device’a 
bir gönderme) denilen güçlü bir deney cihazına 
sahip olan bilimsel uzay gemisi “Arcada” da 
çalışan temizlik ekibinin bir üyesidir. Roger, görev sırasında süpürge dolabında 
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uyuklamaktadır, bir an için uyandığında 
geminin gaddar Sarien’ler tarafından ele 
geçirildiğini fark eder.  Roger gemiden acilen 
kaçmalı ve ardından çöl gezegeni Kerona’daki 
bir çarpışmanın sonunda hayatta kalmalıdır. 
En nihayetinde de gaddar uzaylıların Xenon 
gezegenine karşı Yıldız Jeneratörünü 
kullanmasını engellemek için Sarien yıldız 
gemisi Deltaur’a gizlice sızmalıdır. Oyunun 
sonunda Roger’ın çabaları karşılıksız 
kalmayacak ve Xenon’lu insanlardan ebedi bir 
şükran belirtisi olarak Altın Paspas’ı alacaktır 
[3]

SPACE QUEST II: VOHAUL’S REVENGE
1987’de DOS ve Apple II için yayınlanmıştır, 
Amiga ve Atari ST sürümleri ise 1988’de 
piyasaya sürülmüştür. [4] Oyunun el kitabı 
Roger’ın Xenon gezegeninin kahramanı 
olduğundan bu yana gelişen olayların neler 
olduğunu oyuncuya açıklayan bir çizgi 
roman içeriyor. Bu çizgi roman sayesinde 
Arcada Gemisi’ne yapılan Sarien saldırısının 
arkasındaki kötü adam’ın Sludge Vohaul 
olduğunu ve nasıl delirdiğini öğreniyoruz.[5]

Roger, yeni keşfedilen kahraman statüsüne 
rağmen, Xenon, Yörüngesel İstasyon 4’e 
transfer edildi ve Baş Temizlikçiliğe terfi eder. 
Roger’ın hayatı sessiz sedasız devam 

etmektedir ta ki Sludge Vohaul tarafından 
kaçırılıncaya kadar. Roger, Sludge Vohaul’un 
planını engellemesinin cezası olarak Labion 
çalışma madenlerine gönderilir. Hapishane 
gemisi Labion gezegendeki bir ormana düşer 
ve Roger takipçilerinden ve Labion ormanının 
tehlikelerinden kurtulmayı başarıyor ve çeşitli 

olaylar sonucunda Sludge Vohaul’un bir 
asteroitte bulunan üssüne ulaşır. Xenon’da 
bilinçli yaşamı yok etmek için yapılan kötü 
planını durdurmak bir kez daha Roger’a 
kalmıştır: Bu plan gezegene milyonlarca 
kopyalanmış sigorta satıcısı göndermektir. 
Sonunda, Vohaul’un asteroidi havaya 
uçmadan ve dünyayı kurtulmadan hemen 
önce, Roger uzayda yüzen bir kapsül içinde 
cryo uykusunda mahsur kalır. 

SPACE QUEST III: THE PIRATES OF 
PESTULON
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Space Quest III: Pestulon’un Korsanları, 
Space Quest serisinde üçüncü oyun ve en 
beğenilenlerden biridir. 1989 yılında Amiga, 
Atari ST ve MS-DOS için Sierra On-Line 
tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. 
Önceki iki oyunda karakterinizin adını 
değiştirebiliyorken bu oyunla birlikte sadece 
“Roger Wilco” ismiyle devam edebiliyoruz. 
Oyunda, hareket ve envanterle etkileşim için 
fareyi kullanıyorken, eylemler çoğunluğunu 
metin komutlarıyla yapıyoruz.[6]

Roger Wilco’nun Space Quest II’nin sonunda 
cryo uykusunda kaldığı kaçış podu, otomatik 
bir çöp mavnası tarafından yakalanana kadar 
geniş, sonsuz uzayda yüzüyor. Roger’ın ilk 
görevi, çöp gemisindeki atıkların içerisinde 
bulunan eski bir gemi olan Alüminyum 
Mallard’ı onarmak ve çöp mavnasından 
ayrılmaktır. [6,7]

Roger, Monolith Burger adlı bir fast food 
restoran ve Phleebhut adlı bir çöl gezegeni 
de dahil olmak üzere çeşitli mekanları ziyaret 
ediyor. Monolith Burger’de önceki oyunda 
aldığı bir düdüğün parasını ödemediği için 
peşine düşen Amoid The Annihilator’u 
(terminatör) ortadan kaldırır. Roger sonunda 
bir video oyunu şirketi olan ScumSoft’ta 
“Pirates of Pestulon” tarafından yürütülen 
uğursuz faaliyetleri keşfeder. ScumSoft’un 
CEO’su Elmo Pug, Andromeda’dan Two 
Guys’ı kaçırıp ve korkunç oyunlar tasarlamaya 
zorlamaktadır. (Two Guys oyunun tasarımcısı 
olan Mark Crowe ve Scott Murphy ikilisine 
verilen takma isim). Roger ScumSoft binasına 
gizlice girmeyi ve iki programcıyı kurtarmayı 
tam başaracakken farkedilirler. Roger Elmo 
Pug ile dev Mecha-robotların savaştığı bir oyun 
olan Rock ‘Em Sock ’Em Robots ta karşılaşma 
yapmak zorunda kalırlar. Oyunu kazandıktan 
sonra Roger ve Two Guys kaçarlar. Roger iki 
oyun tasarımcısını Dünya’daki Sierra On-
Line’ın başkanı Ken Williams’a teslim etti. [7]

SPACE QUEST IV: ROGER WILCO AND 
THE TIME RIPPERS
İlk üç oyunun aksine, Space Quest IV’te farklı 
eylemler için simgeler içeren bir işaretle ve 
tıkla arabirimi kullanılmaktadır. Simgeler ise 
sırasıyla bakmak, konuşmak, yürümek, 
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kullanmak, tatmak ve koklamak eylemlerini 
temsil eden bir göz, konuşan bir kafa, yürüyen 
bir adam, bir el, bir ağız ve bir burundur. Son 
ikisi oyundan mizahi bir tepki vermek dışında 
neredeyse hiçbir işe yaramamaktadır.[8] 

Oyun Amiga, DOS, Macintosh, PC-98, 
Windows 3.X platformlarında çıkmıştır.[9] 
Disket ortamında 1991’de, 1992’de ise tam bir 
konuşma desteği ile CD-ROM ortamında çıktı. 
256 renkli elle çizimim grafikler ve tamamen 
fare kontrollü bir kullanıcı arabirimi vardır. 
Hareket yakalama animasyonunu kullanan 
ilk oyunlardan biriydi. Oyun, üç öncül oyunda 
daha fazla satmak için 1.000.000 doları aşan 
bir bütçe harcanmıştır. [10] 

Bu bölümde Roger, Space Quest oyunlarına 
hem geçmişe hem de geleceğe dönük tuhaf 
bir zaman yolculuğu macerasına başlar. 
Henüz yapılmamış bir oyun olan Space Quest 
XII’de yeniden doğan Sludge Vohaul, Roger’i 
yakalamak ve öldürmek için zaman yolculuğu 
içerisinde takip etmektedir.[11] Roger Wilco 
bilinmeyen bir zamanda bir yerlerde en sevdiği 
barda rahatlamaktayken silahlı askerler 
mekana girerler. Eski düşmanı Vohaul, 
idam yöntemiyle temizlikçi kahramanımız 
Roger’dan kurtulmak istemektedir. Aşırı 
büyük bir saç kurutma makinesi olan bir adam 

Roger’ın geleceğe kaçmasına yardım eder. 
Roger Wilco evi olan gezegeninde uyanır, 
Burası Space Quest XII oyununun devamında 
geçen Vohaul’un kuralları koyduğu kötü bir 
gelecektir. Roger, Vohaul’un adamlarından 
kaçınmanın, kaderini yerine getirmenin ve 
kendi geleceğinde onu bekleyen birkaç sürpriz 
hakkında çözüm bulmalıdır. [12] Bu olayların 
yanı sıra Roger, grafiklerin ve müziğin eski 
olduğu Space Quest X’i (Estrox’un Babes of 
Estros) ve Space Quest I oyunlarını da ziyaret 
etmek zorunda kalır. Roger’ın grafikleri 256 
renk olduğu için ona düşman olan bir grup tek 
renkli grafikten oluşan bisikletçinin de tehdidi 
altındadır.[11]

SPACE QUEST V: ROGER WILCO - 
NEXT MUTATION
1993 yılı için PC için piyasaya çıkmıştır. Space 
Quest serisinin diğer bölümlerinden farklı 
olarak Sierra tarafından değil kardeş şirket 
olan Dynamix tarafından geliştirilmiştir.[13]

Uzay temizlikçisi olan kahramanımız Roger  
Wilco, şans eseri bir kahraman olmayı 
başarmış ve bir uzay gemisi kaptanı olma 
hayalini gerçekleştirebilmek için StarCon 
Uzay Akademisi’ne kaydolmuştur. Ne yazık ki 
büyük sınav için çalışmayı unutur. Bazı hileler 
ve kemirgen kaynaklı bir değerlendirme 
hatası sonucunda kendini SCS Eureka’ya 
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komutasında bulur. Ani gelişen kötü olaylar 
yine kahramanımızı bulur. SCS Eureka’nın bir 
çöp mavnası olması dışında ekibinin bir sürü 
uygunsuzluğu vardır. Ayrıca WD-40 isimli bir 

DeathStalker Mark VI Annihilatör Android, 
kahramanımız öldürmek istemektedir. 
Üstüne üstlük galakside yayılım gösteren bir 
mutasyon hastalığı vardır ve Roger da bunu 
durdurabilecek tek kişidir. [14]

SPACE QUEST 6: ROGER WILCO IN 
THE SPINAL FRONTIER

“Space Quest VII: Return to Roman Numerals” 
iptal edildiği için bu oyun serinin 6. ve son 
piyasaya sürülen son oyunu.  

Evreni birçok büyük tehlikeden kurtaran, 
cesur yıldızlararası temizlikçi Roger Wilco 
şimdi çok utanç verici bir konumdadır. 
Komutanları, bir önceki oyundaki cesur 
eylemlerine karşı saygı duymazlar. 

Bunun yerine, galaktik yasayı her türlü 
ihlalden dolayı suçlanıyor, merhamet 
gösterilerek bir önceki oyunda elde ettiği tüm 
onurlardan yoksun bırakılmış olarak eski 
işine geri dönmesine izin veriliyor, tekrardan 
dolapları temizliyor. Ancak bu talihsiz olaylar, 
Roger’ın içine gireceği daha büyük sıkıntıların 
başlangıcı. Bir kez daha galaksinin geleceği 
ona bağlı! [15]

Esas olaylar bir StarCon Amiralinin yaşlı dul 
eşi olan Sharpei’den sonsuza dek yaşamak 

istemei ve bir daha genç bir bedenin çalınması 
ve onun bilinçliliğini içine yerleştirmekti için 
komplo kurması ile başlıyor. Kullanılacak 
beden Roger Wilco’nundur ve kendi isteği 
dışında bu komploya sürüklenir, ancak 
arkadaşı ve eski aşkı olan Stellar Santiago 
tarafından son saniyede kurtarılır. Roger’ı 
kurtarmaya çalışırken, bir patlama olur 
ve Stellar öldü zannedilir, ancak gerçekte 
Sharpei tarafından kaçırılmıştır ve onun yeni 
vücudu olarak kullanılmaktadır. Sözde ölmüş 
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olan Stellar’dan bir yardım çağrısı aldıktan 
sonra Roger onu bulmaya ve kurtarmaya 
karar verir.[16]

Umarım yazıyı beğenerek ve keyifle 
okumuşsunuzdur. Space Quest’i ve diğer 
Sierra macera oyunlarını oynamanızı tavsiye 
ediyorum. Oyunların güncel bilgisayar, konsol 
ve telefonlara uyumlu şekilde yenilenmiş 
sürümlerini çeşitli kanallardan temin 
edebilirsiniz. 

Gelecek sayıda görüşmek ümidiyle, esen kalın.
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Tuğrul SULTANZADE

Dilek

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması  Üçüncüsü

Sigara içmek için dışarı çıkıyorum. 
Balkonda da içebilirdim, fakat üst 

komşum benden nefret ediyor; her 
fırsatta beni polise vereceğini söylüyor. 
Balkonda sigara içersem kokuyu alacaktır, 
muhtemelen; beni gene polise şikâyet 
etmesini istemiyorum.  

Kötü bir dönem geçiriyorum. Her yere 
borcum var. Aldığım nefes, nefes değil 
borç adeta! Yaşamak için dünyadan her 
saniyeyi borç alıyor gibiyim. Bu borçları 
nasıl ödeyeceğim?  

Hava çok soğuk, etraf ıssız, tek tük birkaç 
araç görünüyor; hayat adeta şehirden 
çekilip buharlaşmış gibi. Anayola çıkıp 
karşıdan karşıya geçiyorum. Bir otobüs 

durağına oturup sigaramı yakıyorum. 

“Mersin” diye bir sigara. Anakaradan 
geliyor. Kimse sevmez bu sigaraları, 
burada; fakat ben içiyorum. Hem 
ucuzlar hem de kaliteleri oldukça kötü. 
Sigaraya kendimi cezalandırmak için;  
“zehirleneyim, boğulayım ve bundan zevk 
alayım” diye başladım. Hiçbir şeyi, “bir 
şey olsun” diye yapmadığım gibi, sigarayı 
da “içmiş olmak” için içmem. İllâ bir sebebi 
vardır, tıpkı bu durakta oturuşum gibi. 

Beyhude yere oturmuyorum bu durağa. 
Tam iki yıldır, her akşam bu durakta 
otururum. Yolu seyrederim, tam karşıdaki 
hastanenin Acil servisini seyrederim, 
yıldızları seyrederim, orada efsunlu 



71www.yerlibilimkurgu.com

çiçekler ekip bu çiçeklerin köküne karışan, 
sonra sporlar misali derin uzayın bilinmez 
karanlığına açılan Nneandertalleri 
düşünürüm. Sonra sigara içerim. Bir 
Neandertal, Venüs’teki gökyüzü kentinde 
muazzam tutkuların Libertin Öforyası’nda 
çıldırıyorken, ben bu durakta oturup onu 
kıskanıyorum. Evrenin muhteşem dengesi 
bu: Bir karınca kolonisinden hallice olan 
arzın kralları ve kraliçeleri ise onlar. Yüzyıl 
önce gezegeni terkedip uzaya açıldılar, 
şimdi arzı bize bırakmışlar, onların 
çöplerinden arta kalanlarla besleniyoruz.  

Güya nükleer silahlar yapmaya 
başladık. Güya onların şımarık evlatları 
olan Batı bizleri de uzaya taşıyacak, 
güya Neandertaller uzay madenciliği 
yapmamıza izin veriyormuş! Ne gülünç 
şeyler bunlar. Oysaki Akdeniz’de o devin 
yeniden yükseldiğini görmüyorlar, bir 
fırtına, tatlı bir tayfun, sallanan palmiyeler 
ve şaşkın bir hırs ile vuran yağmuru 
görmüyorlar. Televizyonlarda yunusların 
çaresizliğini seyrediyor insan, balıkçı 
trollerin parçalanışını, pespembe gün 
batımını ve sonra yıkımı… Hiçliğin, hiçliğe 
karışıp kaybolmasını… Ama anlamıyor: Bu 
sırada Neandertaller güneşi hasat etmenin 
hayallerini kuruyor!..

Libya bandıralı gemiler İtalya açıklarına 
vurmuş, kwashiorkordan muzdarip 
karnı şişik çocuk askerler Somali’den 
Eritre’ye kadar İmparator Salaise’ye karşı 
direniyor. Bunların hepsini televizyondan 
izledim, siz de açın ve görün. Acayip şeyler 
oluyor. Libyalıların şizoid hükümeti batı 
dünyasına karşı yeniden ayaklanıyor da, 
bu gemileri bir tehdit için mi yolluyor 
yoksa? UNESCO, Etiyopya İmparatoru’nu 
neden koruma altına aldı? 

İşte durakta otururken hep bunları 

düşünüyor, zehirleniyor ve bekliyorum. 
Bir otobüsün gelmesini bekliyorum. 
Benim şehrimden neredeyse hiç otobüs 
geçmez, geçenler de sadece insanları 
havaalanına götürür; fakat ben yine de 
bekliyorum. Benim beklediğim otobüs çok 
farklı türden. 

Nitekim size bunları anlatmamda elbette 
bir keramet var. İşte bu akşam ben otobüsü 
beklerken birden bire “O” çıkıverdi. İs 
çökmüş gecenin içinde farları bir iridium 
misali ışıldıyor. Kırmızı kaportası üzerine 
pentagramlar, keçi kafaları falan çizilmiş, 
her yanına “Despair Code” yazılmış. 

Ürperiyorum. Hava çok soğuk. Sigaram da 
bitti. 

Araç tam durakta duruyor. İçinden Dax 
Ivy çıkıyor. Gözlerim yaşarıyor. O gerçek 
ve tam da karşımda. Karanlık dünyaların 
uçsuz bucaksız yollarında bir kaos 
meczubu, uzayın karanlığında bir astral 
gezgin, aklın serhaddinde bir mucize ve 
“Kader-Bükücüler-Kardeşliği”nin 
önemli bir üyesi. 

Kıbrıs’ta olduğunu duymuştum. Yoksa 
o anarko-nihilist kantonlara başka bir 
açıklama getirmek mümkün değil. Aşk 
otobüslerine doluşup bu kantonlara giden, 
dünyevi mihraç otunu yakıp kızıl puslara 
karışan, genetiklerine beş yüz bin yıl önce 
bulaşmış Neandertal gücünü açığa çıkaran, 
sonra onu kaybeden ve sonra sahiden 
kaybeden garip tiplerden bahsediyorum.  

Nitekim Dax Ivy, o aşk otobüsünün 
en görkemli olanından az önce indi ve 
karşıma geçti. Otobüs esrar kokan bir 
duman salarak uzaklaştı, bir kez daha 
ıssızlığa büründü yol, sis daha da ağırlaştı, 
ışıklar kamaştı. Suriçinde ağır bir gölge 
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geçti, tıpış tıpış; adım sesleri katedral-
caminin yankısız karanlığında boğuldu; 
bir tabanca çekildi; kurşun patladı; kızıl 
kan saçıldı mürekkebin üstüne… kalbim 
sızladı, 

Dax Ivy karşımdaydı. 

“Sadece ahmak insanlara göründüğümü 
biliyor musun?” diye sordu. Bunu biraz 
düşünmem gerekliydi. Bu sözü ve ihtiva 
ettiği anlamı. 

“Bir ahmak olduğumu yeni farkediyorum.” 

“Güzel,” diye güldü, “bunu yüzde 
doksan beş oranında gözüktüğüm kimse 
farkedemiyor; geri kalan yüzde beş ise 
aslında ahmak değil.” 

“Ben sanırım o proporsiyonlara dahil 
değilim.” 

“Doğru bildin. Sana bir seçim hakkı 
sunacağım çünkü.” 

“Sahi mi?” 

“Evet. Kısa kesiyorum. Daha uğramam 
gereken bir milyon rüya gören canlı var, 
bir o kadar da rüya göremeyen. Sen bir 
dilek dilemek mi istersin, yoksa huzurlu 
bir hiçlikte kaybolmak mı? İyi düşün.” 

“Sanırım bir dilek.” 

“Öyleyse varoluşun tüm azametini ve 
yükünü kabul ediyorsun, öyle mi?” 

“Kes’sinlikle!..” 

“Ne dileyeceksin bakalım?” 

Biraz düşündüm. Düşündüm ve düşündüm. 
Bir araba geçti. Suriçinde adımlar yankı 
yapmaz oldu. Yağmur başladı ve ben yine 
düşündüm ve düşündüm. Sonra dedim 

ki, “Beni Neandertallerin yokolduğu bir 
gerçekliğe gönder” 

Dax Ivy güldü, güldü ve güldü. 

Bir Neandertal, sopasını mağaraya vurdu; 
toprak saçıldı karanlığa. Karanlık söndü. 
Karanlık nasıl sönebilir, Yarabbi? Hiçlik 
de sönermiş meğer!..

Sonra Dax Ivy güldü. Toz toprak üstüme 
saçıldı. 

Uyandığımda bunları yazıyordum. 
Neandertallerden ve Dax Ivy’den eser 
alâmet yoktu. 
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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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Arda Tipi

Utherion

Dizi Öykü - Bölüm-3

-Ne diyebilirim, akademik anlamda oldukça 
ufuk açıcı düşünceler benim için de... Öte 
yandan anne olarak hipnoz gibi basit bir 
uygulamadan bile kaygı duyabiliyor insan. 
Yani belki de doğal ve geçici olan bir süreç 
için fazla teknik ayrıntıya giriyoruz. Sırf 
bu sebepten kalıcı ruhsal bir travmaya yol 
açabilecek  kararlar vermekten korkuyorum 
sadece...

Doktor sıcak bir gülümsemeyle cevap verdi.

-Sizi çok iyi anlıyorum Eva. Ben de bir 
ebeveynim.

Çalışma masasının üzerindeki çerçeveli 
fotoğrafa uzanarak onu görebilecekleri şekilde 
çevirdi. Bukleli sarı saçlarıyla annesinin 
kucağında bir kız çocuğuydu gördükleri.

-Lucille... Hayatımın ışığı... Bu fotoğrafta beş 
yaşında henüz. 

-Çok sevimli bir kızınız var doktor, kendisine 
ve eşinize sevgilerimizi iletin lütfen.

Eva ve William çerçeveden yansıyan 
sevimlilik ve aile sıcaklığıyla dolu o kareye 
odaklandıklarından doktor Blake’in 
gözlerindeki belli belirsiz doluluğu fark 
edememişlerdi.  Çerçeve ve  içindeki  fotoğraf 
sanki canlıymış, kazara elinden düşürse kız 
ve annesi incineceklermiş gibi dikkatlice eski 
yerine koydu. Orada iyi olduklarından emin 
olmak ister gibi kısa bir süre onlara baktı ve 
hafif ve samimi gülümsemesini takınarak 
tekrar ziyaretçilerine döndü. 

-Evet. Ne dersiniz? Eğer kabul ediyorsanız 
hazır olduğunuzda diğer odaya geçebiliriz. 
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Peter soru öncelikle kendisine sorulmuş gibi 
cevapladı.

-Evet, bunu yapabiliriz. 

Eva ve William yüzlerinde belli belirsiz bir 
kaygı ifadesiyle oturdukları yerden ağırca 
doğrularak ayağa kalktılar. Bunu gören 
doktor da hızlıca yerinden kalkıp onları az 
ötedeki ahşap kapıya yönlendirdi önlerinden 
giderek. Kapıyı açtıktan sonra tavandaki 
avizenin ışığını girişteki düğmeden yakarak 
onları buyur etti. Odada art-noveau stilinde 
tasarlanmış siyah deri bir kanepe, yumuşak 
bir ışıklandırma sağlamak içinse doktorun 
koltuğuyla arasına yerleştirilmiş bej rengi 
abajurlu bir lamba vardı. Ayakucunda ise 
duvara yaslı duran sarkaçlı, ahşap oyma 
antika saat tok sesiyle çalışmaya devam 
ediyordu. Bunlar dışında hasta yakınları 
yada başka ziyaretçiler için fazladan konmuş, 
koyu kahverengi, kadife bir kanepe daha 
vardı. Görünürde herhangi bir penceresi 
yoktu odanın. Onun yerine raflarında ciltli 
kitaplarıyla, geniş, yüksekçe bir kütüphane 
ve bulundukları zeminden ona uzanan Küçük 
Asya işi otantik bir halı görülüyordu. Duvarlar 
da yine hasta kanepesi gibi organik desenleri 
olan bir kağıtla dekore edilmişti. Zaman 
algısının ötelendiği, gündelik düşüncelerden 
uzak, sessiz ama sıcak bir ortam yaratılmak 
istendiği ilk bakışta anlaşılabiliyordu. 
Doktor abajurlu lambayı yakıp aileyi içeri 
aldıktan sonra kendisi de girerek avizenin 
ışığını söndürdü, ardından ceviz ağacından 
yontulmuş, koyu renkli ahşap kapıyı kapattı. 
Peter söylemeye gerek kalmadan hasta 
kanepesine uzanmıştı bile. Anne ve babası 
ona daha yakında olmak istercesine ayakta 
bekliyorlardı. Doktor hazırlığını tamamlayıp 
koltuğuna oturmaya geldiğinde onlara da 
oturup rahatlamalarını öğütledi nazikçe. 

Hipnoza başlamadan önce onları uygulama 
hakkında bilgilendirmek istiyordu. 

-Daha önce böyle bir seansta bulundunuz mu?

Eva eşi William ‘a baktıktan sonra cevapladı.

-Kendim ve oğlum adına konuşmam gerekirse 
hayır. Bildiğim kadarıyla William’ın da öyle 
bir tecrübesi olmadı.

Eşi onu başıyla onayladı. Doktor konuşmasına 
devam etti.

-Hipnozun ne olduğunu az çok bildiğinizi 
sanıyorum. Herşeyden önce bunun ‘hokus 
pokus’ olmadığını hatırlatmak gerekiyor. En 
sade tanımıyla, telkinin en etkili olduğu, uyku 
ile uyanıklık arası sürecin sözel yönlendirmeyle 
yapay olarak oluşturulmasıdır. Zihnin 
uykuya dalmadan önceki theta dalgaları 
safhasıdır. Kişi dış uyaranlara açıktır, 
algılayabilir, karşılık verebilir. İstendiği 
zaman da uyandırılabilir. Belli bir davranışın 
ya da bozukluğun yine sözel yönlendirme ile 
tedavi edilmesi, uyanıkken hatırlanamayan 
travmatik olayların, bilinçaltına itilmiş 
tecrübelerin çözümlenmesine olanak verir. 
Biz de Peter’ın uyku bozukluğuna sebep olan 
etkeni rüya sürecinde deneyimlediği olayları 
inceleyerek çözümleyebiliriz. Bunun yanısıra 
beynin uyku sırasındaki normal etkinliğinin 
dışına çıkmasının nasıl mümkün olabileceğini 
de anlama imkanımız olacak... 

Doktor ellerini kavuşturarak açıklamasını 
noktaladı.

-Eğer hazırsanız başlayabiliriz...

Anne ve babası sessizce onayladıktan sonra 
kendisine dönen doktoru Peter da uzandığı 
yerden gülümseyerek başıyla onayladı. Bunun 
üzerine doktor koltuğundan kalkarak ağır 
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adımlarla saatin yanına gitti. Sağ kolu ve eliyle 
saate eski bir dostmuş gibi yaslanırken sol 
elinin işaret parmağıyla sarkacın hareketini 
takibetmeye başladı.

-Peter senden saatin sarkacına odaklanmanı 
istiyorum. Elimi çektiğimde onu sen 
devralacaksın. Her tıkta biraz daha 
yavaşladığını fark edeceksin odağın 
yoğunlaştıkça. Sadece kendini saate bırak. O 
yavaşlarken,  sen hafiflediğini hissedeceksin.                                                                                          
Yükseldikçe de yüzüne hafif bir rüzgar 
değecek.

Bu olduğu zaman rüzgarın kokusunu bana 
tarif etmeni istiyorum.

Yavaşça elini sarkacın üzerinden çektikten 
sonra bir süre Peter’ı izledi ve odaklandığından 
emin olduktan sonra yine ağır adımlarla 
koltuğuna döndü. Yerine otururduktan kısa 
bir süre sonra Peter’ın sesini duydu.

-Çikolata...

-Rüzgarı hissediyor musun Peter?

-Evet... Çikolata kokuyor...

-Evet, bu çok güzel. Şimdi kokuyu takibetmeni 
istiyorum. Kokunun en fazla olduğu yerde 
durabilirsin.

-Tamam... Sanırım oraya varıyorum... Evet, 
çok güzel kokuyor.

-Ne görüyorsun Peter?

-Hava bulutlu. Evdeyim. Annem mutfakta 
çikolatalı krep yapıyor. Hazır olduğunda her 
zamanki gibi bana seslenecek...

-Peki Peter. Annen sana seslenene kadar 
müzik dinleyerek biraz kestirmek ister misin?

-Olur... 

-Şu an neredesin?

-Yatağıma uzandım... Tavanı seyrediyorum... 
Vierne çalıyor... Tavan saydamlaşmaya 
başladı, bulutları görüyorum... Onların 
hareketlerini seyrederken uykum geliyor... 
Gözlerim kapanırken baş aşağı dönmüş gibi 
hissediyorum herşeyi... Yavaşça onların 
üzerine iniyormuşum gibi bana yaklaştıklarını 
görüyorum... Şimdi daha karanlık. Gözlerim 
kapalı ama ötesini görüyorum... Bulutların 
arasından tanıdık bir yere basıyor ayaklarım... 
Ama hatırlamıyorum... Yürüyorum... Burada 
bir kapı var... Kapıyı açmaya çalışıyorum ama 
kilitli... Arkamı döndüm şimdi, ama artık 
dışarıda değilim... Kapının ardında olmalıyım, 
içerideyim... 

-Korkuyor musun Peter?

-Hayır...

-Seni korkutan birşey hissedersen yanında 
olduğumu hatırla ve sakinleş.

-Şimdi yürüyorum... Bir apartmana benziyor 
burası... Ama değişik... Çok daha büyük... 
Asansörler ve merdivenler var... Etrafta 
insanlar görüyorum... Onlar beni görmüyor 
sanırım... Nereye gittiğimi bilmiyorum, 
kendiliğinden oluyor herşey... Merdivenlerden 
çıkıyorum... Yukarıda bir koridor var, oraya 
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girmem gerekiyor, bir görevim olduğunu 
hissediyorum, ne olduğunu bilmiyorum... 
İlerlerken bir sürü oda, otomatik kapı ve 
asansör görüyorum, duvarlar metale benziyor, 
başka koridorlar var, onlara sapıyorum... 
Çoğu kapı kendiliğinden açılıp kapanıyor... 
Bu beni tedirgin ediyor... Yürüdükçe 
insanların azaldığını görüyorum... Gittikçe 
karanlıklaşıyor... Bazı insanlar endişeli 
görünüyor... Son girdiğim koridorun sonunda 
kapısız bir oda var, içinde de başka bir çok 
kapı var otomatik... İçeriye giriyorum... 
Birkaç insan var... Odadaki duvarlardan 
birinin ardındaki kapının açıldığını anlıyorum 
sesinden...  İnsanların oradan kaçtığını 
görüyorum korkuyla... Bir şey geliyor... Ayak 
seslerinden anlıyorum, ağır ve büyük birşey 
yeri inletiyor yürüken... 

-Korkma Peter, seni her an oradan 
kurtarabilirim. Çok hızlı mı bu şey, kaçabiliyor 
musun?

-Henüz sadece sesini duyuyorum... Güm...
güm...güm

Doktor Peter’ın tarif ettiği sesin saatin 
tıklamasıyla örtüştüğünü farketti.

-Peter duyduğun şey benim odamdaki saatin 
sesi, bundan daha fazla hızlanamaz. O yüzden 
korkma. Ondan kaçıp kendine güvenli bir yer 
bulabilirsin. Ve orada onunla yüzleşebilirsin. 

-Duvarın ardından çıkmak üzere... Gölgesini 
görebiliyorum... Çok korkunç... Korkmuyorum 
ama yine de buradan kaçmam gerek... 
Koşuyorum... İnsanları görüyorum, onlar da 
kaçışıyorlar... Nereye gittiğimi bilmiyorum, 
önüme çıkan koridorlara sapıyorum... Yine 
de beni takip ettiğine dair bir his var içimde... 
Kapılar var ardına saklanabileceğim... Ama 
açmaya korkuyorum...

-Korkma Peter, önüne çıksa bile ondan 
kaçabilirsin, kontrol sende ve çok daha 
hızlısın!

-Önüme çıkmamalı, onu görmemeliyim...

-Hayır Peter, onunla yüzleşmen gerek. Bu 
şekilde onu yenebilirsin!

-Önüme çıkan kapıyı açıp bir odaya 
giriyorum... Fazla büyük değil.... Eğer 
buraya gelirse sıkışmış durumdayım... Ayak 
seslerinin yaklaştığını duyuyorum... Duvara 
yakın bir yerde dar bir açıklık farkediyorum... 
Aşağı inen dar ve karanlık bir merdiven 
yolu var orada... Zar zor oradan sığarak 
aşağı iniyorum... Yangın çıkışına benzeyen 
ıssız bir ve loş bir kattayım. Aşağı katlara 
inen merdivenler var. İnebildiğim kadar 
iniyorum koşarak... Oldukça uzaklaştığımı 
hissediyorum... Beni takibedebilmesi zor, 
geçebileceği bir yol bulamadıkça...

-Güvenli bir nokta bul ve orada bekle Peter. 
Eğer kullanarak kendini koruyabileceğini 
düşündüğün, seni daha güvende hissettirecek 
bir alet görebiliyorsan onu da al.  

-Herhangi bir alet ya da silahın işe yarayacağını 
sanmıyorum... Sadece uzak kalmalıyım...

-Hayır Peter, yüzleşmelisin, kontrol sende! 
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Oradan çık ve insanların da bulunduğu bir 
yerde onu bekle...

-Küçük bir kapı var burada... Bir yere 
çıkacakmış gibi görünmüyor... Açıyorum... 
Karanlık bir apartman boşluğuna benziyor... 
Hiç insan yok... Sanırım yukarılara çıkmam 
gerek... Duvarlara monte edilmiş dar bir iskele 
var yukarıya giden... Oradan yürüyorum... 
Oldukça yükseğe çıktım, ama bir kapı 
bulamadım henüz...  Ayak seslerini duyorum 
yine... Aşağıdan sesini duyuyorum, bana 
baktığını hissediyorum... Ona bakıyorum 
ben de... Aradaki karanlık uçurumun kendisi 
gibi sanki... Yüzleşmenin ya da anlaşmanın 
bir yolu yok... Tamamen yabancı, tamamen 
düşman... Çok yükseklerdeyim şu an, başım 
dönüyor, iskeleyi yıkmasından korkuyorum... 
Çıkmaya devam ediyorum... Şimdi çatıdayım 
ama burası oldukça dar bir alan... Neredeyse 
bir uçağın çıktığı kadar yüksek... Düşmekten 
korkuyorum... Aşağı çekiliyorum sanki... Bir 
salıncak var burada, ona tutunarak inebilirim... 
Sallanıyor burası... Salıncağın üzerinde 
ayakta durarak ve halatlarına tutunarak 
düşüyorum... Aşağıda insanları görüyorum 
açık alanda... Bir okula benziyor burası... İçeri 
giriyorlar... Şimdi yere indim, onlara yetişmek 
ve içeri girmek için koşuyorum ben de... 
Binaya girdim ama kimseyi göremiyorum 
etrafta... Sınıf olduğunu düşündüğüm odalara 
bakıyorum kapılarını açarak... İskeletler ve 
mekanik kadavralar görüyorum... Ürkütücü 
görünüyorlar... Sınıflara girmek istemiyorum, 
koridor daha az tekinsiz hissettiriyor... Üst 
katlara çıkmalıyım belki de... Kapısı açık duran 
asansöre biniyorum... Kapısı kapansın diye 
bekliyorum... Ayak seslerini duyuyorum... 
Yaklaşıyor... Asansörden çıkarsam kaçacak 
başka yer yok... Neyse ki kapısı kapanıyor... En 
üst kata çıkmak istiyorum, üzerinde bir rakam 
yazmıyor ama düğmesine bastım şimdi... 

Çıkmaya devam ediyor, uzun sürdü... Sanırım 
geldim... Kapının açılmasını bekliyorum... 
Açılmıyor... Ayak sesleri!.. Yine yaklaşmaya 
başladı... Kapı hala açılmıyor!

-Sakin ol Peter, buradayım, korkmana gerek 
yok. Yüzleşmen belki de gerekli olduğu 
için kaçınılmaz da. Bu bilinçaltının seni 
yönlendirdiği bir gereklilik. Nesnesi, sebebi 
her neyse o korkunla, hatta korkunun bizzat 
kendisiyle yüzleşmek...

-Güm...güm...güm...

-Tamam Peter, sakin ol, korkacak hiçbir şey 
yok, cesur ol... Kapı açıldığı anda yok olup 
gittiğine tanık olacaksın.

-Güm...güm...güm...

Abajurlu lambadan gelen ışığın titreştiğini 
farkederek söylendi doktor.

-Hay aksi, tam da zamanında... 

-Güm...güm...güm...

Peter’ın, ayak seslerini tasviri, abajurlu 
lambanın titreşen ışığında antika saatin sesine 
eşlik ediyordu. 
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-Yaklaştığını hissediyorum doktor... Kapı 
açılıyor... Burası karanlık... Yine de büyük bir 
gölgenin bana doğru geldiğini görüyorum!..

-Gevşe Peter, sorun yok...

-Adımları ağırlaşıyor... Güm...güm...güm...

Doktor, Peter’ın tasvirinin saatin sesiyle 
senkronunun bozulmadığını farketti. 

-Güm...güm...güm...

Saat de o ‘şey’in adımlarıyla birlikte 
yavaşlamıştı.

-Güm...güm...güm...

Abajurlu lambanın ışığı şiddetle titreşiyordu, 
neredeyse sönmek üzereydi. Doktor, Eva ve 
William ışık sönmeden önce Peter’ın gözlerini 
faltaşı gibi açtığını gördüler. Çocuk, tavana 
sabitlenmiş bakışları eşliğinde kısık bir sesle 
bağırdı.

-O burada!.. 

Saat durmuş, ışık sönmüştü. Odada çıt 
çıkmıyordu. Kısa bir süre öylece kala kaldılar. 
William panik halinde kapıya yöneldi 
ve el yordamıyla tokmağına ulaştıktan 
sonra açmayı başardı. Muayenehanenin 
pencerelerinden gelen soluk gün ışığı içeriye 
dolmaya başladığında ilk gördüğü Eva’nın 
şokta olduğunu gösteren boş bakışları oldu. 
Onu takiben  kanepede terden sırılsıklam 
uyur halde yatan Peter’ı gördü ve hızlıca 
yanına gitti. Oğlunun kabus nöbetlerinden 
aşina olduğu bir durumdu bu William’ın. 
Birşey olmamış gibi uyandı  Peter. Bu 
esnada paniğin de azalan etkisiyle doktorun 
sessizliğe gömülmüş olduğunu fark etti. 
Kafasını kaldırdığında doktorun gözlerinin 
gözkapakları yokmuşçasına, sonuna kadar 
açmış vaziyette kendisine baktığını fark etti. 

Nefes almıyordu. Ne olduğunu anlamak için 
yaklaştığında doktorun burnundan bir damla 
kan süzüldü. Kalp atışını kontrol etmek 
için ona dokunduğunda vücudunun kaskatı 
kesilmiş olduğunu farketti. Yeni bir panik 
dalgasıyla Peter’ı elinden tutarak yattığı 
kanepeden kaldırdı ve Eva’yı da alarak birlikte 
aceleyle odadan çıkıp muayenehanenin 
kapısına yöneldiler.      
   ...

Ambulans, polis ve adli tıp ekibi fazla 
gecikmeden olay yerine varmışlardı. 
Müdahaleler sonuçsuz kaldı. Doktor Blake’in 
bedeni otopsiye götürmek için ambulansa 
koyulurken sekreteri Beatrice ağlıyordu. Polis 
olayın ayrıntılarını dinleyerek ifadeleri almaya 
çoktan başlamıştı bile. Ekibin geri kalanı 
muayenehaneyi ve odayı inceliyordu. Şüphe 
çekecek tek şey  ailenin ifadesiyle çelişen saat 
ve lamba olacaktı. Saat ne durmuş, ne de 
geri kalmıştı. Lamba ise ilk alındığı gün gibi 
kesintisiz yanıyordu.     
   ...

64 yıl sonra 

Camında Dedektif E.J.Bryce yazılı, elektronik 
sigara dumanıyla dolu ofisin kapısı hararetle 
çalınıyordu. Dedektif gelenin kim olduğunu 
çalışından tahmin edebiliyordu.

-Gel lanet olası!

-Bryce! 

-Ronny! 

Dedektif gözünü ekrandan ayırmadan 
konuşmayı sürdürdü.

-Neydi şu çocuk, Chris Orr...?

-Christopher Oram... 
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-İfadesini sen almıştın değil mi? 

-Evet... O yaştaki bir çocuğu tekrar tekrar 
sorgulamak hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. 
İfadelerinde herhangi bir değişiklik veya 
çelişki de yok. Elle tutulur bir öykü de değil 
ki anlattığı. Rüyalarını anlatıp duruyor ve 
şeytanı gördüğünü söylüyor sürekli. Psikoloğa 
kalırsa onu hastaneye götürüp inceleyecekler 
ve hatta belki bir süre yatması gerekecek. 
Ama elimizde bu çocuktan başka birşey 
de yok, kilisede birlikte kalıyorlardı adam 
öldürüldüğünde bir tek o vardı. Öte yandan 
beyni dağılmış bir rahibin ölümünü sadece 
bir çocuğun ağzından dinlediğimiz masalla 
aydınlatmaya kalkarsak da içişleri olası bir 
terör eylemini hasıraltı etmeye çalışmakla 
kısa sürede tepemize binebilir. 

-Abartma o kadar, din savaşı değil bu, basit 
bir cinayet en fazla... Adli tıp ne diyor? Var mı 
bir gelişme.

-Ne gelişme olmasını bekliyorsun? Adam ölü. 
Otopsi raporunu da gördün...

-Tamam, tamam... Bak ne buldum, buna 
inanmayacaksın. Otopsi raporunda herhangi 
bir darp izine rastlanmadığı yazıyordu. Buna 
rağmen rahip Trumann’ın beyninin epifiz 
bölümü ve çevre dokularının eksik olduğu 
yazıyor. 

-Evet, de nasıl? Bir çocuk beyin ameliyatı 
yapamayacağına göre, ne kilisenin güvenlik 
sisteminde, ne de kameralarda hiçbir ihlal de 
kaydedilmediğine göre...

Dedektif ortağının sözünü kesti.

-Adli tıp ve güvenlik teşkilatının veri 
bankasında buna birebir benzeyen tek bir 
olaya rastladım. Herhangi bir darp ya da 
kesi izi olmadan beynin aynı bölümlerinin 

yok olduğu bir olay bundan tam 64 yıl önce 
1999’da rapor edilmiş. Ve bil bakalım başrolde 
hangi çocuk oyuncu var bu sefer.

-Çocuk oyuncu mu? 

-Lafın gelişi. Oyuncu değil ama oldukça ünlü.

-Kim?

-Bay Roket-adam!

-Weyland? Peter Weyland?

-Ta kendisi!

   SON

Resimler: H.R. Giger - Liz Henry
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

?
Metin Uçar neler planlıyor acaba?
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Kısa Öykü

CEVHER 

- Kaptan, bu inanılmaz. Galdan, ferian, oilon, 
taniak. Milyarlarca ton. Bu gezegen bir cevher! 
Üstelik bu metallerin yüzde doksanı işlenmiş 
halde. Gelin alın der gibi!

- Yakından alınan görüntülere bir bakalım.

- Olamaz! Bu gezegende akıllı canlılar yaşıyor 
olmalı. Muazzam şehirler kurmuşlar.

- İyi de biyosensörlerimiz hiçbir tespitte 
bulunmadı. Gezegen tamamen ölü. Bu şehirleri 
kuran her kimse çoktan yokolup gitmiş olmalı

- Haklısınız. Gezegende en ufak bir canlı izi yok!

- Öyleyse iniyoruz. Yüzey araştırmaları da aynı 
sonucu verirse tankerleri çağırabiliriz.

- Onlara bizden kocaman bir de teşekkür.

- Haklısın, Xipston.
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Hasan ÖNAL
Dizi Öykü - Bölüm 2

Sürücü

-İniş için konum ve koordinat istiyorum. 
Cevap verin lütfen…

-…

-Ben kaptan Anatoly, lütfen iletişime geçin... 
3”8q123 yörüngesinde iniş için sizden 
gelecek talimatı bekliyorum. Küçük bir kargo 
teslimatım olacak.

-… Beklemede kalın bay Anatoly... Bekleyin 
lütfen…

-Hıh, tamam… Bekliyorum talimatınızı.

-...

-Aman bekletin bekletin, boyunuz uzar belki.

-Efendim, bir şey mi dediniz?

-??? Yok yok, arkadaşlara söyleniyordum, 
pardon.

-Anatoly bey kargonuzun kodunu gönderir 

misiniz? 

-Bayım maalesef veremiyorum... Kargomun 
kodu yok çünkü.

-Anlamadım? Nasıl kodu olmayan bir yük 
ile inmek istiyorsunuz ki? Bu mümkün değil, 
bunu sizin de pek ala bilmeniz gerekiyor.

-Bunu elbet biliyorum, ancak bana verilen 
talimata göre alıcı size özel talimat vermiş 
olmalı... Bu durum özel bir teslimat çünkü.

-Bekleyin… … Sizi biraz daha bekleteceğiz bay 
Anatoly…

-Bayım oldukça uzun sayılabilecek bir 
yoldan geldim, kargomu teslim edip dönüş 
yolunda olmam gerekirdi şu zamana kadar... 
Programın gerisine düşüyorum efendim.

-Siz bilirsiniz… İsterseniz beklemeyebilirsiniz 
bayım, size yörüngeden çıkış koordinatını 
yükleyebiliriz.
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- Durun durun aman efendim… Bu ne agresif 
bir tavır, mağduriyetimi bildirdim yalnızca... 
Sizi bekliyorum. 

-3”8q1111 E ye yönelin… Sabit kalın ve 
bekleyin. 

-Tamam... Beklerim tabi. 

-...

- ?

-...

-Şııışşt Anatoly... Anatoly… Bir sıkıntı mı var 
söylesene? Neden halen iniş yapamadık?

-Hah bir siz eksiktiniz... Duydunuz işte, 
beklemeye aldılar, belli ki bir sıkıntı var. 
Sizi teslim alacak olan her kimse demek ki 
ulaşamamış henüz iniş üssüne.

-Andrea sen alıcıya tüm bilgileri verdiğinden 
eminsin değil mi?

-Bay Paul tam üç kere teyit aldım... Kesinlikle 
sıkıntı çıkmaması lazım.

-Beyler şu hususta anlaşalım, şayet teslimde 
bir problem sezersem anında ben vııın…

-Sen ne diyorsun Anatoly?? Şaka mı yaptığını 
sanıyorsun sen?!

-Bay Paul biliyorsunuz bu iş tamamen 
güven üzerine kurulu bir kargo taşımacılığı. 
Anladığınız ve gördüğünüz kadarıyla ben 
hedefe ulaşmış bulunmaktayım ve sizi 
alıcıya teslim etmeye hazırım, lakin sizin çok 
güvendiğiniz şu alıcı nedense biraz lakayt 
çıkmış durumda. Şimdi soruyorum siz mi 
şaka yapıyorsunuz ben mi?

-Tamam sakinleşelim bay Anatoly. Malum 
hepimiz çok gerildik, bekleyelim ve bakalım 

neler olacak.

-Bekliyoruz zaten... Bakalım daha ne kadar 
bekleriz…

   ***

-Bay Anatoly beklettiğimiz için özür 
dileriz, sizi genel üs komutanı Mizzar beye 
bağlıyorum, size soracağı bir kaç soru var. 
Sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda 
üsse inişinize izin verilecektir.

-Haydaa! Ppardon pardon... Buyrun, Komutan 
Mizzar dinliyorum.

-Bakın bay Anatoly, anladığım kadarı ile 
oldukça uzak bir yoldan geldiniz ve bu sizi 
gerçekten germiş gözüküyor, bunu görüyoruz 
anlıyoruz, lakin kargonuzu teslim alacak olan 
alıcı ile ilgili herhangi bir veriye rastlayamadık 
listemizde, daha henüz bize ulaşmış veya 
iletişime geçememiş de olabilir. Sanırım bir 
iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Prosedür gereği 
sizi sarı alan yörüngesine çekeceğiz... Umarım 
bu durumu anlayış ile karşılarsınız.

-Bay Mizzar bildiğiniz üzere ben yalnızca 
bir sürücüyüm ve kargomu teslim etmekten 
başka ne bir kaygım ne de bir kusurum var, 
anlayışınızı bekliyorum.

-Bay Anatoly bakın geminizin kayıtlarını 
inceliyorum, karşıma çıkan o kadar eksik 
var ki, anlayış diyorsanız inanın bu size 
gösterebileceğimiz limitlerin üzerinde zaten.

-Tamam efendim... Ben sizden gelecek 
talimatları almayı sabırsızlıkla bekliyorum.

-Anlaştık bay Antoly... Lütfen bu kanalda 
kalın.

   ***

-Aldık mı başımıza iş... Yaktın beni Hassan! 
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-Hassan bey asla işini riske atmaz bay Anatoly, 
o yüzden müsterih olun, inanın bana.

-Bay Paul, şu an güneş sistemimizden 3000 
bin ışık yılı uzaklıkta ve halen tanışma şerefine 
nail olamadığımız bir uygarlığın alacağı bir 
karar ile yörüngede dönüp duruyoruz... Tabi 
bu durum sizin için pek de fazla can sıkıcı 
olmuyor, mis gibi tüplerin içinde lıkır lıkır 
keyif çatıyorsunuz. Benim bakmakla yükümlü 
olduğum 126 çocuğumu kimsenin gördüğü 
yok. Her bir dakika benim için zarar, bakalım 
Hassan bey bu zararımı telafi edebilecek mi? 

-Ne kadar basit ve gereksiz bir yaklaşım 
bu böyle... Siz bu görevi alırken risk analiz 
raporuna imza atmadınız mı bay Anatoly?..  
Gerçekten çok ilkel bu düşünce şekliniz.

-Siz istediğiniz gibi düşünme özgürlüğüne 
sahipsiniz bay Paul ama burada kaptan benim 
ve ben istediğim gibi karar almakta özgürüm.

-Ne demeye çalışıyorsunuz bay Anatoly?

-Şunu demeye çalışıyorum bay Paul... Üsten 
gelecek her hangi olumsuz bir emir ile ben 
kargoyu yörüngeye bırakır ve giderim.

-Bu hiç etik bir davranış değil bay Anatoly... 
Buna pişman olmayasınız.

-Bekleyim göreceğiz.

   ***

-Bay Paul ben size demiştim değil mi?.. 
Güvenmeyin bu adama diye.

-Andrea şimdi birde sen başlama... Adam 
Hassan’ın gönderdiği bir sürücü, alnında 
çakal yazısı yazmıyordu... Ben müneccim 
miyim?

-Hah buyur şimdi... Adam bizi uzay boşluğuna 
atarsa epey boş bir zamanımız olacak, sanırım 

o sürede müneccim de oluruz Mehdi’de 
sayende.

-Andrea bir sakin olur musun?.. Elbet bir 
çözüm yolu bulacağız.

-Umarım… Beden bulalım derken belamızı 
bulmayalım da.

On sekiz saat sonra

-Kaptan Igor Anatoly.... Kaptan duyuyor 
musunuz? Burası ana üs komutanlığı.

-Buyurun efendim duyuyorum, duyuyorum.

-Kaptan Igor Anatoly neden bize hedefinizden 
üç ışık yılı saptığınızı bildirmediniz, bu 
oldukça sorumsuz ve ciddiyetsiz bir durum 
sizin açınızdan, değerlendirmelerimizde bunu 
öncelik sayacağız bunu bilin.

Geminizin ve kargo alıcınızın tüm verileri 
geldi. Göndereceğimiz kodu lütfen geminizin 
anne alıcısına girin… kod: 2/344(#~*9:155”

-Tamam efendim

-Geminiz komutan Mizzar’ın kontrolünde 
üsse indirilecektir… Kesinlikle manuel veya 
sanal bir müdahalede bulunmayınız.

-Anlaşıldı efendim. (oooh bindik bir alamete 
gidiyoz selamete…)

-Tüm veriler kontrol ediliyor... Sarı hat 
yaklaşma... Sarı hat yaklaşma... Sarı hat 
onay... Onay.

İniş gerçekleşiyor... İniş gerçekleşiyor... 
Platforma 40 feet… 30..20..10..9.8.7.5.4.3.2.1

İniş başarı ile gerçekleşmiştir… Gemi 
karantina altına alınmıştır… Bekleme süresi 
30 dakika... Tüm karantina prosedür çekin 
tamamlanmıştır. Herhangi zararlı virüs 
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ve benzeri türevlerine rastlanmamıştır... 
Radyasyon değer birimleri normal… Çıkış 
kapı şifre kodu üs yönetim komutasındadır... 
Bekleniyor.

-Kaptan Anatoly birazdan kapınız açılacak… 
Kargonuzu yanınıza alın ve bizden gelecek 
ikinci bir talimata kadar basınç odasında 
verdiğimiz değerdeki oksijen limitlerinde 
bekleyin.

-Oksijen limiti derken?? Pek anlayamadım 
efendim!!!

-Panik yapmayın bay Anatoly… Bekleyin.

-Bizim anatomi ve hücre yapımız hakkında 
bilginiz mevcuttur değil mi?

-Zaten bunun için sizi bekletiyoruz bay 
Anatoly… Hücresel yapınıza göre konuk 
odanızı ve yaşam ünitesini dizayn ediyoruz… 
Bu bekleme bu yüzden.

-Anlamıyorum?? Şimdi bizim yaşam 
formumuz sizin gezegeninize uygun bir form 
değil mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz!!!

-Bunu bilmiyor musunuz?? Nasıl 
bilemezsiniz… Bizim güneş sistemimizdeki 
tek Flatland gezegen olduğumuzu.

-Efendim, efendim?? Ne dediniz? Flatland 
mı??

-Evet

-Yani? Yani şimdi siz iki boyutlu musunuz??!!

-Bunu nasıl bilemezsiniz bayım... Nasıl bir 
sürücüsünüz siz?..

-Ama… Ama ben bunu nereden bilebilirim ki 
bayım? Aman tanrım ne olacak şimdi??

-Kargonuzu teslim alacak olan ,ki zatın 

ismini açıklama yetkimiz yoktur, tüm verileri 
elimizde, kargo teslim prosedürü normal 
işleyecek.

-Lütfen bana biraz müsaade eder misiniz? 
Malumunuz getirdiğim kargo iki adet likit 
kristalize bilinç ve bunlar yeni bir bedene 
sahip olmak için bunca yol kat ettiler, bu 
durumu öğrenmeye hakları olmalı, bu onların 
en doğal hakları.

-Bizim için problem olmaz... Alacağınız karar 
sizi bağlar.

   ***

-Evet beyler işler karışık... Hatta oldukça 
karışık.

-Nedir sorun bay Anatoly??

-Nasıl anlatsam ki?..

-O kadar mı kötü?

-Kötü demeyelim de... Nasıl diyeyim nasıl 
diyeyiiim... Size göre biraz marjinal mı yoksa 
absürt mü desem?.. 

-Direkt söyleyin bay Anatoly, durum çok mu 
vahim? 

-Gönderildiğiniz gezegen... Yani sizi alıcısına 
teslim edeceğim gezegen... Ooof yaa…

-Eveeet? 

-Yahuu burası iki boyutlu... Bildiğiniz Flatland 
işte.

-Wooow... Umduğumdan da marjinal bir 
hayal… Süpeeeer! 

-Bay Paul siz ne duyduğunuzu biliyor 
musunuz?? Yolculuk sizin algınızı bozmuş bu 
besbelli… Adam iki boyutlu diyor siz woow 
çekiyorsunuz, şaşırdınız mı siz???
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-Bay Andrea benim için sorun yok ama siz 
isterseniz dönebilirsiniz, ben buna itiraz 
etmem.

-Bay Paul yapmayın lütfen... Yapmayın bunu 
bana, biz bu yola beraber çıkmadık mı, anca 
beraber kanca beraber değil miyiz? 

- Bak Andrea, Flatland bir gezegende nasıl 
bir yaşamımız olacak hiç düşünebiliyor 
musunuz?.. Dostuum sonsuz bir lineer 
hayatımız olacak, sonsuz bir yaşam, kimsenin 
kimseye dokunamadığı bir yaşam, düşüncesi 
bile insanı çıldırtmaya yeter... İnanamıyorum 
inanamıyorum, şans diye buna derim.

-Bay Paul kesinlikle kabul etmem!

-O zaman burada yollarımız ayrılıyor demek 
Andrea... İnan itiraz etmem ve ısrar etmem.

-Beyler kavganızı sonra yapın, birazdan teslim 
prosedürü başlayacak, kararınızı bu süreçte 
verin, hemen ve çok hızlı bir şekilde.

-Beni teslim edebilirsiniz kaptan Anatoly... 
Okeydir.

-Lanet olsun laneet olsun bay Paul... Tamam 
tamam... İniyorum.

-Sorun çözüldü demektir o zaman baylar...
Karar sizin, saygı duyarım.

   ***

-Kaptan Igor Anatoly teslim prosedürü 
başlıyor.

-Tamam efendim dinliyorum. 

-Sizi özel yaşam konuk ünitesine alacağız, sizi 
orada ancak on üç dakika misafir edebileceğiz. 
Malum sistemimizde böylesi üç boyutlu bir 
yaşam alanı oluşturmak oldukça sorunlu 
ve tehlikeli bir durum, umarım anlayış 

gösterirsiniz.

-Anladım efendim, bekliyorum. 

-Kristalize likit bilinç kargonuzu aktarım 
blok havuzuna yerleştirin… İletim kodumuzu 
girin:Q1[~~ıo870/]

-Yapıyorum efendim… Kodu giriyorum.

-Kargonuz başarı ile alınmıştır... Teşekkürler

-Evet… Ben teşekkür ederim.

-Kaptan Anatoly, yaşam ünite kapsülüne 
alınacaksınız, süreniz on üç dakika, arzu 
ederseniz bu sürece dahil olmayabilir 
geminizde kalıp dönüş prosedürünüze 
geçebiliriz.

-Çok naziksiniz bay Mizzar, ancak bunca 
yolun sonunda böylesi bir deneyimi yaşamak 
isterim... Zaten kim istemez ki?

-Bizde teşekkür ederiz kaptan Anatoly... Bizler 
için de hoş bir anı bu temas.

-Sanırım ben ilk değilimdir değil mi bay 
Mizzar?

-Değilsiniz bay Anatoly... Değilsiniz.

-Merakımı mazur görün ne olur, ilk temasınız 
kim diye sorsam?.. Tabi sakıncası yoksa bay 
Mizzar. 

-...İsaac… İsaac Asimov.

   ~ S O N ~
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Sokak Röportajları
- Ağğ biiiiiiiiyyy nolur bi ekmek parası agğbiiiiii!

- Deliganlıııı... yavruma bi süt parasıııı...

- Yavvrııııımm... kaza bela görme emi! Bi sadaka şey için!.. 

“ Ne için teyze?”

- Şey için işte yavrıııım!.. 

“ Teyze git başımdan yaa! Daha dua etmeyi bile beceremiyosun! İşin gücün yok mu senin git 
yahu!”

- Yok yavvrıııımm... o yüzden dileniyom zaten...

“ Salih kovala şunları başımdan yaa! Nefes alamıyorum... Bir de bu sıcak!..”

- Abi dedim bayramda çıkmayalım diye! Herkes sokakta, çok zor bugün normal bir roportaj... 
Kovalamasak da bir lira versek! Başımıza bela olur bunlar...

“ Kovala Salih, hiç çekemem şimdi!..”

- Abi beddua ediyolar öyle yapınca!..

“ Salih! Biz, bilimkurgunun ülkemizdeki gelişimi üzerine röportaj yapıyoruz... şimdi bedduaya 
inanıyorum deme bana!”

- Abi öyle de, ne biliyim!

“ Bilimsel düşün Salih!”

***

“ Bak ne güzel oldu röportaj!.. Ne oldu Salih, ne kıvranıyosun?”

- Abi bunlar etrafimızı sarıyo, bütün dilencileri toplayıp gelmişler! 

“ Napcaz Salih! Hah buldum şu lokantaya girelim çabuk! Bunlar gidince çıkarız!”

...

Sekiz saat sonra, geceyarısı...

- Abi keşke verseydik bir lira...

“ Sus Salih, hayatım boyunca böyle bi hesap ödememiştim... Sinirlerim tepemde zaten!”

- Tuttu galiba abi! :)

“ Sus Salih! Duayla ne alakası var!.. Dükkandaki her şeyin tadına baktın... Noluyo be! Ne diye 
koşuyosun Salih?”

- Abi kaç geliyolar! Çok kalabalıklar! 

“Nerden çıktılar lan! Kaç saat oldu... ne kinci şeylermiş bunlar!”

- Abi çok hızlı koşuyolar, yakalanıcaz! Şurda bi lokanta var açık!

“.........”

7Sezai ÖZDEN
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