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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi

ORHAN DURU
Genel

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

Orhan Duru’nun Eserleri
Bırakılmış Biri (1959),
Denge Uzmanı (1962),
Ağır İşçiler (1974),
Yoksullar Geliyor (1982),
Şişe (1989),
Bir Büyülü Ortamda (1991),
Kısas-ı Enbiya (1979),
Kıyı Kıyı Kent Kent (1977),
Hormonlu Kafalar (1992),
İstanbulin (1995),
Küp (2008),
Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin 
Kurtuluş Yılları 
Düşümde ve Dışımda 
Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 
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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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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - Nisan 2017 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 112
Yayınevi: Kule Kitap

Necdet GENÇ

Işınlanma

 Bu sayımıza oldukça yeni 
sayılabilecek bir kitabı konuk 
ediyoruz. 

İlk bölümde bir anne ile 
oğlunun kendilerini kovalayanlardan 
motosiklet ile kaçışını okuyoruz.

İkinci bölümden başlayarak, 
bölüm öncesinde kutsal kitaplardan 
alıntı yapılan sayfalar var.

İkinci bölümde iki profesörün 
laboratuvardaki çalışmalarına 
misafir oluyoruz. Bu bölümü 
okudukça sanki bir bilim kitabı 
okuyormuş gibi bir çok bilimsel 
bilgi yer alıyor. Ama kesinlikle sıkıcı 
olmadığını söyleyebilirim.
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Üçüncü bölümde ise, motosikletle kaçan 
anne ve oğlu kurtulduktan sonra, Türkiye’ye 
gönderiliyor. Önce Artvin’de kısa bir süre 
kaldıktan sonra, Bursa’ya yerleşiyorlar. Çocuk 
ilk-orta-lise öğrenimini başarı ile tamamlıyor. 
Çocuğun adı Eziz Körit. Türkiye’ye geldiklerinde 
nüfus memurunun kayıt sırasında, Kirilce 
“Kerem” olarak yazılan soyadını telafuz edildiği 
şekilde yazması nedeniyle çocuğun soyadı “Körit” 
olarak kaydedilmiş olur. Eziz ODTÜ’yü kazanır 
ve okulun en başarılı öğrencisi olur. Öğrenciliği 
sırasında bir alt sınıftan Erol Macit adında bir 
öğrenci ile tanışır. Her ikiside fizik alanında 
öğrenim görmektedir. Eziz mezun olduktan sonra 
işe başlar, aynı şekilde Macit’de aynı şirkette işe 
başlar. Daha sonra İstanbul’a taşınır iki arkadaş. 
Yaptıkları araştırmalar bilim dünyasının dikkat 
çekmiştir. Bir gün “İlke Yatırım Ortaklığı” 
şirketinin kurucusu Bünyamin Bey Eziz ve Macit ile 
görüşmek ister. Bünyamin Bey fiziğe meraklıdır ve 
iki arkadaşa teklif sunar. Bünyamin Bey, Şile’deki 
arazisini Eziz ve Macit’e tahsis eder. Bu arazide 
bir ölçme ve test laboratuvarı kurulacaktır. Bütün 
masraflar Bünyamin Bey’e aittir ve geliştirilen her 
ürüne kâr ortağı olacaktır. İki arkadaşın doktora 
eğitimi biter ve tüm zamanları laboratuvarda 
geçmeye başlar. Aradan geçen zaman boyunca 
bir çok buluş yapmışlardır ve bilim dünyasında 
iyice tanınmaya başlarlar. Laboratuvar her 
geçen gün büyümektedir. Önce “Standart Batton 
Göndericisi” ni yaparlar, arkasından “Gelişmiş 
Batton Göndericisi” ni geliştirirler. İkili atomaltı 
parçacıklarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar 
ve “Büyük Batton Çarpıştırıcısı” nı geliştirirler. 
İkilinin amaçları ışınlamayı gerçekleştirmektir ve 
yaptıkları her deneyin sonucu bilim dünyasında 
büyük ilgiyle karşılanır.

Dördüncü bölümde iki arkadaşın ışınlama 
deneyleri devam etmektedir ve her deneyde 
hedefe biraz daha yaklaşmaktadırlar. Bu arada iki 
arkadaş profesör olmuştur.

Beşinci bölümde ise işler farklılaşır. 
Şimdiye kadar 665 deney yapmışlardır ve 
ışınlanma bir türlü istedikleri gibi olmamıştır. 
Bir şeyler eksiktir. Bunun üzerine Kuran’daki 
bir ayetten yola çıkarak Hz. Süleyman’ın altı 
köşeli yüzüğünü bulmak için, Prof. Macit İsrail’e 
gitmeye karar verir. Daha önceden tanıdıkları 
İsrail’li bir profesörle irtibata geçer. Prof. Macit 
İsrail’de araştırmalar yaparken Prof. Körit ise 
labaratuvarda ışınlanma deneylerine devam 
etmektedir. Hz. Süleyman, bir gece Prof. Macit’in 
rüyasına girer ve kendisine bir şeyler söyler. 
Macit birden uyanarak arkadaşına mesaj atarak 
çözümü bulduğunu söyler. Ayette geçen “göz 
açıp kapayıncaya kadar geçen süre” sorunun 
çözümüdür. Deneylerinde kullandıkları süre 900 
milisaniyedir ve bunun 200 milisaniye civarı 
olması gerekmektedir. Prof. Körit bu haber üzerine 
ışınlanma süresini değiştirir ve deney sonunda ilk 
ışınlanma gerçekleşmiştir. Işınlama deneylerinde 
varış istasyonu olarak labaratuvarın bahçesi 
kullanılmaktadır. Labaratuvardaki düzeneğe 
konan madde bahçede ortaya çıkmaktadır. Bunun 
üzerine labaratuvardaki emektar yardımcıları 
Halit Ziya Bey bahçeden bir ördek getitir ve ilk 
canlının ışınlanmasını gerçekleştirmesini ister. 
Ancak Prof. Körit buna itiraz eder ve ışınlanan ilk 
canlının kendisinin olmasını ister. Bütün ömrünü 
bu işe adamıştır. Sisteme gerekli bilgileri girer ve 
ışınlama bölümünde yerini alır. Yardımcısının 
yapması gereken sadece  ışınlanma sürecini 
başlatmaktır. Yardımcısı bahçeye gider fakat Prof. 
Körit’i göremez. Bahçenin her yerine bakar fakat 
profesör ortalıkta yoktur.

Altıncı bölümde, Prof. Macit arkadaşından 
bir haber bekler. Bunun üzerine İstanbul’a telefon 
açar. Halit Ziya Bey durumu anlatır. Profesör 
Macit aceleyle soluğu İstabul’da alır. Işınlanma 
değerlerini kontrol ettiğinde arkadaşının 
koordinatların sırasını yanlış girdiğini görür. 
Koordinatlar Suudi Arabistan’da bir yeri 
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göstermektedir. Bu esnada Prof. Körit üzerindeki 
kışlık kıyafetleriyle kendini bir çölün kenarında 
bulur. Körit bir bedevi çadırı görür ve oraya gider. 
Kendisini gören iki kişi “Es-selamün aleyküm” der 
ve “Aleyküm selam” diyerek cevap verir. Bütün 
konuşma bu kadardır ve başka hiçbir konuşmada 
anlaşamamışlardır. Yardımcıları, Prof. Macit’e 
yerini bildikleri için Prof. Körit’i alıp getirmeyi 
teklif eder. Prof. Macit, arkadaşının geri geleceğini 
söyleyerek teklifi kabul etmez. Bu arada Prof. 
Körit bedevilere kendini anlatmaya çalışıyordu. 
Prof. Macit ise arkadaşının kayboluşuyla ilgili 
olarak, arkadaşının ailesine bir şey söylemediği 
gibi Suudi yetkililerine de bilgi vermemişti. Prof. 
Macit, Bünyamin Bey’in yanına gitmek suretiyle 
ilk ışınlanma deneyini yapmıştır. Bünyamin Bey, 
Prof. Körit’in başına gelenleri öğrenmiştir ama 
bir an önce ışınlanmanın gerçekleştirildiğini 
bütün dünyaya göstermek istemektedir. Bir basın 
toplantısı düzenlenerek, Prof. Macit Bünyamin 
Bey’i laboratuvar bahçesine ışınladı. Prof. Körit 
ise günlerini bedevilerle geçiriyordu.

 Diğer yandan büyük hava şirketleri 
ışınlanma sistemlerinden almak istiyor, büyük 
şirketler ise sistemin patentini almak için 
başvuru yapıyorlardı. Prof. Körit ise sonunda 
derdini anlatabilmişti. İki bedeviyle beraber şehir 
merkezine giderek bir hükümet binasına girerler. 
Bilgisayar, internet heşey vardır ama görevliler 
kullanmasına izin vermez. İngilizce bilen birini 
bulurlar fakat anlattıklarını ciddiye almazlar ve 
deli olduğuna kanaat getirirler.

 Bir havayolu şirketi ışınlanma sistemine 
en yüksek teklifi vererek satın alır ve ilk yurtiçi 
ışınlanma tarifesini başlatarak ülkede  büyük bir 
turist patlaması yaşannıştır. Prof. Körit bedevilerle 
beraber yaşamaya başlar, Arapça öğrenir ve bir 
zaman sonra kendisine verilen hayvanları otalatıp 
para kazanmaya başlar. Diğer tarafta ise ışınlanma 
sistemleri artık bir fabrikada yapılmaktadır 

ve Bünyamin Bey ile Prof. Macit çok zengin 
olmuşlardır. Bir süre sonra ise havayolu şirketleri 
uluslararası ışınlanmalar düzenlemektedir. Kargo 
şirketleri de artık ışınlanma sistemleri kullanmaya 
başlamışlardır.

 Prof. Körit Arabistan’da bir tarlada 
çalışmaktadır ve daha çok para kazanmaktadır. 
Bir an önce ülkesine dönmek için para 
biriktirmektedir. Işınlanma sistemleri sayesinde 
insanlar rahatça bir ülkeden diğerine gidebildiği 
için ülkeler arasında vize uygulaması diye bir şey 
kalmamıştır.

 Uçak tarifeleri zamanla azalarak bitme 
noktasına gelir. Fiyatları her geçengün düşen 
ışınlanma sistemleri sonucu birçok havayolu 
ulaşım firması kapanır. Uçak kullanılmadığı 
için uçak fabrikaları kapanır. Domino etkisiyle 
karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşım firmaları 
iflas eder. Araç kullanan kalmadığı için üretim 
yapan fabrikalar birer birer kapanmaya başlar. 
İnsanlar artık işşiz kalmaya başlamıştır. Işınlanma 
kullanılarak insanlar heryere gidebildiği için 
ister istemez hızlı bir semaye akışı oluşmuştur. 
Bir çok ülkede artık Türk Lirası geçmektedir. Bir 
diğer gelişme ise bu seyahatlar sonucu ortak bir 
dile ihtiyaç duyulmuştur ve bir çok ülkede Tükçe 
kursları açılmıştır.

 Prof. Körit bir sene kadar çalıştıktan sonra 
yeterince para kazandığını düşünerek Türkiye’ye 
dönmek için yaşadığı yerden ayrılarak şehire 
gider. Ancak şehir çok değişmiştir. Bir turistten 
durumu öğrenir. Havalanına gider ve biletini 
alır. Karşısında kendi yaptığı ışınlanma sistemini 
görünce şaşırır. Kendisinden pasaport, kimlik vs. 
istemezler. Görevli para üstü olarak Türk Lirası 
verir ve kendisini Türkçe konuşarak uğurlarlar. 
Prof. Körit artık İstanbul’dadır.

 Artık son bölümdeyiz…
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 Prof. Körit İstanbul’a geldiğinde yolların 
bomboş olduğunu görür. Hiç araç yoktur ortalıkta. 
Bulunduğu otobüs durağında bir ışınlanma 
sistemi bulunduğunu farkeder. Şehirlerarası ve 
ülkelerarası ışınlanmalardan sonra, İstanbul’da 
şehiriçi ışınlanma sistemleri kullanılmaya 
başlamıştır. İstasyonlarda ışınlanma sistemini 
çalıştıran görevliler vardır artık. Gidilecek yerin 
haritadan seçilmesi yeterliydi. Prof. Körit evin 
bulunduğu yeri seçer. Artık evindedir.

Prof. Macit, Bünyamin Bey ve Halit Ziya Bey, 
Prof. Körit’in  ailesine bilgi vermemiş, soruları 
ise üstünkörü cevaplarla geçiştirerek başlarından 
savmışlardır. Prof. Körit ertesi gün, çalıştıkları 
laboratuvara gider. Ancak laboratuvar kapanmıştır 
ve o güzel günler eskide kalmıştır. Prof. Körit 
çevredekilere sorarak ışınlanma sistemlerinin 
nerede üretildiğini öğrenir. Fabrika yakınlardadır. 
Vardığında Prof. Macit’i ve Bünyamin Bey’i görür. 
Kucaklaşırlar ve aralarında bir konuşma geçer. 
Fabrikadan ayrıldığında üzgün ve sinirlidir. Hatta 
gözleri dolmuştur.

 Ulaşım araçlarının olmayışı sonucu 
petrole bağımılık ortadan kalkmış ve bunun 
sonucunda petrole dayalı ekonomisi olan ülkelerin 
ekonomileri çökmüştür.

 Işınlanma sistemlerine duyulan ihtiyaç 
sonucu, sistemleri daha küçük, daha kullanışlıhale 
getirme çalışmaları yapılır. Çinli mühendisler iki 
sene içinde önce cep telefonu, sonra ise kol saati 
boyutunda sistemler geliştirir. Bu gelişmelere 
ayak uyduramayan Prof. Macit ve Bünyamin Bey 
zenginliklerini yitirmeye başlar.

 İnsanlar artık sürekli hareket halinde 
olduklarından hiç kimse çalışmak istememekte, 
herkes eğlenmek ve gezmek istemektedir. 
Çiftçiler çalışmamakta, fabrikalarda üretim 
yapılmamaktadır. Fabrikalar birer birer 
kapanmaya başlar. Çalışmanın olmadığı ve 

işşizliğin doruğa çıktığı değişen dünya düzeninde 
insanlık hızla ilkelliğe doğru ilerlemektedir. 
Bankalar soyulmakta, marketler ve alışveriş 
merkezleri yağmalanmaktadır. Soyguncular bir 
bankanın önünde beliriyor, soyduktan sonra 
ortadan kayboluyorlardı. Soyguncuları bulmak ve 
yakalamak imkansızdı. Suçluları yakalayamayan 
polis ve askerler çalışmamaya başlamıştı. Dünyada 
her yer emniyetsiz hale gelmişti.

 Değişen dünya düzeninde emniyet güçleri 
de olmayınca şuçlar artmıştır. Dünyada yaşanan 
değişimin adı kaostur.
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Arda TİPİ

Stephen Hawking
Evrenin Elçisi

“Son 49 yıldır erken bir ölüm olasılığı ile birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum 
ama ölmek için acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var.” demişti 
bundan 7 yıl önce, astrofiziğin sıradışı dahisi, büyük zihin Profesör Stephen 
William Hawking. Keşke bu konuda çok daha ağır davransaydı.14 Mart 2018’de, 
tam da Pi Günü’nde, pi sayısının kuyruğuna takılıp bizi terketti.
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Yaşadığı sürece, fikirleriyle ışığını her kesimden 
insana ulaştırmayı başarabilmış, zeki olduğu 

kadar da popüler bilim insanı Stephen Hawking’in 
hayat hikayesine kısaca göz atalım.

8 Ocak 1942’de (Galileo’nun ölümünden tam 300 
yıl sonra) İngiltere’nin Oxford kentinde dünyaya 
geldi. Anne-babasının evi kuzey Londra’daydı 
ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Oxford, 
bebek sahibi olmak için daha güvenli bir yer 
olarak görülüyordu. Sekiz yaşındayken ailesiyle 
beraber Londra’nın 20 mil kuzeyindeki St. Albans 
şehrine taşındılar. 11 yaşında St. Albans Okulu’na 
başladı ve ardından babasının da eski okulu olan 
Oxford Üniversitesi Koleji’nde (1952) öğrenimine 
devam etti. Babasının tıbbı tercih etmesine 
rağmen matematik okumak istedi. Ancak 
matematik bölümü, kendi okulunda mevcut 
değildi, dolayısıyla fiziğe yöneldi. Üç yıl sonra -çok 
da zorlanmadan- doğa bilimlerinde birinci sınıf 
onur derecesiyle ödüllendirildi.

Ekim 1962’de Hawking, Cambridge 
Üniversitesi’nde Uygulamalı Matematik ve Teorik 
Fizik Bölümü’ne (DAMTP) kozmoloji alanında 
araştırma yapmak üzere geldi, ki bu dalda 
çalışma yapan kimse yoktu o sırada üniversitede. 
Cambridge’deki danışmanı -Hawking yıldız 
nükleosentezi konusunda çalışan Fred Hoyle’ı 
tercih etse de- Dennis Sciama oldu. Doktorasını 
(1965) ‘Genişleyen Evrenlerin Özellikleri’ başlıklı 
tezi ile kazandıktan sonra, önce araştırma görevlisi 
(1965), sonra ise Gonville & Caius Üniversitesinde 
Bilimde Farklılık Araştırmacısı konumlarını 
edindi (1969). 1966’da ‘Tekillikler ve Uzay-Zaman 
Geometrisi’ adlı eseriyle Adams Ödülü’nü kazandı. 
Hawking 1968’de Astronomi Enstitüsü’ne geçti, 
ancak daha sonra araştırma asistanı olarak çalıştığı 

DAMTP’ye (1973) geri döndü ve George Ellis’le ilk 
akademik içerikli kitabı ‘Uzay-Zamanın Büyük 
Ölçekli Yapısı’nı yayınladı. Sonraki birkaç yıl 
içerisinde Royal Society (Kraliyet Cemiyeti) (1974), 
California Institute of Technology (Kaliforniya 
Teknoloji Enstitüsü) (1974), ve Sherman Fairchild 
Distinguished Scholars (Sherman Fairchild 
Saygın Biliminsanları)’a üye olarak kabul edildi. 
DAMTP’de (1975) Yerçekimsel Fizik’te ‘Okuyucu’ 
konumundan profesörlüğe yükseldi. Daha sonra 
Lucasian Matematik Profesörü ünvanını aldı 
(1979-2009). 

(Kürsü, Parlamento Üyesi olan vaiz Henry 
Lucas’ın vasiyetiyle üniversiteye miras bırakılan 
parayla 1663’te kurulmuş, ilk olarak Isaac Barrow 
ve daha sonra ise 1669’da Isaac Newton tarafından 
yönetilmişti.) Hawking 2009’da DAMTP’de 
Dennis Stanton Avery ve Sally Tsui Wong-Avery 
Araştırma Direktör’lüğüne seçildi.

Profesör Stephen Hawking, evreni yöneten temel 
yasalar üzerinde çalışmıştır. Roger Penrose ile 
birlikte, Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre 
uzay ve zamanın başlangıcının Big Bang (Büyük 
Patlama), sonunun da karadelikler olduğunu 
kanıtladı(1970). Bu sonuçlar, Genel Görelilik’in, 
20. yüzyılın ilk yarısının diğer büyük bilimsel 
atılımı olan Kuantum Teorisi ile birleştirilmesinin 
gerekli olduğunu gösterdi. Keşfettiği bu bir 
birleşme, kara deliklerin tamamen siyah olmaması 
ve kendi adıyla anılan ‘Hawking’ radyasyonunu 
yayması, nihayetinde de buharlaşarak ortadan 
kalkması anlamını taşımaktaydı (1974). Başka 
bir varsayım ise, evrenin farazi bir zaman 
zarfındaki sınırsızlığı üzerineydi. Bu, evrenin 
başlangıcının bilim yasaları tarafından tamamen 
belirlendiği anlamına geliyordu. Profesör, 
yaşamının son dönemlerinde ise meslektaşlarıyla, 
özünü enformasyonun korunumu probleminin 
oluşturduğu Karadelik Bilgi Paradoksu üzerinde 
çalışmaktaydı.

Yayınları arasında (G.F.R. Ellis ile) ‘Uzay-zamanın 
Büyük Ölçekli Yapısı’, (W. İsrael ile birlikte) ‘Genel 
Relativite: Einstein Yüzüncü Yüzyıl Araştırması’ ve 
‘Çekimin 300 Yılı’ yer alıyor. Stephen Hawking’in 
yayınladığı popüler kitaplar arasında en çok satanı 
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‘Zamanın Kısa Tarihi’, ‘Kara Delikler ve Bebek 
Evrenler ve Diğer Denemeler’, ‘Cevizkabuğunda 
Evren’, ‘Büyük Tasarım’ ve ‘Kısa Tarihçem’ vardır.

Profesör Stephen Hawking yaşamı boyunca 
onüç onur derecesine sahip oldu. CBE (1982), 
Onur Yoldaşı (1989) ve Başkanlık Özgürlük 
Madalyası (2009) ile ödüllendirildi. Birçok ödüle 
ve madalyaya, özellikle de Temel Fizik Ödülü’ne 
(2013), Copley Madalyası’na (2006) ve Wolf 
Vakfı ödülüne (1988) layık görüldü. Royal Society 
(Kraliyet Cemiyeti) Üyesi ve ABD Ulusal Bilimler 
Akademisi ve Pontifical Academy of Sciences 
(Papalık Bilim Akademisi) üyesidir.

Kendisine 1963 yılında, 21. doğum gününden kısa 
bir süre sonra, ilk eşi Jane ile evliliğinin hemen 
öncesinde, bir motor nöron hastalığı formu 
olan ALS teşhisi konmuştu. Motor nöronların 
yüzde seksenlik kısmını zamanla öldürerek sınır 
sistemini felç eden ancak zihinsel faaliyetlere 
herhangi bir etkisi bulunmayan bu hastalık, sinir 
sistemindeki yıkımsal etkileri nedeniyle ileride 
Hawking’itekerlekli sandalyeye mahkum edecekti. 

Doktorları Hawking’in ancak 3 yıl kadar hayatta 
kalabileceği düşüncesindeydiler. Hastalığının 
beklenenden daha yavaş ilerlemesi bir süre normal 
hayatına devam etme şansı tanıdı. Bu sayede Jane-
Stephen Hawking çifti olarak üç çocukları oldu. 
1985 yılında geçirdiği soluk borusu ameliyatıyla 
sesini kaybeden Hawking insanlarla, yazıları 
sese dönüştürebilen bir cihaz aracılığıyla iletişim 
kurabilmekteydi. Konuşmak istediğinde elindeki 
kumandayı sıkmak suretiyle dakikada ortalama 
10 kelimeyi ekranına sıralayabilmekteydi. Yazıları 
sese çevıren bu cihaz yaklaşık -insanların günlük 
ortalama kullandığı kelime sayısı olan- 2600  
kelimelik bir belleğe sahipti. Sesini kaybettikten 
3 yıl kadar sonra 1988’de, hala en popüler eseri 
sayılabilecek, evrenin temel prensiplerinin 
rehberi niteliğindeki  “Zamanın Kısa Tarihi: 
Büyük Patlamadan Karadeliklere”  isimli kitabını 
tüm zorluklara rağmen tamamlamıştı.

Eserleri: 
Benim Kısa Tarihçem

Stephen Hawking’in savaş sonrası Londra’daki 
çocukluk ve gençlik yıllarından uluslararası 
beğeni ve şöhret yıllarına kadar olan muazzam 
yolculuğunu anlatır. Nadiren bilinen fotoğraflarla 
resimlenen bu esprili ve samimi dosya, okurları 
sınıf arkadaşlarının “Einstein” lakabını verdiği 
meraklı bir okul çocuğuyla tanıştırıyor.

Alçakgönüllülük ve 
mizahi bir bakışı 
elden bırakmadan, 
21 yaşında konulan 
ALS teşhisini takiben 
yüzleştiği zorluklara 
da değiniyor Hawking. 
Gelişimini bir düşünür 
olarak izleyerek, erken 
ölüm ihtimalinin 
kendisini entellektüel 
atılımlara nasıl teşvik 
ettiğini ve 20. yüzyılın 

ikonik betiklerinden biri olan “Zamanın Kısa 
Tarihçesi” adlı eserinin doğuşunu bizlere sunuyor.
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Büyük Tasarım

Evren ne zaman ve nasıl 
başladı? Neden buradayız? 
Gerçekliğin doğası nedir? 
Evrenin görünen “büyük 
tasarımı”, şeyleri harekete 
geçiren iyicil bir yaratıcının 
kanıtı mıdır? Yoksa 
bilim başka bir  açıklama 
mı sunuyor? Büyük 
Tasarım, ‘modele dayalı 
gerçekçilik’ (gerçekliğin 
tek bir versiyonu olmadığı 

fikri) hakkındaki en son düşünceleri ve birden fazla 
evrenin var olduğu fikrine dayanan ‘çoklu evren’ 
kavramını açıklar. Ayrıca evrenin tek bir tarihçesinin 
olmadığı, ancak her olası tarihçenin var olduğu fikri 
üzerine geliştirilen yeni düşüncelere değinir. Kitap, 
M-teorisinin ‘perçinleyici’ bir değerlendirmesiyle 
tamamlanırken, bunun Einstein’ın bir ömür boyu 
arayışında bulunduğu birleşik teori olup olmadığını 
tartışılır.

Zamanın Kısa Tarihi

Evren nasıl ve neden başladı? Sona erecek mi, 
eğer öyleyse, nasıl?

Hawking, biliminsanı olmayan insanların 
anlayabileceği bir  dille, asgari teknik jargon 
kullanarak bu ve benzeri soruları ve cevaplarını 
nerede arayabileceğimizi ele almaktadır. 

Kitabında zarafetle kapsanan konular arasında 
yerçekimi, kara delikler, Big Bang-Büyük Patlama, 
zamanın doğası ve fizikçilerin büyük bir birleştirici 
teori arayışları vardır.

Kesinlikle yaşamaya değer bir yolculuk. 
Hawking’in dediği gibi; evreni anlamanın ödülü 
“Tanrı’nın zihni”ne anlık bir bakış.

Zamanın Daha Kısa Tarihi

Bu eser için, Zamanın Kısa Tarihi’nin genişletilmiş 
ve güncellenmiş bir devamı diyebiliriz. 

Okuyucularının kitapta bahsedilen kavramlara 
dair daha fazla bilgi taleplerine cevaben Hawking’in 
sicim teorisinden, fiziğin tüm güçlerinin birleşik 
teorisi arayışlarına, astrofizik alanındaki son 
gelişmeleri ve kayıtları sunduğu kapsamlı bir eser.

Kara Delikler: Reith Konferansları
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‘’Gerçekliğin bazen kurmacadan daha garip 
olduğu söylenir ve bu durum kara deliklerden 
daha fazla hiçbir yer için daha doğru değildir. 
Kara delikler, bilim kurgu yazarları tarafından 
hayal edilen her şeyden daha garip.”

2016 yılında Profesör Stephen Hawking, BBC 
Reith konferanslarını onyıllardır kendisini 
büyüleyen bir konu üzerine verdi : Kara delikler. 
Bu ‘amiral gemisi’ konumundaki derslerinde 
Hawking, kara deliklerin uzay-zamanın doğasına 
ne şekilde meydan okuduğunu ve bunun evrenin 
sırlarını açığa çıkarabilmemizde ne gibi rolü 
olduğunu tartışmaktadır. 

George’un Evrenin Gizli Anahtarı

Profesör Hawking ve kızı 
Lucy’nin birlikte yazdığı 
kozmoloji ve macerayı 
bir araya getiren bir dizi 
çocuk kitapları dizisinin ilk 
macerası.

George’un en iyi arkadaşı 
Annie’nin yardıma ihtiyacı 
vardır. Bilim adamı babası 
Eric bir uzay projesi üzerinde 

çalışmakta ancak her şey ters gitmektedir. Bir robot 
Mars’a inmiştir, ama çok garip davranmaktadır. 
Ve Annie babasının süper bilgisayarında tuhaf bir 
şey keşfeder.

George’un Kozmik Hazine Avı

Stephen ve Lucy Hawking tarafından yazılan çocuk 
kitapları serisinin ikincisi. 
İlk kitabın (George’un 
Evrene Gizli Anahtarı) 
devamı niteliğindedir.

George ve Büyük 
Patlama

Dizinin üçüncü kitabı, 
evrenin harikalarını 
sergileyen renkli 
fotoğraflarla George’un 
kozmostaki maceralarının 
devamını sunuyor.

George ve Kırılmaz 
Kod

Baba-kız Hawkingler’den, 
George ve Annie’nin 
maceralar serisinin 
dördüncü kitabı. Kitap, 
hedef kitlesi olan 
okuyucularının akıllarına 
kolayca gelmeyecek 
olguları ve fikirleri 
konu edinir, bunları 
derinlemesine irdeler. 

    

George ve Mavi Ay

Stephen ve Lucy 
Hawking’in çocuklara 
yönelik son kitabı olan 
‘George ve Mavi Ay’da 
George ve Annie, uzayın 
kozmik su dünyalarından 
birindeki gizemi çözmeye 
için yola koyululyorlar. 
Buz katmanı altında 
hayat var mı? Bu robotlar 

nereden geldi ve onları kim kontrol ediyor? Bu 
arada, iki genç kahraman tehlikeli ve beklenmedik 
bir dönemece sahip Mars eğitim programına 
kabul ediliyorlar. Olaylar gelişirken bu yakın 
arkadaşlar kendilerini kızıl gezegende bir hayatta 
kalma mücadelesinin içinde buluyorlar. Önde 
gelen bilim adamlarının uzaya dair gerçekler ve 
yazınsal denemeleri ile dolu bir macera.
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Ceviz Kabuğundaki Evren 

Bu yeni kitapta, Hawking bizi, gerçeklerin 
kurgudan daha garip olduğu, teorik fiziğin uç 
noktalarına götürür, evrenimizi yöneten ilkeleri 
herkesin anlayabileceği sade bir dille açıklar.

Profesör Hawking, teorik fizikçiler topluluğundaki 
pek çok kişi gibi, bilimin ‘kutsal kâsesi’ni 
-kozmosun kalbinde yer alan herşeyin zorlu 
teorisini- ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Anlaşılır 
ve mizahi tarzıyla okuyucuyu evrenin sırlarını- 
süper yerçekiminden süpersimetriye, kuantum 
teorisinden M-kuramına, holografiden dualiteye 
kadar - ortaya çıkarmaya yöneltmektedir.

Bizi, süper sicim teorisi ve çok boyutlu cisimlerin 
bulmacanın son ipucunu oluşturduğu vahşi 
sınırlarına götürür bilimin. Ve bizi, Einstein’ın 
Genel Görelilik Kuramı ve Richard Feynman’ın 
çoklu tarihçeler fikrini, evrende olan biten her 
şeyi açıklayacak eksiksiz bir birleşik kuram 
içinde buluşturmayı amaçladığı en heyecan verici 
entelektüel maceralarından birinin sahne arkasına 
götürür.

Karakteristik coşkusuyla Profesör Hawking, 
bu olağanüstü uzay-zaman yolculuğunda bizi 
yol arkadaşı olarak görmeye davet ediyor. Dört 
renkli çizimleriyle, parçacıkların, düzlemlerin 
ve sicimlerin onbir boyutta hareket ettiği, kara 
deliklerin buharlaşıpsırlarıyla birlikte kaybolduğu, 
evrenimizin içinden filizlenip büyüdüğü çekirdeğin 
küçücük bir ceviz olduğu gerçeküstü harikalar 
diyarına yaptığımız yolculuğu gözlerimizde 
canladırabilmemize yardımcı oluyor.

Kara Delikler ve Bebek Evrenler

Kişisel olanlardan  tamamen bilimsel olanlara 
kadar yazdığı ilk deneme ve eserlerinin bir 
toplamasıdır. Bilimadamı, insan, duyarlı dünya 
vatandaşı ve -her zaman olduğu gibi- titiz ve 
hayalperest bir düşünür olarak Stephen Hawking.

Devlerin Omuzlarında

Stephen Hawking bu eserinde, Copernicus, 
Galileo, Kepler, Newton ve Einstein’ın en büyük 
eserlerini bir araya getirerek, bizlere onların 
öncü keşiflerinin dünyayı anlayış şeklimizi nasıl 
değiştirdiğini gösteriyor.

Copernicus’un dünyanın güneşin yörüngesinde 
döndüğü devrimci iddiasından ve Kepler’in 
gezegen hareket yasalarının gelişiminden, 
Einstein’ın iç içe geçen uzay ve zamanına, her 
bilim insanı, insanlığın gizemli sorularına cevap 
verebilmek için öncüllerinin teorilerinin üzerine 
yenilerini kurmuştu.

Hawking ayrıca onların hayatlarına ve 
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devirlerine sihirli bir pencere açıyor: Galileo’nun  
engizisyonundaki sorgulaması, Newton’un 
rakipleri ile kavgaları, Einstein’ı Görelilik 
Kuramı’na götüren,oğlunun bebek arabasını 
iterken dalgınca tuttuğu notlar... Bu adamların 
karşılaştığı büyük zorlukları ve insanlığa 
katkılarını resmeden Hawking, bıraktıkları 
eserlerin bilimsel gelişimin seyrine ve evrene, 
ve de onun içindeki yerimize dair bildiklerimize 
yaptığı katkılara ışık tutuyor. 

Uzay-zamanın Büyük Ölçekli Yapısı

Fizikçiler için bir ders kitabı olan 1973 tarihli bu 
kitap, Einstein’ın Genel Relativite Teorisi’nin iki 
öngörüsünü araştırıyor. Bunlardan birincisi, çok 
sayıda büyük yıldızın nihai kaderinin yerçekimsel 
çöküşe geçmesi ve uzayda bir “kara delik” 
bırakarak gözden kaybolması; ikincisi de, uzay-
zamanda tekilliklerin varlığı üzerinedir.

Tanrı Tamsayıları Yarattı

Kitap, Stephen Hawking’in 
tarihin en büyük 
matematiksel eserleri 
seçkisidir kısaca. 2500 yıllık 
bir zaman diliminin dönüm 
noktası keşiflerini ve Euclid, 
Georg Cantor, Kurt Godel, 
Augustin Cauchy, Bernard 
Riemann ve Alan Turing 
gibi matematikçilerin 
çalışmalarını sunmaktadır.

Hakkında Yapılmış Filmler
Herşeyin Teorisi (2014, James Marsh)

Herşeyin Teorisi, Stephen Hawking’in çok ödüllü 
biyografisidir. Eddie Redmayne, En İyi Erkek 
Oyuncu dalında Akademi Ödülü’nü Profesör 
Hawking rolüyle kazanmıştır. Felicity Jones’un da 
Jane Hawking’i canlandırdığı filmde Stephen ve 

Jane’in birlikteliklerinin hikayesini, 1964’te 
Cambridge’deki ilk karşılaşmalarından, 
Stephen’ın sonraki akademik başarıları ve gelişen 
hastalığı çerçevesinde anlatmaktadır.

Hawking Belgeseli (2013, Stephen 
Finnigan)

HAWKING, gezegenin  yaşayan en ünlü bilim 
adamının sıradışı hikayesidir. İlk defa kendi 
sözleriyle ve ona en yakın olanlar tarafından 
anlatılmıştır. Profesör Hawking’in özel yaşamına 

ışık tutan BAFTA adayı Stephen Finnigan, onun 
hem geçmişteki hem de zamanımızdaki dünyasına 
yönelik samimi bir yolculuğa çıkarır izleyiciyi.
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Hawking (2004, Philip Martin)

Benedict Cumberbatch’ın Profesör Hawking 
rolünde oynadığı BBC dramasıdır. Hawking’in 
bir doktora öğrencisi olarak, yakalandığı motor 
nöron hastalığının başlangıcı ile mücadelesinin 
yanısıra yürüttüğü Büyük Patlama teorisi 

konusundaki araştırmasının geçtiği gençlik 
yıllarını öykülemektedir.

Zamanın Kısa Tarihi (1991, Errol Morris)

Errol Morris’in yönettiği 
biyografik belgesel Profesör 
Hawking’in kendisi, 
meslektaşları, arkadaşları ve 
ailesiyle yapılan röportajları 
içermektedir.

Yaşamı Boyunca Aldığı Ödüller
Adams Ödülü (1966)

Eddington Madalyası (1975)

Hughes Madalyası (1976)

Dannie Heineman Matematiksel Fizik Ödülü 
(1976) 
 
Albert Einstein Ödülü (1978) 

Albert Einstein Madalyası (1979)

Kraliyet Astronomı Topluluğu Altın Madalyası 
(1985)

Fizik Enstıtüsü Dirac Madalyası (1987)

Wolf Fizik Ödülü (1988)

Asturias Prenslığı Barış Ödülü (1989)

Copley Madalyası (2006)

Fonseca Ödülü (2008)

Başkanlık Özgürlük Madalyası (2009)

Temel Fizik dalında Özel Breakthrough (Atılım) 
Ödülü (2013)

Franklin Madalyası

Maxwell Madalyası ve Ödülü

Önemli Deyişleri
‘’Birisi sizin hatalarınızdan şikayetçi olursa, onu 
bunun iyi bır şey olabileceğine ikna edin. Sen de 
ben de ‘hata’ olmadan var olamazdık deyin.”

“Benim engellerim, çalışma alanım olan teorik 
fizikte bana büyük bir sorun teşkil etmiyor. Aslına 
bakarsanız bana faydaları bile dokundu. Derslerden 
ve yönetimsel işlerden muafım. Engellilik 
hayatım boyunca karımdan, çocuklarımdan, iş 
arkadaşlarımdan, öğrencilerimden aldığım yardımı 
görmezden gelemem. İnsanların yardım etmeye 
hazır olduklarını anladım. Yeter ki, yardımlarının 
işe yarayacağına dair bir şeyler gösterin onlara. 
Elinizden gelenin en iyisini yapın.”

“Bir süper kahraman olmayı seçecek olsam 
Süpermen olurdum. Süpermen’de bende olmayan 
her şey var.”

“Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek 
muhtemel Colomb’un Amerika’ya ayak bastığındaki 
gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi 
olmamıştı.”
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“Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli birşey 
olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?”

“Kara delikleri göz önünde tuttuğumuzda, belli ki 
tanrı yalnızca zar atmakla kalmıyor, ayrıca gözleri 
kapalı oynuyor ve ara sıra da zarları  görülemeyecek 
yerlere atıyor.”

“Kozmolojı üzerine ne zaman ders verilse, ben 
Büyük Patlamadan önce ne olduğunu sık sık 
sorardım. ‘Önce’nin olmadığı bir durum şüpheyle 
karşılanır. Çünkü Büyük Patlama zamanın ortaya 
çıkışını sağladı, birşey ona sebep olmuş olmalıdır. 
Fakat ‘neden’ ve ‘etki’ zamana ait kavramlardır ve 
zamanın varolmadığı durumlara uygulanamazlar. 
Bu yüzden soru anlamsızdır.” 

“8 ocak 1942’de, Galileo’nun tam 300’üncü ölüm 
yıldönümünde doğdum. Ancak tahminimce  
2000 başka bebek de benimle aynı gün doğdu. 
Onlardan herhangi birinin astronomiye merak 
sarıp sarmadığını bilemiyorum… Ayaklarınıza 
değil, gökyüzüne bakın. Gördüğünüz şeylerin 
mantığını anlamaya çalışın. Evren’in neden var 
olduğunu düşünün. Meraklı olun”

“Yapay zeka, yeryüzünde insan ırkının sonunu 
getirebilir.”
“Yaptığım şey evrenin başlangıcının bilimsel 
kurallarla açıklanabilmesinin mümkün 
olduğunu göstermekti. Bu sayede, evrenin 
başlangıç kararının bir ‘tanrı’ya başvurularak 
açıklanmasının gereksizliği ortaya çıkar. Bu bir 
‘tanrı’nın olmadığını kanıtlamaz, sadece ‘tanrı’ya 
bır ihtiyaç olmadığını gösterir.”

Ve 14 Mart 2018 (3.14 )’de Hawking’ın çocukları 
Lucy, Robert ve Tim bir açıklamada bulunurlar;
“Sevgili babamızı bugün itibariyle kaybetmiş 
olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük 
bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca 
yaşayacak, olağanüstü bir kişiydi. Cesaret ve 
azmi, pırıltısı ve nüktedanlığıyla dünyanın dört 
bir yanındaki insanlara ilham verdi. Bir zamanlar 
‘Eğer sevdiğin insanlara ev sahipliği yapmadıysa, 
o evren pek de evrenden sayılmaz’ demişti. Onu 
her zaman özlüyor olacağız...”

Büyük dahi, Newton ve Darwin gibi diğer 
büyük zihinlerle birlikte Londra West Minister 
Manastırı’nda ebedi uykusunu uyumaktadır.

      
Unutmadan;

Hayata veda etmeden önce en büyük hayallerinden 
-ve ümitlerinden- biri bir gün uzaya gidebilmekti...

Kaynakça:

www.hawking.org.uk

www.biography.com 

www-history.mcs.st-and.ac.uk
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Yüzbaşı Cafer Batı Ordusu karargâhında 
bekliyordu. Albay Nazım’ın emir çavuşu onu içeri 
buyur etti. 

Nazım Albay sert bakışlarıyla onu süzdü. 
“Cafer Yüzbaşım, senin akıncılara yeni 

görev çıktı.”
“Emret komutanım.”
“Felah’daki arkadaşlar Yunan’ın büyük 

miktarda mühimmat ve yakıt taşıyacağını haber 
almış.”

Cafer Yüzbaşı’nın yüzünü avcılara özgü 
heyecan kapladı.

“Sizin bu nakliyeyi durdurmanızı 
istiyorum.”

“Emredersiniz komutanım.”
Albay Nazım masasının çekmecesinden 

bir kese çıkarttı.
“Al bakalım. Bunu da Felah, o Ali Kemal 

denen bozguncunun evinden çalmış. Çalışır 
durumdaymış. Kötü bir sürprizle karşılaşırsan 

kullanırsın.”
Cafer el bombasını dikkatlice alıp inceledi. 

Fezalı bombasıydı, onların gücünü Çanakkale’de 
görmüştü. Mustafa Kemal Paşa’nın dehası olmasa 
İngiliz ve Almanların silahlarına direnip savaşı 
kazanamazlardı. Dikkatlice bombayı ceketinin 
cebine koyup karargâhtan ayrıldı.  
   ***

Cafer kavurucu sıcaktan korunmak için 
iliştiği koyuktan birliğini izliyordu. Üstlerindeki 
yamalı kıyafetler siper kazıyorlardı. Konvoya pusu 
atmak için burayı seçmişlerdi. Koynunda sakladığı 
keseyi çıkartıp bombaya baktı. 

İbrahim Efe yanına oturdu. 
“Yüzbaşım, kaldır şu mendebur bombayı. 

Ona bakmak bile korkutuyor beni.”
“İbrahim Efe, bu da elindeki tüfek gibi bir 

silahtır. Neden korkarsın?”
“Yüzbaşım, elimdeki tüfek burada 

yapılmıştır. Fezalıların bombaya ne koyduklarını 

Gökçe Mehmet AY

Fezaya Karşı

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması
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kim bilir?”
“Doğru İbrahim Efe, ama düşmanın 

elinde bunlardan kasalarca varken benim bir tane 
olmasın mı?”

“Olsun be Yüzbaşım, olsun elbet. Keşke 
İngiliz’e ve Alman’a gideceklerine bir de bize 
gelseydi bu Fezalılar da biz de şu düşmanı 
tepeleseydik.”

Cafer bombayı kesesine koyup gömleğinin 
içine soktu.

“İbrahim Efe, sizin köyden hiç 
Çanakkale’de savaşan var mıydı?”

“Vardı Yüzbaşım ama gidenlerden sadece 
ikisi döndü. Neden sorarsın?”

“Benim cephemde Alman askerleri de 
vardı. Fezalıların verdiği yeni topları kullanmak 
için gelmişlerdi.” 

Yüzbaşının anlattıklarını duymak 
için Bucaklı Mustafa ile Acele Mehmet de 
konuşulanlara kulak kabarttı. 

“Yüzlerinde duygudan eser yoktu. 
Görevlerini hatasız yaparlardı. Bir gün biri 
vuruldu, kanamaya aldırmadan savaşmaya devam 
etti.”

“Cesur askerlermiş.”
“Cesaretten değildi. Kukla gibiydiler. 

Birileri görünmez iplerle onları oynatıyor, bunlar 
da kendilerini unutmuş denileni yapıyorlardı.” 

Kamp alanı sessizleşmişti. 
“Gene de İbrahim Efe, o toplardan bir tane 

olsun isterdim.”
“Haklısın Yüzbaşım, şu Yunan’ı kolay def 

ederdik.”
“Neyse ki Yunan’da Fezalı silahı yok, 

Yüzbaşım. Yoksa neylerdik?”
“Aman Mehmet ağzından yel alsın. 

Cepheye bir Fezalı silahı bile gitse bizimkilerin işi 
çok zorlaşır.”

Cafer Yüzbaşı’nın sözü yeni bitmişti ki 
tepenin üstünde atıyla Adnan Onbaşı gözüktü. 
Ağzından kırmızı köpükler saçan atından atlayıp 
Yüzbaşının yanına koştu.

“Yüzbaşım, Yunan ikmal kolu beş kamyon 
ve elli kadar süvariyle yoldan geliyor. Değerli bir 

şey taşıyor olmalı ki o paletli toplardan biri de 
başlarında.”

“Almanların Panzer dediğinden olmalı. 
Çanakkale’de yoktular ama Filistin’de büyük zarar 
vermişlerdi.”

İbrahim Efe’nin yüzü karardı. 
“Yüzbaşım ne yapıyoruz?”
Yüzbaşı Cafer adamlarına baktı. İkindi 

güneşinde ceviz yaprakları ile boyanmış 
üniformalarının alacası ile fakir ordunun gururlu 
askerleriydiler. 

“Adnan, ne kadar zamanımız var?”
“Komutanım, eğer durmazlarsa en fazla iki 

saatimiz var. O tepeleri ben atımla geçtim ama yol 
kamyonlar için uygun değil.”

Cafer ayağa kalktı. Askerlerin yanına açığa 
geçti. Hepsi ona bakıyorlardı.

“Bu işe girişirsek panzeri durdurabiliriz 
ama kolay olmayacak. Var mısınız?”

Savaşın zalimliklerini görmüş, yorgun 
askerler bir bir ayağa kalkıp Yüzbaşının yanına 
geldiler. İbrahim Efe bir adım öne çıktı.

“Yüzbaşım, o Fezalılar İstanbul’u 
kirlettiler, buraları kirletmesine izin vermeyeceğiz. 
Geçtikleri köylerden çocukları kaçıranlara dur 
demenin zamanı gelmiştir.”

“Gelin hele o zaman size yapacaklarımızı 
anlatayım.”

  ***
Yüzbaşı Cafer yanında Adnan Onbaşı 

yolun kenarında çalılıkların arasında kazdıkları 
hendekte saklanıyordu. Ağaçlıkların arasında 
akıncıları gizlenmiş panzerin gelişini bekliyordu. 
Birliğin yarısı siperleri güçlendirmiş, diğerleri de 
etrafta tek tük büyümüş çam ağaçlarının reçinesini 
toplamıştı. Cafer Yüzbaşı silahını kınına koymuş, 
iki eliyle üzeri reçine ile kaplı bombayı tutuyordu. 
Tepeden önce panzerin namlusu gözüktü. Sonra 
panzerin gürültüyle çalışan paletleri taşları 
parçalayarak ortaya çıktı.  

Panzerin ardından çıkan duman rüzgârla 
üzerlerine geliyor, reçinenin kokusunu bile 
bastırıp nefeslerini kesiyordu. Panzer tepeden 
çıkıp açıklığa gelince kamyonlar da onu takip etti. 
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İngiliz malı kamyonların iki yanında süvariler 
koruma kolu yapmışlardı. Kamyonlar ve panzer 
Yunan bayrakları ile süslenmişti.  

Panzer yanlarından geçip, çalılığa 
vardığında İbrahim Efe elindeki dinamit 
lokumunu ateşleyip panzere attı. Dinamit büyük 
bir gürültü ile patladı. Panzere bir şey olmamış, 
patlamanın etkisi ile sadece boyası sökülmüştü. 
Gene de konvoy durmuştu. Akıncılar ateşe 
başladılar.

Mermiler panzerin zırhından sekiyor, 
etraftaki ağaçlara isabet ediyordu. Arkadaki 
kamyonlar ve süvariler panzer kadar şanslı değildi. 
İlk kamyonun camı parçalanmıştı. Süvariler 
kaçacak yer arıyorlardı. Panzerin namlusu yavaşça 
yükseldi. İbrahim Efe’nin gözüktüğü yamaca 
doğruldu. 

Gökyüzünü yırtan bir patlama ile 
top mermisi namludan ayrıldı. İbrahim 
Efe’nin saklandığı mevzi patlamanın etkisi ile 
parçalanmıştı. Mevziden geriye otuz metrelik bir 
çukur kalmıştı. Akıncılar ve Yunan süvarisi donup 
kalmıştı. Panzerdekiler de şaşırmış olmalılar ki, 
dumanı tüten namludan bir mermi daha fırlamadı. 
Onbaşı Adnan ile göz göze geldiler.

“Haydi Adnan, beni koru.” dedi ve cevabını 
beklemeden ileri fırladı.

Reçineli çaputlara sarılmış dinamitlerin 
en üstünde Fezalıların bombası vardı. Panzerin 
paletine basıp üstüne sıçradı. Bombayı panzerin 
gövdesi ile topun arasına yapıştırdı. İnmeden 
fezalıların bombasının mandalını söküp attı. Onu 
fark eden süvarinin ateşine aldırmadan Adanan 
Onbaşı’ya doğru koştu. Adnan Onbaşı’nın yanına 
varmak üzereydi ki bomba patladı.

Panzerin gövdesinden dumanlar yükseldi. 
Ardından içinden bir patlama daha duyuldu. Onu 
bir başka patlama takip etti. Bomba panzerdeki 
mühimmatı patlatmıştı. Panzerden dumanlar 
çıkıyordu. 

Akıncılar bunu görünce tekrar ateşe 
başladılar. Bucaklı’nın fırlattığı dinamit yakıt 

kamyonunun altına geldi. Patladığında kamyon 
da alev aldı ve büyük bir gürültüyle patladı. 

Cafer arkasında olanlara bakmadan 
sipere kaçmaya çalışıyordu. Süvarilerden birinin 
mermisi sırtından girip karnından çıktı. Acıdan 
gözleri kararmıştı. 

Adnan saklandığı yerden fırlayıp ateş 
etti. Mermi Cafer’i vuran süvarinin boynuna 
isabet etti. Düşman kanlar içinde yere düşerken 
Adnan Onbaşının ellerini omzunda hissetti. Onu 
sırtlayan Adnan onbaşı, Cafer’i geriye birliğe 
götürdü.  
   ***

Karmaşadan yararlanıp atlarına atladılar. 
Cafer zorlukla eyere binmişti. Gözleri kararıyordu 
ama mutluydu. Cepheye gidip ölüm saçacak bir 
fezalı silahını durdurmayı başarmışlardı ve yakıt 
konvoyunu imha etmişlerdi. İçinde dizginlenemez 
bir coşku vardı. 

Adnan onun atının da dizginlerini 
tutmuştu.

“Dayan komutanım, dayan. Seni hastaneye 
yetiştireceğiz.”

Cafer cevap vermeye çalıştı. Nefesi 
kesiliyordu.

“Yaparsın komutanım, şu tepeyi de atlattık 
mı yolumuz düz. Yeter ki sen dayan, ben seni 
hastaneye ulaştırırım.”

Bulutların arasından onlara yaklaşan 
feza tayyaresini görmediler. Tayyare tepelerine 
geldiğinde gece bir anda gündüz gibi aydınlandı. 
Cafer tabancasını çekip ateş etmeye çalıştı ama 
beyaz bir ışık gözlerini kamaştırdı. 

Uyandığında çelik bir odanın içindeydi. 
Üniforması ve silahları kaybolmuştu. Midesini 
rahatsız eden bir hafiflik vardı. Fezalıların esirlere 
ne yaptıklarını kimse bilmiyordu. Güldü.

Çanakkale’nin ölüm siperlerinden 
kurtulmuştu. Buradan da kurtulacak ve Fezalılara 
hadlerini bildirecekti. 



25www.yerlibilimkurgu.com



26 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2018 / sayı 12

İnsan bilinmeyene karşı hep ilgi duymuştur. Buna çeşitli açıklamalar getirilir. 
Kendi görüşüm ise bu ilginin korkuya karşı bir savunma ve saldırı silahı olduğu 
şeklindedir. Oğluma da hep aynı şeyi anlatırım. İnsanlar bilmedikleri şeyden 
korkarlar. İnsan bilgi sahibi oldukça korkuları da azalır. İşte bu duygudan 
kaynaklarını alan Bilimkurgu dünyası edebiyat, görsel sanatlar ve müzik gibi 
araçlarla geleceğe dair meraklarımıza cevaplar araştırır. Sahip olduğumuz bilimsel 
verileri esas alarak olabilecek paralel gelişmeleri, geleceği, başka dünyaları ve 
başka uygarlıkları bize anlatır Bilimkurgu.

Metin UÇAR

Özel Efektler - Maketler
Bilimkurgu



27www.yerlibilimkurgu.com

Bilimkurgu yazarı bize geleceği anlatırken 
gelecekte kullanılması muhtemel teknolojiler 

üzerinde de kafa yorar. Hikayelerinde, 
romanlarında bizleri başka gezegenlere 
götürecek uzay araçların betimlemeleri vardır. 
Bu betimlemeler yazılmış kitaplara kapak konusu 
olur. Bu şekilde görsel sanatlar Bilimkurgu’nun 
yardımına gelir. Görsel sanatların önemli bir dalı 
olan sinemanın Bilimkurgu’ya en çok hizmet eden 
uğraşı alanı olduğunu söylersem yanlış olmaz 
diye düşünüyorum. Sinema Bilimkurgu’ya el 
atınca daha önce olmayan çok sayıda meslek de 
ortaya çıkmıştır. Çünkü Bilimkurgu romanlarında 
anlatılan dünyaların filme alınması için fiziksel 
anlamda meydana getirilmeleri gerekmiştir. Bu 
şekilde Bilimkurgu sinemasının olmazsa olmazı 
özel efektler endüstrisi meydana gelmiştir. Bir 
Bilimkurgu filminin giriş ve bitiş kısmında en çok 
sayıda isim özel efektler konusunda çalışanlara 
aittir.

Özel efektler konusu kendi içinde birçok alt 
dala ayrılır. Ancak biz onlardan sadece birini 
ele alacağız. O da maketçilik. Günümüzde yerini 
neredeyse tamamen bilgisayar teknolojilerine 
bırakmak zorunda olan bir daldır maketçilik. 
Ancak yine de özellikle yakın plan çekimleri için 
filmlerde kullanılan araçların, mekanların fiziksel 
modelleri üretilmektedir. Yazımız ise Bilimkurgu 
sinemasının ilk zamanlarından başlayarak ilk 
bilgisayar üretimi modellerin yapımına kadar 
olan zaman dilimini kapsayacak. Maketçiliğin ne 
olduğunu, nereden çıktığını ve Bilimkurgu’daki 
yerini ele alacağız.

Belki tuhaf gelecek ama maketçilik tarihi çok 

eskilere giden bir uğraşı dalı. Bunun kökeninde ise 
büyük bir ihtimalle sahip olma duygusu yatıyor. 
Mesela gerçek bir uzay gemisine sahip olamayız 
ancak o geminin elimizdeki modeli bize o sahiplik 
duygusunu verebilir. Çok sayıda yetişkin insan 
maketçilikle uğraşır. Her biri normal hayatta 
sahip olamayacağı şeylerin hiç olmazsa modelini 
yaparak kendilerini avuturlar. Bu işin psikolojik 
derinliği. Maketçiliğin pratik uygulamaları da 
var tabii ki. Mesela eski çağlarda kale yaptırmak 
isteyen bir feodale kalesinin maketi gösterilirdi. 
Yapılacak olan bir meydan muharebesinin taktik 
planlaması büyük maketler kullanılarak yapılırdı.

 Maketler olaylara ve coğrafyaya hakimiyet duygusu 
verirdi. Bir Bizans imparatoru minnetarlığının 
belirtisi olarak inşa ettirdiği tapınağın maketini 
İsa’ya hediye ederdi.

Kukla sanatçıları küçük tiyatrolarında 
oynatacakları kahramanları bizzat kendi elleriye 
yaparlardı.

Bilimkurgu’nun sinemaya uyarlanmaya başladığı 
andan itibaren zaten çok derin geçmişi olan 
maketçilik de hemen yerini almıştır. Bu şekilde 
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Bilimkurgu romanlarda adı geçen araçların, 
dünyaların ve mekanların maketleri yapılmaya 
başlanmıştır. Kamera hileleri ve çeşitli 
efektlerle gerçeğe çok yakın görüntüler elde 
edilebilmekteydi. Kullanılan maketler önce kare 
kare çekim ile hareket eder hale gelmiş, ardından 
uzaktan kumandalı, hareket eder iskelete sahip 
maketler gelmiştir. 

Bilimkurgu sinemasının mihenk taşlarından 
2001 Uzay Yolu Macerası’nın görsel başarısının 
temelinde işte bu maketler yatar.

Maketçilik Yıldızlar Savaşı filmi ile en 
yüksek seviyesine çıkmıştır diyebiliriz. 

Uzay yolu, Savaşyıldızı Galaktika, Yaratık gibi 
filmlerde gerçekte olabilecek bir araçtan hiç 
ayırt edemeyeceğiniz maketler yapılmıştır. 
Taa ki Bağımsızlık Günü filminde geniş ölçüde 
bilgisayar ürünü modeller kullanılmaya başlayana 
kadar. Günümüzde hala çeşitli plan çekimlerinde 
kullanılmak üzere maketler yapılıyor. Ancak 
maketlerin altın çağı bitmiştir diyebiliriz. Ama bir 
dakika. Bunu diyemeyeceğiz. Çünkü olayın çok 

daha ilginç bir yanı araştırılmayı bekliyor. O da 
maketçilik merakları.

Dünya’nın dört bir yanında yüzbinlerce meraklı 
hala sevdiği filmlerdeki uzay gemilerinin, araçların, 
silahların mekanların maketlerini yapmaya devam 
etmektedir. Revell, Tamiya gibi plastik model 
üreticilerinin Bilimkurgu’ya yönelik modelleri 
vardır. Son zamanlarda Bandai yapıştırma 
derdini bir yana bırakacak şekilde son derece ince 
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detaylandırılmış uzay gemisi modelleri yapmanıza 
imkan sağlamıştır. Maketçilik alanında bir de özel 
bir insan grubu vardır ki bunlar modellerini bizzat 
kendileri, ellerinin altında buldukları her türlü 
malzemelerle yaparlar. Bu insanların dizaynını 
kendilerinin yaptığı modeller de vardır.

Çünkü bu tıpkı Bilimkurgu edebiyatında olduğu 
gibi size sınırsız bir hayal gücü kullama alanı 
verir. Eğer aklınızda ilginç bir uzay gemisi dizaynı 
varsa bunun fiziksel modelini yapabilirsiniz. 
Kendimi de bu gruba dahil ediyorum. Yukarıda 
bahsettiğim plastik modelcilik çalışmalarına 
bir türlü ısınamadım. Hani yapıştırması falan 
zevklidir, ancak boyama ve eskitme aşamasına 
geldiğinizde belli teknikleri kullanmanız gerekir. 
Bu iş için elzem olan iyi bir airbrush’ın fiyatı da 
iyidir.

Biraz da kendi maketçilik deneyiminden 
bahsedeyim. Öncelikle ilk çalışmalarımın 

başladığı zaman dilimini anlatmamda fayda var. 
O dönemdeki imkansızlıklar belki de bu merakımı 
tetikleyen hususlar olmuştur. Geçen yüzyılın 70‘li 
yıllarından bahsediyorum. O zamanlar TV’de 
sadece Uzay Yolu’muz vardı. Atılgan uzay gemisi 
o acayip şekliyle hayallerimizi süslerdi. Ancak 
maket yapmanın ne olduğunu dahi bilmediğimiz 
bir dönemdi ve Atılgan’ın nasıl olabildiğini 
anlayamazdık. O zamanlardan bugüne kalanlar 
bilirler. Her ailenin ya kendi akrabalarından 
ya da komşularından Almancı tanıdıkları 
vardı. Biz çocuklar bu şekilde Matchbox’un ne 
olduğunu öğrenmiştik. Orada, uzaktaki ülkelerde 

maketçilik diye birşey vardı. O şanslıların getirdiği 
kataloglarda sanki gerçekmiş gibi duran uçak, 
gemi ve tank modellerine ağzımızın suyu akarak 
bakardık. Ağzımızdan akan su damlamasın diye 
mi bilmem o kataloglar hemen geri alınırdı. 
Bize sadece hatırası kalırdı. Emin olun bu 
imkansızlıklar psikolojisi insanın aklını bir 
jeneratör gibi çalıştırıyor. Ben de bu maketçilik 
işinin ne olduğunu anlamaya karar verdim. 

Attığım ilk adım ise bir kalem pil ile oldu. 
Kalem pilin bir ucu aynı pervaneli bir uçağın 

motorunu andırır. Bu pile bir kanat bir de kuyruk 
eklersiniz uçağınız hazırdır. Benim uçak modelinin 
ayrı bir güzelliği daha vardı. O zamanlar tükenmez 
kalemlerde kullanılan mürekkep hazneleri 
metalden idi ve dış görünüşü kontrol edilemez 
roketlere benziyordu. Sadece boyunu pense ile 
biraz kısaltmak yeterliydi. Vietnam savaşında 
kullanılan Skyrider uçağına bakacak olursanız 
elde ettiğim sonucu aşağı yukarı anlayabilirsiniz. 
Tabii bu ilk adım yeterli değildi. Çünkü dünyada 
modeli yapılabilecek çok sayıda uçak vardı ve 
birçoğunun yapısı çok daha karmaşık idi. Artık 
ikinci adımı atmak lazımdı. Bu ise o zamanlar 
çok seyrek ratlanan bir kitap ile mümkün oldu. 
Bu kitap 15x10 cm ebadında bir havacılık kitabı 
idi. Her bir sayfasında bir uçağın teknik bilgileri 
ve şematik çizimleri vardı. Bu çizimlerden kopya 
kağıdı ile beyaz kağıda aktarılan üstten ve yandan 
görünüşleri birbirine yapıştıdığınızda hiç de 
fena olmayan bir sonuç elde edebiliyordunuz. 
Bu şekilde filo inşaatı devam ederken bir baktım 
evdeki başka bir eşya acayip derecede işe yarıyor. 
Bu o zamanlar sık yaşanan elektrik kesintilerine 
karşı kullandığımız mumdan başka bir şey değildi. 
Bizim mum acayip derecede yolcu uçaklarının 
gövdesini hatırlatıyordu. Burnuna ve poposuna 
yapılacak ufak birkaç müdahele yeterli olacaktı. 
Böylece F28, DC8, DC9, Boeing 727 ve DC-10’dan 
oluşan THY filom hazırlanmıştı. Mumların üzerine 
ise sarı paket bantı ile pencereleri yapıştırıyordum 
ki bu mutteşem idi. 

Sonraki adım biriktirdiğim M5 dergisi sayesinde 
atılacaktı. Her sayısında bir uçağı inceleyen bu 
dergide uçakların içini gösteren harika kesit 
çizimler vardı. Bu şekilde uçakların içinin 



30 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2018 / sayı 12

nasıl olduğunu anlamam mümkün olmuştu. 
Artık üstten ve yandan görünüşleri birbirine 
yapıştırdıktan sonra kalan kısımları kaburga tabir 
edilen parçalarla doldurup daha güzel modeller 
yapmaya başlamıştım. Bu aşamanın en iyi örneği 
C130 Hercules idi. Yaşım ise 13-14. Ben böyle 
uçaklarla uğraşırken elime 7 adet Doktor Kim 
romanı geçti. Dalekler, Sibermenler hayatıma 
girmişti böylece. Uzay gemisi modelciliğine 
geçişim ise tamamen rastlantı eseri oldu. Kapı 
komşum, çok iyi arkadaşım Zeki de benim gibi 
model meraklısıydı ancak yaptığı modeller 
arasında çok futuristik uzay gemileri vardı. 2. 
Dünya Savaşı’nın Bismark gibi savaş gemilerinin 
uzaya uyarlandığı garip modellerdi bunlar. Bu 
tanışma benim de uzay gemisi modellerine geçiş 
yapmama neden olmuştu. Yalnız işin garibi ilk 
yaptığım uzay gemisi modelinin ne olduğunu 
dahi unuttum. Bu büyük bir ihtimalle Savaşyıldızı 
Galaktika’dan bildiğimiz Viper idi. Sonrasında 
dev modeller geldi. Bunlardan biri olan Phantom 
II’nin boyu iki metreye yakındı. Lisedeki havacılık 
sergisinde stand almıştı. Evle lise arasındaki 
mesafeyi yürüyerek aşarken karşıma çıkan 
insanların bakışlarını bugün gibi hatırlıyorum. 
Diğer devler ise uzay gemisi modelleri idi. İlk 
sırada Savaş Yıldızı Galaktika dizisinin efsanevi 
Galaktika gemisiydi. Boyu 1,5 metreden fazlaydı. 
Diğer iki uzay gemisinin dizaynı kendime aitti 
ve her biri yine 1,5 metreden uzundu. Ne yazık 
ki bunların hiçbiri günümüze ulaşmadı. İkisini 
dairede yer olmadığı için kendim imha ettim, 
Galaktika ise kayboldu. 

Ancak şematik çizimleri kaldı geriye. Bir de 
bilgisayar ortamında yaptığım yeni dizaynları.

Tüm bu maketlerin yapımında itici güç 
yazımın başında da belirttiğim gibi o güzel uzay 
gemilerine sahip olma isteğiydi. Yıldız Savaşları 
filmi gösterildiği zaman tam altı kere sinemaya 
gitmiştim. Son gittiğimde yanımda dürbünüm 
de vardı. Ekranda gördüğüm büyüleyici 
uzay görüntülerinin adeta içinde kaybolmak 
istiyordum. Günlerden bir gün Ankara Kızılay’a 
yakın Menekşe sokakta bir mağaza keşfediyorum. 
Oyuncakçı değil ama vitrinde bulunan dev 
modeller dikkatimi çekiyor. Bunlar Yıldız 
Savaşları filminde seyrine doyamadığım X-wing 
ve Y-wing. Dayanamayıp içeri giriyorum ve alıcı 
gibi bakmak istiyorum. 1,5 metre boyu ile dev gibi 
bu modellerin fiyatları astronomik idi. Daha sonra 
defalarca oraya gittiğimi hatırlıyorum. Ancak artık 
içeri girmeye cesaret edemiyor, sadece vitrindeki 
modellere uzun uzun bakıyordum. Diğer yandan 
ise evdeki model çalışmalarımı geliştiriyorum. 
Artık hareket eder mekanizmalar yapıyorum. Tek 
bir kolu çekerek tüm iniş takımları açılıp kapanan 
uçak modelim babamın işyerindeki mühendisleri 
bile hayran bırakıyor.

Maketçilik çalışmalarımda son aşama olarak 
maket bıçağı ve kesim pedinden bahsetmek 

isterim. Bu iki malzeme çok daha küçük parçaları, 
çok daha detaylı bir şekilde elde etme imkanı 
verdi. Böylece boyu daha küçük, ancak üzerindeki 
detayları daha ince modeller yapabiliyordum.

Modellerin detaylandırılması için kullanıdığım 
malzemelerin sonu yok diyebilirim. Kullanıldığı 
zaman attığınız diş macunu tüpünden tutun, 
spagetti makarnaya, kürdana kadar her türlü 
malzeme modellerimde kullanılmıştır. Son 
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yıllarda ben de daha geniş imkanlar veren 
bilgisatar teknolojisine yöneldim. Bilgisayar 
ortamında üretilen 3D modellerin foto ve 
animasyon çalışmaları gerçekten güzel sonuçlar 
veriyor. Ancak bu maketçilik çalışmalarından 
tamamen uzaklaştığım anlamına gelmesin. Belki 
de maketçilik deneyimimin en iyi örneğini yapmak 
üzere yol çıkalı 15 adam/saat oldu. Bu çok sevdiğim 
Savaşyıldızı Galaktika’nın bir modeli. Boyutunun 
küçüklüğü ve detaylandırmanın yüksek seviyesi 
ile kendi kendime bir meydan okumaya dönüşen 
bu model üzerindeki çalışmalarım sürüyor.
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Suat Başkır
Biz Diğerleriyiz

Esra UYSAL

Tüm evrenin bilgi kitaplığı ve sosyal bağı olması 
amaçlanan dünya, üzerindeki eksik kalmış 
varlıkların yarattığı bilinçsizce bir kaos ile günden 
güne kendisini koruyan enerjisini tüketmekteydi. 
Kahramanımız “Carmina” Burhan, Beşiktaş 
iskelesinde hat motorlarında çımacılık yapan, 
otuz beş yaşında olmasına rağmen dört buçuk yaş 
zekasına sahip saf bir karakterdir.
Bir gün yolda bulduğu bir cüzdanla yaşamı değişir.
“Biz Diğerleriyiz” isimli bir yeraltı grubunun 
işaretleri ile yol göstermesi sayesinde, kilit rol 
oynadığı yolculuklarının sonunda, zeka geriliği 
olan dışlanmış bir karakterden dünyanın kaderini 
değiştiren bir yeni zaman peygamberi kimliğine 
bürünür.
Tüm bunlar yaşanırken hikayenin büyük fotoğrafına 
ise hipnoz seansındaki bir şizofreni hastasının 
doktoru ile sohbetleri ışık tutacaktır.

Basım Yılı: 2017
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Beyaz Kelebek - Kopya Hayatlar
Morpheus

Tarihin karanlık sayfalarından günümüze uzanan 
dünyanın en eski sırlarından biri gün yüzüne 
çıkıyor. Profesör Richard dostu Profesör William’ın 
esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından 
Beyaz Kelebek lakaplı esrarengiz ve gizemli bir 
siber suçlunun izini sürer. Keşfettiği sır sayesinde 
doğaüstü güçlere sahip olan Beyaz Kelebek hem 
Richard’ın hem dünyanın hem de evrenin kaderini 
değiştirebilecek derecede önemli bilgilere sahip 
birisidir...
Tüm çıplaklığıyla gerçeği öğrenmeye ve onunla 
cesurca yüzleşmeye hazır mısınız?
“Beyaz Kelebeği takip edin!”

Basım Yılı: 2017
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Gamze ÖZ

Deja Vu

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması  

Baş astronom elinde büyük bir parşömen 
rulosuyla rasathaneden fırlayarak koşar 

adım büyük köprü yönünde seğirtti. Ayağındaki 
deri sandaletlerin taş döşeli zeminde çıkardığı ses 
yolu çevreleyen duvarlardan yankılanıyordu. Sağa 
doğru kıvrılan patikayı izleyerek çok geçmeden 
büyük köprüye ulaştı ve yeniden sağa dönerek 
merkezi adaya doğru yoluna devam etti. 

 Büyük Köprü iç içe geçmiş dört halka ile 
bunları ayıran üç kanaldan oluşan adayı baştan 
başa birbirine bağlayan ana yolu oluşturuyordu. 
Baş astronom rasathanenin bulunduğu ikinci 
halkadan, kraliyet sarayının bulunduğu merkez 
adasına ulaşmak için en içte kalan ince kanalın 
üzerinden hızlı adımlarla geçerken nisan sonu 
güneşi kanalın sularından yansıyarak gözlerini 
kamaştırıyordu.

Genç adam merkezi adaya varır varmaz saraya 
giden geniş taş yola saptı. Geç kalmamış olduğunu 
umuyordu, ne de olsa her gün Kral Mu tarafından 
saraya çağrılmıyordu. Kralın sakin bir gününde 
olmasını yürekten diledi, çünkü vereceği haberler 
hiç de iç açıcı değildi. 

 Adanın ortasında yer alan sarayın 
bulunduğu meydanı boydan boya geçerken ada 
halkının “yansıma havuzu” olarak adlandırdığı 
ve dâhice bir mimariye sahip su birikintisinin de 
önünden geçti. Kral Mu’nun tahta çıktığı gençlik 
yıllarında yabancı bir mimara inşa ettirdiği bu 
havuzla gurur duyduğunu biliyordu. Aradan yıllar 
geçse de, yansımalı havuz hala bu ada ülkesinin 
dış dünyadan soyutlanmış yaşam biçiminin en 
önemli sembolü idi.

Artık sarayın önünde yükselen mermer 
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merdivenlere iyice yaklaşmıştı. Başını 
kaldırdığında başmabeyincinin kendisini 
merdivenlerin başında beklediğini görerek 
adımlarını sıklaştırdı. 

 “Acele et, kral seni taht odasında bekliyor”. 

 Baş astronom cevap bile vermeden taht 
odasının görkemli kapısına doğru ilerledi. Odaya 
girmeden birkaç dakika nefes alacak zamanının 
olmasını çok isterdi, ama kralı bekletemeyeceğini 
biliyordu. 

 Kral Mu taht odasının balkon kapısının 
önünde durmuş, hüzünlü gözlerle ufukta görünen 
dev cüsseli Herkül’ün Sütunları kayalıklarını 
izliyordu. Beyaz uzun sakalları cübbesinin 
üzerinden kemerine kadar inen bu yaşlı ve 
bilge adamın duyacağı haberlere hazırlıklı 
olduğu belliydi. Baş astronomun odaya girdiğini 
görünce onu karşılamak için birkaç adım attı ve 
nefeslenmesi için babacan bir tavırla bir kadeh 
sulu şarap uzattı. 

 “Durum nedir?”  

 “Korkarım haberler iyi değil, yüce 
efendimiz”.

 “Yani çarpışma kaçınılmaz, öyle mi?”

 Baş astronom elindeki parşömeni 
masaya yayarak çizdiği şemayı krala gösterdi. 
“Hesaplarıma göre göktaşı 6 Haziran günü 
gezegene çarpacak. Çarpışma bölgesi tam 
adamızın üzerine düşüyor. Tabii atmosfere girene 
kadar kesin bir şey söylemek güç, ama ne olursa 
olsun yakın çevremize düşecek”. 

 “Altı haziran mı? Yani yalnızca kırk yedi 
günümüz mü var?”

“Öyle görünüyor, efendim.”  

 Odaya sessizlik çökmüştü. Baş astronom 

yerinde rahatsızca kıpırdandı. Kral bakışlarını 
yine balkondan dışarı çevirmiş, sarayın aşağısında 
iç içe halkalar halinde uzanan ülkesinin pembe 
taş sokaklarının ilkbahar güneşi altında masmavi 
denizle oluşturduğu tabloyu izliyordu. İçteki 
üç halka ve üç kanalın dışında kalan dördüncü 
halkada geniş ve verimli tarlalar uzanıyordu. 
Bunun ötesinde ise adayı gezegenin diğer 
kısımlarından soyutlayan uçsuz bucaksız okyanus 
vardı. 

 “Tekrarlanan bir kâbus gibi”.

 “Maalesef, efendim. Aslında evrenin 
büyüklüğü göz önüne alındığında bir gök cismi ile 
çarpışma ihtimalimiz çok düşüktür.”

 “Öyleyse bunun bizim başımıza iki kez 
gelmesinin bir açıklaması var mı?”

 “Sanırım var, efendim. Binlerce yıl önce 
atalarımızın gezegeninin başına gelen felakete 
neden olan gök cismini hatırlıyor musunuz?”

 Kralın yüzünde aniden bir acı ifadesi 
belirdi. “Tabii ki hatırlıyorum! Atalarımızın ana 
yurdu olan kızıl gezegenin felaketine neden olan 
olayı unutmam mümkün mü?”

 “Affedersiniz, efendim. İşte o başıboş 
gezegen daha sonra çekim güçleri ve çarpışmalar 
nedeniyle parçalanmış ve kızıl gezegenimizin 
ötesinde bir asteroid kuşağı oluşturmuş. Bu 
ikinci göktaşının o kuşaktan kaynaklandığını 
hesapladım.”

 “Yani aynı gezegen ikinci kez felaketimize 
neden olacak, öyle mi?” 

 “Tam olarak aynı biçimde değil, efendim. 
O zaman büyük bir gök cismi kızıl gezegenin 
yakınından geçerek çekim gücüyle gezegenimizi 
yörüngesinden fırlatmış. Güneşin çevresindeki 
üçüncü gezegen konumunda iken, dördüncü 
gezegen olarak yeni bir yörüngeye oturmasına 
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neden olmuş. Hatta bundan etkilenen mavi 
gezegenin ekseni de yirmi üç derece yan yatmış. 
Bu defa ise çok daha küçük bir meteor doğrudan 
mavi gezegenimize çarpacak”. 

 Kral Mu eliyle geçiştirdi. “Ayrıntılar 
önemsiz. Atalarımızdan sağ kalanlar o felaketten 
sonra kızıl gezegen soğumaya başlayınca gemilere 
binip mavi gezegene göç etmiş. Okyanusun 
ortasındaki bu ıssız adayı bulunca da çevresini 
surlarla çevirip, ileri teknolojileri ile yepyeni bir 
ülke kurmuşlar. Gezegendeki ilkel toplulukların 
gelişimini etkilememek için de her türlü temastan 
kaçınmışlar. Bu adanın surlarının içini gören 
yabancı sayısı bir elin parmaklarını geçmez.” Kral 
durup iç geçirdi. “Ve şimdi hepsi bizimle birlikte 
ölecek...”

 “Bu kez göktaşının kütlesi çok daha 
az olduğundan gezegene zarar veremez, ama 
çarpmanın ardından oluşacak dalgalar gezegenin 
çevresinde günler boyunca dolanacak. Bu da kara 
üzerindeki tüm yaşam biçimlerinin sonu demek”.

 Bu sırada başmabeyincinin sessizce 
taht odasına girdiğini gören kral aceleyle baş 
astronoma teşekkür ederek gönderdi ve soran 
gözlerle başmabeyinciye döndü.

 “Baş kâhinden haber geldi, efendimiz. 
Belki bir yol kurtuluş yolunu denememiz mümkün 
olabilir”.

 “Ne gibi bir yol?”

 “Küçük denizin doğusundaki yarımadada 
yaşayan oldukça gelişmiş bir kavim var. Baş 
kâhin bu kavmin başındaki yaşlı ve bilge liderle 
daha önce telepati yoluyla temas kurarak bilgi 
almıştı. Bir kez daha aynı yoldan bağlantı kurup 
bu kez talimatlarınızı iletmeyi deneyebileceğini 
söyledi.” 

 Kral Mu bir an düşündükten sonra başıyla 

onayladı. “Ona yalnızca kırk yedi günü olduğunu 
da bildirsin.”

 “Emredersiniz, efendim.”

 Başmabeyinci çıktıktan sonra Kral 
balkonun önündeki basamaklardan sarayın 
önündeki merkez meydanına indi. Böyle umutsuz 
anlarda ülkesinin sembolü olan yansıma havuzunu 
izleyerek huzur bulurdu. Pembe granitten inşa 
edilmiş havuzun baş tarafındaki taşın üzerinde 
kabartma harflerle ülkesine yerli halkın verdiği 
isim yer alırken, harflerin suyun içindeki 
yansımasında ülkeye yabancılar tarafından verilen 
ad görülüyordu.

ᴧZTLᴧ
ᴧTLᴧNTIΣ

***

 Küçük denizin doğusunda yer alan geniş 
yarımadanın içlerindeki derme çatma kulübede 
eşi ve üç oğlu ile uyumakta olan yaşlı adam 
yatağında huzursuzca çırpındı. Zihninin içinde 
yine o derinden gelen bildik ses yankılanıyordu. 
Silkinerek kurtulmaya çalışsa da, ses sanki 
bedeninin kontrolünü ele geçirmiş gibiydi.  

 “Direnme ve dinle” diye emretti ses. 
“Dünyayı bir felaket bekliyor. Yakında büyük 
bir tufan kopacak. Her yer su altında kalacak. 
Yarından tezi yok, bir gemi inşa etmeye 
başlayacaksın. Sonrasında her canlı türünden bir 
çift alıp bu gemiye dolduracaksın. Unutma, bunun 
için yalnızca kırk yedi günün var…”
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Otomatlar, Robotlar ve 
İnsansılar

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 10

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

GELECEĞİN SAVAŞÇILARI ve 
ORDULARI

Sonunda korktuğumuz başımıza 
gelecek: “Aklıma gelen başıma 
geldi” denir ya… işte bu! 
Programlanmış Android veya 
Humanoidlerden oluşmuş 
ordular… Şimdilik Dünya 
üzerinde fazla söz etmeseler 
de, yıllardır bu konu üzerinde 
çalışıldığını aklı başında herkes 
biliyor da, ortalık karışmasın 
(dedikodu olmasın) diye kimse 
kimseye söylemiyor! Ama 
insanoğlunun çenesini tutması 
mümkün değil tabii. Konuyu 
“uzay-muzay bir hikâyemiz var” 
punduna getirip, bilimkurguyu da 
alet ederek bir güzel anlatıyoruz 
ya… helâl olsun bize! Çünkü 
zekâmızla yarattığımız bu 
gücü, yine kendi zakâmızla 
nasıl yeneceğimizi anlatmazsak 
çatlarız!

Metropolis - 1927
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«Uzay Savaşları»1 bahsinde incelediğimiz 
1976 ABD yapımı filmin yazar ve yönetmeni: 
George Lucas, Yapım cı: Gary Kurtz Oyuncular: 
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter 
Cushing, Alec Guinness.

George Lucas’ın 4.bölümünden itibaren çektiğini, 
teknoloji ilerleyince başına dönüp çekeceğini 
söylediği bir film dizisi ki, dediğini de yaptı. Belki 

1  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

de sinema tarihinde ilk, sondan başa çevrilen filmi 
oldu. 

Tunus çöllerinde çekilen filmin güldürü unsurunu 
oluşturan, seyircilere Lorel - Hardy çiftini 
anımsatan (Bizim Hacivat-Karagöz ikilemesi 
gibi) C3-PO  ve R2-D2 adlı iki hizmetlidir. 
Onların çizimleri, James Bond filmlerinden 
Thunderball ile Akademi ödü lü kazanan 
John Stears tarafından yapılmış. C3-PO, bir 
humanoid (ya ni insansı) olup, sayısız dil bilen 
bir diplomattır. Ki bar, yetenekli, her türlü tehlike-
nin üzerine giden bir yapıdadır. Üç ayaklı kü-
çük bilgisayar R2-D2 ise, becerikli buluşları ile 
sahiplerini ve C3-PO’yu zor durum lardan kurtaran 
sevimli bir robottur. Kısacası bu iki yaramaz, 
görevlerini kusursuz yerine getirirken izleyicilere 
de keyifli anlar yaşatırlar.. 

Öte yandan, kötülüğün tarafındaki imparatorluk 
askerleri de birer robottur, aslında. Onlar, 
komutanları olan siborg Dart Vader’dan emir 
alırlarken; «I,Robot» (Ben, Robot-2004) 
filminde de görülen robot ordusu, yapay zekya 
dönüşmüş tek bir robottan emir alacaklardır.

Star Wars: A New Hope
(Yıldız Savaşları - Yeni Umut)
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Logan’s Run veya
L’age de Crystal

(Logan’ın Kaçışı veya Kristal Çağı)

1976 MGM yapımı filmin yönetmeni Michael 
Anderson. Konu: George Clayton Johnson 
ve William F. Nolan’ın «L’age de Drystal» 
(Kristal Çağı) romanından. Oyuncular: Michael 
York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Ferrah 
Fawcett, Peter Ustinov. Önce orijinal adı 
kullanılmışsa da sonradan,  daha insancıl bir 
hüviyet taşıması açısından, «Logan’s Run» adı 
tercih edilmiştir.

Yıl: 2319. Domes (Şehir), dışa kapalı, 
bilgisayarlarca idare edilen ve doğarken 
sakinlerinin avuçlarına yerleştirilen kristal 
kırmızıya dönüştüğünde,  Carousel (Atlıkarınca) 
denilen toplu törenlerle, 30 yaşında hayatlarına 
son verilen; ilerde daha geniş olarak işleyeceğimiz 
bir toplum düzenidir.   

Logan-5, düzeni sağlayan avcı-polislerden 
biridir. Bir gün, onun da kristali yanar ve son 
gününü haber verir… Yaşamak için kentten kaçan 
ve efsanelerdeki Tapınağı arayanların arasına, 
sevgilisi Jessica’nın yardımıyla katılır. Dış dünya, 
umulandan çok başkadır.  

Konu, 1977-78’de dizileştirildiğinde, Tapınağı 
arayan Logan-5 ve sevgilisi Jessica’nın yanına 
android REM’in katılması ile daha renkli bir 
hale gelir. Orta yaşlı bir adam formundaki REM, 
hem babacan, hem yardımsever hem de sorun 
çözücü bir aile reisi gibidir. Bu tipleme daha 
sonra «Star Trek:The New Generation» 
(1987-1994) dizisinde daha genç, biraz da ukala 
Android DATA olarak karşımıza çıkacaktır.
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11978 ABD yapımı pilot filmin Yönetmeni: Vince 
Edwards, Christian I.Nyby II, Senaryo: Glen 
Larson, Jim Carlson, Oyuncular: Lorne Green, 
Richard Hatch  Dirk Benedict, Jane Seymour  

Pilot filmin ardından 1978-79 arası projelendirilen 
dizi, 21 bölüm çekilmiştir.

Binlerce yıl önce dünyadan ayrılıp, uzayın 
derinliklerinde yerleşmiş insanlar, robot 
savaşçılar kullanan başka bir  android uygarlıkla 
kıyasıya bir savaşa girişmiştir. Sonunda barış 
imzalanmak üzereyken, robotların saldırısına 
uğrayan ve gezegenleri yakılıp mahvolan insanlar, 
Galactica adlı savaş gemisinin yedeğinde, 
efsanelerde adı geçen Dünya’yı aramaya 
girişirler. Oysa, efsanelerinde yer alan Dünya’yı 
bulduklarında, orada da kendilerinin ef sane 
olduklarını anlayacaklardır.

1  MISSION GALACTICA: The CYLON ATTACK, Uzay Savaşla-
rı, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kur-
gu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 
2018, Sf:49

«Derin Uzay Maceraları»1 bahsinde 
incelediğimiz 1979 ABD yapımı. Yönetmen: 
Gary Nelson, Senaryo: Jeb Rosebrook ve Bob 
Barbash’ın öyküsünden, Oyuncular: Maximillian 
Schell, Anthony Perkins, Robert Foster. 

2130 yılında Dünya Keşif gemisi Palomino, bir 
kara deliğin olay ufkuna hapsolmuş uzay gemisi 
Cygnus’u (Kuğu’yu) bulur. Star Wars’taki R2-
D2’yi anımsatan 2 şirin robot ile  V.I.N.C.E.N.T. 
konuya renk katan tiplemelerdir. Cennet-
cehennem, varlık-yokluk konularının işlendiği 
filmde; programı bozularak kişilik yüklenen 
ve kötülüğe bürünen VINCENT, baş zebaniye 
dönüşecektir. Tıpkı «Satürn-3»’teki zeki ama 
katil siborg Hector gibi…

1  The BLACK HOLE: 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:31 

Mıssıon Galactica : The Cylon Attack
(Görev Galactica: Cylon Saldırısı)

The Black Hole
(Kara Delik)
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Yine «Derin Uzay Maceraları»1 bahsinde 
incelediğimiz 1979-1981 ABD Yapımı: A.Glenn 
Larson, Yönetmen: Daniel Haller, Oyuncular: Gil 
Gerard, Pamela Hersley, Erin Gray

Star Wars dizisinde halkın sempatisini kazanan ve 
çocuklara da hitabeden R2-D2 ile C3-PO arası 
çocuksu bir robot Twiggy, hemen her bölümünde 
“bidi biidi, bidi bidi…” diyerek rol aldı. Böylece 
konuların sadece erişkinlerin değil, çocukların da 
ilgisini çekecek bir hale getirildiği görülmektedir. 

Dizi 1979’da, önceden yayınlanan çizgi dizinin 
pilot filmi dahil  11 Bölüm, 1980’de 10 Bölüm, 
1981’de 11 Bölüm olmak üzere toplam 32 bölüm 
çekilmiştir.

1  BUCK ROGERS in the 25.CENTURY: Derin Uzay Her Neresiy-
se? Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kur-
gu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:9, Ocak 
2018, Sf:32

Geçen sayımızda da sözünü ettiğimiz gibi, 
robotlar ya da insansılar, kendilerine göre bir 
tutku yaşarlarsa, bu nasıl bir elektronik aşk 
olacaktır?. Üstelik, şimdilerde insanlar da kendi 
aralarında böyle bir yaklaşımı “çarpılma” veya 
“elektriklenme” olarak adlandırıyorlarsa eğer, 
bizim de robotlardan bir farkımız yok demektir. 
Şöyle diyebilir miyiz acaba: “Bir üst boyut 
ve akıl tarafından, Dünya malzemesi 
kullanılarak yapılmış biyolojik 
robotlarız!” Çünkü en verimli uygulama, yerel 
malzeme kullanılarak, yerinde yapılandır. Bozulan 
malzeme de yine geldiği yere moloz olarak bırakılır  
Galiba bizim farkımız, bu işi törenle yapıyor 
olmamız...  

Özellikle 1969’da romanı yayınlanan ve 1982’de 
«Blade Runner» adıyla  çevrilen filmi izledikten 
sonra, bir daha oturup düşünmek gerekecek, gibi 
geliyor...

Buck Rogers in the 25.Century 
(Buck Rogers 25.yy.da Dizisi)

Âşık Robotlar ve de İnsansılar

Blade Runner - 1982
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1981 ABD yapımı film, sıra dışı bir olayı 
sergilemekte: İnsanlar âşık olurlar da robotlar 
birbirlerini sevebilirler mi acaba? Yönetmen: 
Allan Arkush, Senaryo: John Hill, Oyuncular: 
Andy Kaufman, Berna-dette Peters, Randy Quaid.

Val eril, Aqua dişil görünümlü iki ev hizmet 
robotudur. Birbirlerinden önce hoşlanır sonra 
da âşık olurlar… ve evden kaçıp, kendi yuvalarını 
kurmaya karar verirler.

Bu tatlı BK komedisi, her yaşta kişinin 
rahatlıkla seyredebileceği hoş bir fantezi olmuş. 
Isaac Asimov’un robotlar ile ilgili öykülerini 
anımsamamak elde değil!. Daha sonra çekilen 
«Wall- E»’ de (2008) de benzer bir robot aşkı 
işlenecektir.

1983 ABD yapımı. Yönetmen: Aaron Lipstadt, 
Senaryo: James Reigle, Don Keith Opper, 
Oyuncular: Klaus Kinski, Bire Howard, Norbert 
Weisser.

 Enteresan şeylere meraklı Dr.Daniel ile utangaç, 
budala asistanı Max, bir uzay istasyonunda 
yaşamlarını sürdürmekte ve androidler 
(insansılar) üzerine yasadışı çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yaptıkları android, insanca 
duygu ve düşünceleri merak etmektedir. Hatta 
kendine bir eş de yaratmaya çalışmaktadır.

Derken, istasyona davetsiz 3 konuk gelir ve 
bunlardan biri de kadındır. Dr.Daniel ve Max 
genç kadınla ilgilenirler; fakat android, ona 
karşı hepsinden çok daha romantik duygular 
beslemektedir. Ve işler karışır…

Heartbeeps
(İlk Heyecan)

Android
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1983 ABD yapımı. Yönetmen: Peter Yates, 
Senaryo: Stanford Sherman, Müzik: J.Korner, 
Oyuncular: Ken Marshall, Lysetta Anthony

Ne geçmişte, ne gelecekte, zamanın bildiğimiz 
zaman olmadığı bir çağda Krull adlı bir gezegen... 
Normal insanlarla mitolojik varlıkların bir arada 
yaşadığı bu cennet gezegen, bir gün yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Emrinde ürkütücü 
giysileri ve öldürücü ışın silahlarıyla sayısız robot 
asker (android) bulunduran «Beast» (Canavar) 
adlı yaratık, mutlak hâkimiyeti ele geçirmek için 
Krull’da yaşayanları yok etmekle tehdit eder. Ve 
işe kralın şatosunu basıp güzel prenses Lyssa’yı 
kaçır makla başlar.

«Star Wars – A New Hope» (1976) tarzı bir 
«space opera». Üstelik oradaki imparatorun beyaz 
askerlerine karşılık buradakiler siyah zırhlılar. 
Macera, aksiyon, gerilim ve aşk… İyiler, kötüler ve 
arada telef olan bir yığın figüran…

Krull
(Kara Şato)

4 Kasım 2008’de 66 yaşında aramızdan 
ayrılan Dr.Michael Crichton, mesleği Hekimlik 
olmasına rağmen, aranan bir bilimkurgu yazarı, 
yönetmen, senaryo yazarı ve prodüktördür. 
Daha ileriki dizilerimizde sözünü edeceğimiz 
«The Andromeda Strain» (Mikrop-1971) 
«The Terminal Man» (İki Beyinli Adam-
1983) ve «Jurassic Park» (1993) filmleri de, 
onun romanlarından beyaz perdeye aktarılmıştır. 
Hep de tıp ve genetik üzerine yazacak değil ya… 
bir de bilimkurgu polis öyküsü izleyelim onun 
kaleminden:

Program Arızalanırsa Ne Olur?

The Terminal Man - 1974

The Andromeda Strain - 1971
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1984 ABD yapımı filmin senaryosu ve yönetimi 
Michael Crichton’a ait.  Oyuncular: Tom 
Selleck, Cynthia Rhodes, Gene Simmons.

Yakın bir gelecekte, bir polis memuru, arızalanan 
robotlar üzerinde uzmanlaşmıştır. Bir robot, 
programı dışında öldürme işlemine girişince 
(Hoş geldin Westwold:Delos – 1973), bunların 
cinayet işlemek üzere özel olarak yapıldıklarını 
keşfeder… ve işi kurcaladıkça, takibi bırakması 
için oğlunun hayatının hedef alındığını görür.

Günlük bir polis-suçlu öyküsünün değişmeyen 
konusu. Bu kez katil rolünde robotlar var, o 
kadar…

Runaway
(Kaçış)

Howard Philips Lovecraft1 (1890-1937)’ın 
ilginç korku öykülerinden biri olan «Herbert 
West, Re-Animator»’un senaryolaştırılırken 
güncel yorumlanmış şekli. Mary Shelley’in 
«Frankenstein» (1818) romanından sonra, 
XX.yy başlarında laboratuvara giren parapsikoloji 
konuları birleştirilip, bir de içine Afrika 
Zombie’leri katılınca, işte bu tür ilginç yorumlar 
ortaya çıkabilmekte… 

1  KARANLIK EVRENİN EFENDİSİ, Howard Philips Lovecraft, 
Arda TİPİ, YBKY e-dergi,, Sayı:3,, Temmuz 2017, Sf:4-17

H.P. Lowecraft da Unutulmadı
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1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: Stuart 
Gordon. Senaryo: H.P.Lovecraft’ın aynı adlı 
öyküsü (1922) üzerine Dennis Poli. Oyuncular: 
Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Barbara Crampton.

 İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 
Herbert West, ölen Profesör Dr.Hans Gruber’i 
korkunç yan etkileri olan yüksek dozda bir ilaç 
vererek yeniden diriltir.

New England’daki bir Araştırma Üniversitesi’nde 
Tıp öğrencisi Dan Cain, ölümün eşiğindeki bir 
hastayı, acil yardım bölümünde hayata çevirmeye 
çalışır, başaramaz. Bir süre sonra okula gelen 
Herbert West, çalışmalarını burada derinleştirmek 
ister ve bodrum katında kendisine tahsis edilen 
odada deneylere başlar. Beyin ölümü gerçekleşmiş 
bir kediyi diriltir. Daha sonra da morgdaki ölüler 
üzerinde çalışmaya başlar. Sonuçta ayaklanan 
Zombie’ler (yaşayan ölüler), bilinçsizce ortalığa 
dökülüp korku salmaya başlayınca ortalık 
karışır… Hele sevgilisi Megan da onlar tarafından 
öldürülünce, Dan Cain ne yapacaktır? Ölümüne 
izin mi verecektir, yoksa diriltip Zombie olmasına 
mı?

1985 ABD, Yönetmenler: William Lucking, Ron 
Satlof; Senaryo. Nicholas Corea, Oyuncular: 
Terence Knox, William Lucking, Marie Windsor, 
Aimee Eccles, Gail Edwards, Gary Kasper

Mobius denilen bir grup bilim adamı, laboratuvarda 
moleküler çalışmalar yaparak mükemmel bir asker 
yaratmaya çalışmaktadırlar. Son eserleri J Tipi 
Omega veya J.O.E adlı modeldir. Projeyi Michael 
Rourke ve bir deniz subayı olan Albay A.C. Fleming 
yönetmektedir. Joe, normal bir insandan daha 
kuvvetli, daha hızlı ve daha dayanıklı olmasının 
ötesinde, bir caninin içgüdülerine de sahiptir. 
Ancak, Joe üzerinde yapılan deneyler sırasında 
oluşan bir hata sonucu, proje sonlandırılır. 
Fakat Joe’yu oğlu gibi seven Fleming isteksizce 
bundan vazgeçer. Michael Rourke ise, Joe’nun 
Mobius dışındaki hayatı merak ettiği için bilerek 
hata yaptığını ve bir yerlerde saklandığını 
düşünmektedir. Geleceğin askerleri ile ilgilenen 
servislerine durumu bildirirler. Joe’yu durdurma 
operasyonlarından biri Mobiius’a ulaştığında, 
Albay Fleming onu bulması ve sonlandırması için 
görevlendirilir. Acaba bunu başarabilecek midir?

«Future World» (1976)’deki biyolojik 
robotların/ insansıların veya «Blade Runner» 
(1982)’daki replikanların farklı bir yorumu. 

Re-Animator
(Deney veya Diriltici)

Humanoid Defender
veya JOE and The Colonel
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1985-89 arası ABD yapımı bk komedi dizinin 
oyuncuları: Dick Christie, Marla Pennington, 
Jerry Supiran.

10’ar dakikalık bölümlerden oluşan 5 sezon 
toplam 93 bölümlük dizinin konusu kısaca şöyle:

Ted Lawson. bir elektronik mühendisidir ve 
gelişmiş bir robot önerinde gizli gizli çalışmaktadır. 
İlk denemesini de ailesi önünde gerçekleştirir. 
Gerçek bir kız çocuğundan ayırt edilemeyecek bir 
robotu eve getirir ve oğluna arkadaş eder. Herkese 
de yakın bir akraba olarak tanıtır, eğlence de 
bundan sonra başlar. Bir robotun tepkileri, algıları 
ve insanlarla uyumsuzluğu, komşularla ilişkileri... 
keyifli bir aile filmi.

1986 ABD yapımı 
komedi türü filmin 
yönetmeni: John 
Badham, Senaryo: 
S.S.Wison, Brent 
Mad-dock, Oyuncular: 
Ally Sheedy, Steve 
Gutenberg, Fisher 
Stevens.

No:5, Soğuk Savaş 
döneminde ABD 
tarafından yapılmış 5 
asker robottan biridir. 
Oysa iki bilgin, onun 

yapay zekâsına müzik aleti çalmak gibi dostça 
ve barışçıl veriler, yüklemişlerdir. Giderek öz-
farkındalık ve bilinci gelişmeye başlar.

Bir gösteri sırasında, Washington Demon’daki 
Nova Laboratuarına yıldırım düşer ve sunum son 
bulur. Ancak No:5’de de bir arızaya neden olur. 
Laboratuardan kaçar ve hayvan sever Stephanie 
Speck’in evine sığınır. Genç kadın, onun uzaydan 
gelen dünya dışı bir robot olduğunu sanır, sonra 
Nova’da yapıldığını öğrenir. 

Ancak ilginç olan, o elektrik şoku sonunda robotun 
canlandığıdır. Hayatın anlamını ve değerini 
kavrayan No:5 artık asker olmak istememektedir. 
Kendindeki bazı yedek  parçalardan bir benzerini 
yapar ve peşindeki askerleri atlatır. Kendisine 
«Jhonny 5» adını veren robot, Stephanie ve 
ailesiyle birlikte, onların ev hizmetlerini görerek 
yaşamını sürdürür.

Hoş bir «Pinokyo» uyarlaması gibi görünen 
film, tüm ailece seyredilebilecek bir yapım. Ayrıca 
savaş karşıtlarından yana da güzel mesajlar 
göndermekte.

Small Wonder
(Küçük Afacan)

Short Circuit
(Kısa Devre)

Biraz da Neşelenelim!..
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1986 İtalyan + ABD ortak yapımı filmin Yönetmen 
ve Senaristi: Tim Kincaid; Oyuncular: Norris Culf,  
Nadine Hartstein, J.Buzz Von Ornetein.

Neo, hantal robot arkadaşı ile birlikte, atom 
artıklarıyla kirlenmiş topraklardan kaçar ve 
kölelerin yakıt olarak kullanıldığı Dark One’ın 
Güç İstasyonu’na sığınır. Burada, bir bilgin olan 
babasını kurtarması koşuluyla, çekici bir kadın 
ona yardım eder.  Bu kişi, Dark One’ın köleler 
üzerindeki denetimini bozacak bir cihaz icat 
etmiştir.

Sonuçta, çeşitli yaratıklardan oluşmuş bir ekip 
toplayan Neo ve dostları, Dark One’ın belâlı robot 
ordusu ile yüzleşmek üzere Güç İstasyonu’na 
girerler.

1987 ABD yapımı 
filmin yönetmeni: 
Matthew Robbins; 
Senaryo, Mick 
Garris’in aynı 
adlı öyküsünden 
Brad Bird; 
oyuncular: Hume 
Cronyn, Jessica 
Tandy, Frank McRae

«Piller Dahil 
Değil», zamanında 
özellikle oyuncak  
satışlarında, içine pil 

konmadığına dair üzerine yazılan bir ifadedir 
ki: “Limitleri dışında çözümü olmayan ve 
yolunda gitmeyen sorunlar için bir dereceye 
kadar güçlükleri yenecek bazı değişikliklerin 
gerekliliği”ni işaret eden bir deyim halini almıştır. 
Kibarcası “Çaresini sen bul!” veya kısacası 
“Başının çaresine bak!” demektir.

Oturdukları sitenin yıkılabilmesi için evlerini 
boşaltmaya zorlanan bir grup apartman sakini, 
taşınmayı reddeder. Ancak inşaat firması, 
amacına ulaşmak için o bölgenin serserileri ile 
anlaşmıştır ve onları kiracıların başına musallat 
eder. 

Tesadüf bu ya, bir gece, bir grup UFO biçimli 
mekanik ziyaretçi (robot), kente gelir. 
Kendilerindeki dünya dışı yeteneklerle apartman 
sakinlerine yardıma koyulurlar. 

Bu arada dişi robot çocuk sahibi olmaya 
hazırlanmaktadır. Bir yığın zorluk yaşanır; 
ama bir dizi bebek robot ile insanların arasına 
döndüğünde mutlu son yaşanacaktır. 

Yani sonunda başka dünyalardan gelen «mekanik 
yaşam biçimi» kulpuyla robotları da doğurttuk 
ya, helal olsun bize!..

Robot Holocaust
(Katliam)

Batteries Not Included 
(Piller Dâhil Değil)
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Haydi bir tane de bizden bir komedi robot öyküsü 
olsun1. 

1987 Cem Film Yapımı. Yönetmen: Kartal Tibet. 
Senaryo: Erdoğan Tünaş, Oyuncular: Kemal 
Sunal, Fatma Girik, Sümer Tilmaç, Asuman Arsan, 
Reha Yurdakul

“Başak Billurses” (Fatma Girik) iki rakip gazino 
sahibinin paylaşamadığı bir şarkıcıdır. Genç 
kadın öldürüleceğinden korkarak bir robot kopya 
yaptırır ve kılık değiştirip yurt dışına kaçar. 
Gazinocular Başak’ı ararken karşılarına şarkıcının 
bir kopyası çıkar. Bu bir robottur. “Garson Veysel” 
(Kemal Sunal) ona aşık olur ve evine götürür. 
Robot Başak, müzik eşliğinde, onun ev işlerini 
yapmaya başlar.

Tipik ve eğlenceli bir Kemal Sunal filmi olmuş… 
Keşke robotu da Japonlar değil de kendimiz 
yapsaydık.

1  JAPON İŞİ: http://www.x-bilinmeyen.net/jap_is/

Filmin senaryosu, Huguette CARRIERE’in 1973’de 
yayınlanan ve dilimize Robot Dansöz2 (Tony et 
L’énigme de la Zimbollina) olarak çevrilen çocuk 
romanından ilham alınmış gibi... 

Şehirleri, kasabaları, köyleri dolaşarak 
panayırlarda halka hoşça vakit geçirten bir 
eğlence kumpanyasının en çok tutulan gösterisi; 
Zimbollina adındaki dansözün akıllara 
durgunluk veren dansıdır. Bazı kimseler bunun 
bir robot dansöz olduğu kanısındadırlar.

Akıllı ve girgin bir çocuk olan Tony, bu 
Zimbollina’nın sırrını çözmeye karar verir. Ve 
böylece olaylar silsilesi birbirini izler.

2  TONY et L’ÉNİGME de la ZİMBOLLİNA (Robot Dansöz), Hugu-
ette CARRIERE, Çev: Ayda DÜZ, Pembe Kitaplık Yayınları, İstan-
bul 1974

Japon İşi
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İnsanların daha fazla akıllanmalarından 
umut kesilince, bu kez evladımız olarak 
gördüğümüz insansıların daha daha akıllanmaları 
üzerine yoğunlaştık.  Onlara bir grup insanın aklı 
yüklenirse… göreceğimiz de var demektir. Kendi 
kuyumuzu mu kazıyoruz nedir?

Daha Akıllı İnsansılar Dönemi

«Uzay Savaşları»1 bahsinde geniş olarak ele 
aldığımız  1987–1994 ABD yapımı «Yeni 
Nesil» dizisinde,  yeni bir Atılgan «Enterprice 
NCC 1701-D» ve yeni mürettebat devreye girer. 
Konuları, orijinal dizinin geçtiği (2364-2370) 
yıllarından 100 yıl sonrasında geçer Dizinin 
yaratıcısı Gene Roddenberry. Misafir sanatçılar 
dışında, hemen hemen tüm dizi boyunca oyun 
ekibi: Patrick Steward (Kaptan), Jonathan Frakes 
(1.Subay). Brent Spiner (Android DATA).  

Logan’s Run» (Logan’ın Kaçışı-1977-78) 
dizisindeki android REM’i anımsatan android 
DATA konulara renk katmakta. Üstelik Nemesis 
(2002) adlı sinema filminde, DATA’nın ikizi olan 
ancak zıddı program yüklenmiş ilkel bir android 
de karşımıza çıkacaktır.

1  STAR TREK-TNG. The NEXT GENERATION: Uzay Savaşla-
rı, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kur-
gu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:7, YBKY e-dergi,, Sayı:10, Şubat 
2018, Sf:36-38

1988 ABD yapımı filmin yönetmeni Cullen Blaine, 
Senaryo: Cullen Blaine’in öyküsü üzerine Budd 
Lewis. Oyuncular: Margaret Trigg, Richard 
Gesswein, Jayne Smith. 

Dallas’ta suç almış yürümüştür ve başa 
çıkılamamaktadır. Suçlularla mücadele için, 
Taktik Araştırma İşlemci Robot Görevli, 
sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ROTOR 
adlı bir model android yapılır. Bu insansıya, 
“yargılama” ve “infaz” programı yüklenir. Bir 
süre sonra laboratuardan kaçan android, kendine 
göre yargılamaya ve infaza koyulur. Bunun anlamı 
cinayetlerin başlamasıdır…   

İnsanlar galiba iyiyi görmekten sıkılıyorlar 
veya yapımcılar, biraz da kötülük düşünenlerin 
gönlünü hoş etmeye çalışıyorlar. Bu da «West 
Wold:Delos» (1973), «Blade Runner» (1982) 
veya «Runaway» (Kaçış-1983) filmlerindeki 
gibi raydan çıkmış bir insansı hikâyesi…

A Star Trek – TNG, The Next 
Generation

(Uzay Yolu: Yeni Nesil)

R.O.T.O.R
(Robotic Officer Tactical Operation 

Research)
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Murat Yıldırım

Mantarlı Pizza

Kısa Öykü

Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı’ndaki Bu 
G025698001 isimli Başuzman personelin 

jurnalinin yer aldığı, Güvenlik ve Huzur 
Bakanlığı’nca hazırlanan rapor (No: SD 006 120 
338 112) dan alıntı:

“… Sicil amirim A. hanım ve onun amiri D. beyi, 
halk arasında “Sonova Savaşı” olarak bilinen 
bölgemizin en verimli arazileri ve son temiz su 
kaynakları için halkımız adına verilen onurlu 
savaş  hakkında konuşurken duydum. Savaşın 
çok uzadığını, barış vaktinin geldiğini  ima eden 
yorumlar yaparak kutlu liderimizin  komutanlık 
ve diplomasi becerilerinin yetersiz olduğunu 
da ima etmiş olarak onu eleştirmeye yeltenmiş 
oldular. Ayrıca son zamanda tayın olarak verilen 
mantarların tadının farklı olduğunu söyleyerek…”

Değerlendirme: Bu G025698001 kodlu 
muhbire ait jurnaller genelde doğru olmakla 
beraber, jurnal sahibinin amirleri hakkında olup, 
yoruma açık bulunmaktadır.  

Sonuç: BuG025698001`in kişisel çıkar sağlama 
ihtimali olmakla beraber jurnale konu olan A. 
ve D.`nin rutin izleme sınıfından çıkarılarak 
potansiyel tehlikeli grubuna alınarak sürekli 
gözlem altına alınması uygun görülmüştür.

S. A.

Huzur Sağlama Şef Yardımcısı 

Güvenlik ve Huzur Bakanlığı

Not: İsimler güvenlik protokolleri gereği 
tüm raporda gizlenmiştir. Eğer yetkiniz varsa 
sayfa altındaki linki tıklayarak tam isimleri 
görebilirsiniz.”

….

Pizza hamurunun üzerine hafif nemli bir bez 
örterek hamuru dinlenmeye bıraktı. Şimdi 
hamurun biraz dinlenip, kabarması gerekiyordu. 
Kulaklığındaki hafif caz müziği eşliğinde 
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bahçeye inip, pizza için  domates ve yeşil biber 
toplamalıydı. Suyundan bir kaç yudum içti ve 
kapıya yöneldi. 

….

Kutlu Devrim öncesi ../../…. tarihinde 
yayımlanmış Teknoloji ve Bilim Dergisi`nde 
yer alan bir haberden alıntı: 

Mantarlar Açlığa Çözüm Olacak

Küresel ısınma sonucu bölgemizde sulu tarım 
yapılacak araziler ve tarım için kullanılabilecek su 
giderek azalıyor. I.K. Üniversitesi`ndeki İtalyan 
asıllı araştırmacı ve gıda mühendisi Alberto 
Zaccihini ülkemizin kuzey bölgelerinde yetişen 
yabani dağ mantarlarını kültür mantarlarıyla 
hibritledikleri çalışmalarda birkaç türün toplu 
üretime çok uygun olduğunu, yapılacak yatırımla 
tüm ülkenin sağlıklı beslenmesine katkı verecek 
miktarda mantar üretilmesinin mümkün 
olduğunu söyledi. Bu mantarların üretimi 
için gerekli alan ve su,  geleneksel tarıma göre 
çok daha az olacak. Mantar üretimi kapalı ve 
karanlık ortamlarda yapıldığı için atıl birçok bina 
kullanılabilecek. Daha da önemlisi kullanılan su ve 
organik malzemeler geri dönüştürülebilir olduğu 
için defalarca kullanılarak ürün alınabilecek.

….

Domatesleri birkaç dakikalığına sıcak suya attı. 
Sıcak sudan çıkardığı domateslerin kabukları 
kolayca soyuluverdi. İki tane domatesi ortadan 
bölüp, üç diş sarımsakla beraber mutfak 
robotunun içine attı. Kekik, kırmızı biber, 
karabiber ve tuzu ilave ettikten sonra sosunun 
sırrı olan ince kıyılmış taze fesleğen ve halis sızma 
zeytin yağını da ekledi. Motorun sesi yükselirken 
çalan piyano konçertosunun sesi duyulmaz oldu. 
Yaşlı adam uzanıp maden suyundan bir yudum 
daha içti.

….

Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı MUE 

(Mantar Üretim Enstitüsü) üretim tesislerinde 
yapılan inceleme sonucu hazırlanan “Çok Gizli” 
damgalı rapordan (No: SD 005 114 886 547) 
alıntılanmıştır:

“… Enstitü’ye ait üretim tesislerinde yapılan 
incelemede su geri dönüşümü için gerekli arıtım 
tesisinin bakımının yapılmadığı tespit edildi. 
Enstitü`nün Genel Müdürü Sayın Alberto 
Zaccihini`yle  yapılan görüşmede,  Ord. Prof. 
Zacchini tüm üretim tesislerinin yıl boyunca tam 
kapasite olarak üretim yapmaya zorlandığını, 
bunun şu an sürdürülmesinin imkansız olduğunu 
belirtti. Arıtma tesislerinde yeterli bakım 
yapılabilmesi için tesislerde üretimin zaman 
zaman durdurulması gerektiğini ekledi. Ayrıca 
mantarların halkın günlük diyetine sadece ek 
protein olarak tasarlandığını, diyetin temel 
öğelerinden biri haline gelmesinin yapılan öncü 
çalışmalarda dikkate alınmadığını; bu konu 
üzerinde yeni  ve  sürekli araştırmalar yapılması 
gerektiğini bildirdi. Mantarlarda bulunan ve 
vücutta yarılanma ömrü çok kısa olan bir takım 
maddelerin halüsünatif ve/veya anti-depresif 
etkilere sahip olabileceğini, bu yüzden mantarların 
baştaki planlamada olduğu gibi her gün değil, 
gün aşırı veya yan yiyecek olarak tüketilmesi  
gerektiğini heyetimize bildirdi. 

Üretim tesislerinin tek girdisi olan organik 
malzemelerde ağır bir koku olduğunu belirten 
Ord. Prof. Zacchini bize tesisin ilgili kısımlarını 
gezdirdi. Son bir kaç yıldır organik malzemelerde 
bulunduğu söylenen bu kokuyu cephe 
deneyimlerinin etkisiyle olacak ben çürümüş ceset 
kokusuna benzettim. Her durumda bu kokunun 
kaynağının araştırılması ve halk sağlığı için…”    

Değerlendirme: Rapor hazırlayan heyetin 
başkanı Gazi ve Emekli Miralay D.O. Alberto 
Zacchini`nin yıllardır belirttiği endişeleri 
tekrarlamaktan başka bir şey yapmamış.    

Sonuç: Mantar üretimindeki en ufak kesinti, ülke 
çapında açlık tehlikesi ortaya çıkarabileceği için, 
şu an yapılabilecek bir şey bulunmamaktadır. İki 
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yıl içinde yapılması planlanan tesislerin devreye 
girmesiyle uygun arıtma imkanı doğabilir.

Yüksek Yetkiyle Giriş: Bu ve benzeri tüm 
raporların derecesinin çok gizliye çıkarılmasına 
ve bu raporları hazırlayan heyetlerin ve 
uzmanların imhasına karar verildi. Güvenlik ve 
Huzur Bakanlığı`ndan ilgili özel birimler, gerekli 
önlemleri almak uzere haberdar edildi.   

Başkanlık Hususi Danışmanı H.Y. 

….

Arka planda hafifçe çalan kemanlar kulağının 
pasını siliyordu. Limonlu gazozundan bir yudum 
daha alıp hafifçe kabarmış hamuru merdaneyle 
açmaya başladı. Hamur yeterince incelince, eline 
aldı. Hamuru bir elinden diğerine geçiriyor, 
arada bir havaya atıp çeviriyordu. Çocuklar 
hamuru böyle açmasına bayılırdı. Hele o gülüşü 
kıkır kıkır olan çocuk. Hani kristal bir bardağa 
dökülen su gibi kahkahası olan kız çocuğu… Sahi 
neredeydi o?   

….

Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı tarafından 
açık kaynaklar kullanılarak hazırlanan “Rutin” 
damgalı rapordan (No: AK 004 115 385 226) 
alıntılanmıştır:

Kutlu devletimizin aleyhtarı olan dış güçler 
tarafından desteklenen haber kaynaklarınca 
yayılan söylentilerden biri:

“… Devletin yıllardır süren savaşta kayıpları 
azalmıyor, tam aksine artıyor. Fakat savaşın 
ilk yıllarında Devlet Şahadet Töreniyle ailesine 
teslim edilen asker sayısı bugünlerde yapılan 
törenlerde teslim edilen asker sayısının neredeyse 
on katıydı. Teslim edilen cenazelerin hemen 
hepsinin patlama, yangın ve benzeri sebeplerle 
büyük oranda deforme olması hepinizin duyduğu 
söylentilerin aslında gerçek olduğunun bir 

kanıtıdır.  Devletimiz sadece evlatlarımızın canını 
heba etmekle kalmıyor. Şehitlerimizin organlarını 
yurt içinde ve yurt dışında kanunsuz yollardan 
pazarlıyor. Cenazelerden geri kalanlar ise mantar 
çiftliklerine yollanıyor. Vatan için ölmeyi kutsayan 
devlet ölülerimizden bile…”

….

Sadece tellerden oluşan pizza tepsisine hamuru 
serdi. Hızlı hareketlerle pizza hamurunun 
kenarlarını çekiştirmeye başladı. Bir yandan 
arka planda çalan gitara eşlik ediyor, diğer 
yandan tepsiyi usta hareketlerle tezgahın 
üzerinde çeviriyordu. Hamurun tepsinin üzerine 
iyice gerildiğini ve mükemmel bir daire şeklini 
aldığına emin olana kadar devam etti. Hamuru 
delmeye yarayan  çivili silindiri, hamur üzerinde 
gezdirmeye başladı. Pizzanın bir bölümünün 
kabarıp şişmesini kimse istemez. İlk önce 
hamurun kenarına fırça yardımıyla zeytinyağı 
ve tereyağı karışımından sürdü. Sonra, 
hazırladığı sosun bir kısmını hamurun üzerine 
boca etti. Kepçenin altını kullanarak sosu yavaş 
dairesel  hareketlerle yaymaya başladı. Yayılan 
sosun üzerine usta hareketlerle ilk önce az önce 
rendelediği peyniri serpti. Daha sonra pizzanın 
üzerine biber, soğan ve domatesleri yerleştirdi. 
Pizza, fırına verilmeye hazırdı.   

….  

Bilim, Teknoloji ve Savaş Bakanlığı Mantar 
Üretim Enstitüsü`nde yaşanan olayla ilgili 
görgü tanığı, fırın görevlisi Uzman Yardımcısı R. 
D. nin ifadesidir.

“Gün normal başlamıştı. Rutin kontrollerden 
sonra Zeki hoca odasına geçti. Zeki hoca… Biz Prof. 
Zacchini`ye yıllardır böyle seslenirdik, o da bunu 
çok severdi. Kendisini buraya ait hissettirdiğini 
söylerdi. Bu aralar morali çok bozuktu. Üretim 
kapasitemiz ve verimimiz sürekli düşüyordu. 
Gerekli yatırımlar ve tamirler yapılmadığı için. Bi’ 
de şey var. Yeni gelen gübreden nefret ediyordu. 
Çok ağır kokuyordu. Çürümüş et gibi….  Özür 
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dilerim konuya dönüyorum tabii ki. Fakat olayın 
olduğu gün morali çok daha bozuktu. Enstitü’de 
bir söylenti vardı. Zeki hocanın kızının ve torunun 
ülkeden kaçmaya çalışırken öldüğü hakkında, evet. 
Cesetleri bulunmuş. Adalara geçmeye çalıştıkları 
bot devrilmiş. Neyse, doğrusunu bilmiyorum; 
sadece dedikoduydu herhalde. Zeki hoca bu aralar 
uzaklara dalıp gidiyordu. Sabah benim yanımdan 
geçerken de çok dalgındı. Ofisine götürdüğüm 
kurutma fırını ile ilgili dosyaya bile doğru dürüst 
bakmadı. Duvara doğru bakıyordu. Derinlere 
dalmıştı. Ben de dosyayı yanına bıraktım, çıktım. 
Sonra bana doğru koştuğunu görünce bana kızdı 
sandım. Ama yanımda durmadan, doğrudan fırına 
atlayıverdi. Apışıp kaldım. Hiçbir şey yapamadım. 
İlginç bir şey mi? Şey, sadece şey duydum. Hoca, 
“Pizzaya mantarı kim koydu?” diye bağırıyordu.

….

Pizza nefis görünüyordu. Pizzanın kenarı çok 
güzel kızarmıştı. Eriyen peynirin kokusu burnuna 
doldu. Domates, biber, soğan ve mantarlar 
harika pişmişti. Mantar mı? Mantar mı? Pizzaya 
mantar koymamıştı ki…  Hayatını adadığı 
mantardan nefret ediyordu, artık. “Pizzama 
mantarı kim koydu?” diye bağırmaya başladı. 
Farkında olmadan Enstitü’nün koridorlarında 
koşmaya başlamıştı bile...     

….      

 Devletin yarı resmi yayın organı olarak bilinen 
“Kutlu Müjde” gazetesinde yayımlanan kısa bir 
haber…

Ülkemizdeki Mantar Üretim Enstitüsü ve Mantar 
Üretim Tesislerinin kurucusu ünlü Ord. Prof. 
Alberto Zaccihini geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Arabada profesörün kızı ve 
torunu da vardı. Ne yazık ki arabaya erişildiğinde 
üçünün de yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği 
görüldü. Ölenlerin toprağının bol olmasını dileriz. 
Yakınlarının ve sevenlerinin de başı sağ olsun. 
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Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Bilimkurgu ve Okültizm Perspektifinden 

Umberto Eco, James Bond romanlarını incelediği Fleming’de Anlatısal 
Yapılar adlı makalesinde, Bond romanlarının geleneksel masallarla benzer 
arketipal ögelere sahip olduğunu söylüyor. Eco’ya göre: Gizli Servis şefi M kraldır. 
Bond da kralın görevlendirdiği şövalye ya da Uyuyan Güzel’i öpüp, kurtaran 
prens. Genelde KGB destekli milyoner suç dehalarından oluşan düşmanlar ise 
prensesi şatoya hapsetmiş canavarlar: Hugo Drax, Blofeld ve diğerleri…

İbrani Masalları

Kral Hram

Bu yazı daha önce KalemKahveKlavye’de 7 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmıştır.
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Zaman üstü arketipal1 ögelere sahip masallar 
(ve/veya mitler, efsaneler) bin bir güncel 

form ya da kılıkla karşımıza çıkıyor. Bu noktada, 
hemen her sene(!) beyaz perdede yeniden üretilen 
Mary Shelley’in kült romanı Frankenstein güzel 
bir örnek olabilir. Kimine göre Frankenstein, 
konu ve içerik itibariyle izleyici üzerindeki etkisini 
kaybetmediği için, gişe başarısını garantilemek 
isteyen kurnaz yapımcıların elinde altın 
yumurtlayan bir tavuk. Bu gibi yaklaşımlarda 
haklılık payı olabilir ama fikrimce irdelenmesi 
gereken nokta, neden yaklaşık iki yüzyıldır bu 
konu ve karakterin güncelliğini ve popülerliğini 
kaybetmediği olmalı. İşte burada da arketipler ve 
arketiplerin edebi sözcülüğünü yapan masallar ve 
mitler devreye giriyor.

Nicholas Flammel, Albertus Magnus ve Paracelsus 
gibi simyacıların formülleriyle, Galvanistik 
teknikleri birleştirip, cansız et parçalarından 
bir “insan” ya da “umacı” yaratan Doktor 
Frankenstein’ın öyküsü Antik Mısır kökenli Osiris 
mitini çağrıştırıyor: 

Osiris, kardeşi kötülük tanrısı Set (Set/Satan/
Şeytan) tarafından tuzağa düşürülür. Set 
kardeşinin bedenini parçalar ve bir sandığa koyup 
Nil Nehri’ne bırakır. Osiris’in karısı İsis ise tüm 
nehri tarayarak kocasının beden parçalarının 
bulunduğu sandukayı bulur. İsis sadece kocasının 
cinsel organını bulamamıştır. Bu eşine sadık, 
vefakâr tanrıça, kocasının tüm beden parçalarını 
birleştirir, aslını bulamadığı için eskisinin yerine 
de altın bir penis koyar ve Osiris’i hayata döndürür.

Mary Shelley’in Frankenstein’ı yazarken Osiris 
mitinden ne derece etkilendiğini bilemiyoruz. 
Ama bazı Kabalistler ve okültizm araştırmacılarına 
göre, yazarın golem söylencesinden etkilendiği 
açık. Tevrat’ta ve Talmud metinlerinde “cenin” 
ya da ‘kusurlu varlık’ anlamına gelen Golem, 
sahibinin emirlerini mekanik bir şekilde yerine 
getiren yarı bilinçli bir varlık, bir “çamur adam”.

En meşhur golem söylencelerinden biri de Prag 
Golemi. Rivayete göre Prag Golemi 16.yüzyılda, 
Kutsal Roma Germen İmparatoru II. Rudolph’un 
devr-i saltanatında Prag’ın bilge hahamlarından 
Judah Loew ben Besalel (Maharal) tarafından, 
Prag Gettosu’nda yaşayan Yahudileri antisemitik 
saldırılardan korumak için yapılmıştı.

Franz Kafka’nın yakın dostu, okültist yazar Gustav 
Meyrink’in Yapı Kredi Yayınları tarafından 
dilimize kazandırılmış olan Golem romanı da, 
Prag’ın Yahudi mahallelerinden doğan bu şehir 
efsanesini anlatıyor.

Prag Golemi, KaraKarga Yayınları’ndan 
çıkan, Servin Sarıyer’in çevirdiği İbrani 

Masalları’nda da karşımıza çıkıyor. 
Kitaptaki Hahamın Umacısı adlı masal, tarihsel bir 
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kişilik olan Rabi Loew’un ve Meyrink’in Golem’inin 
bir özetini sunuyor: Kadim Prag şehrinin Yahudi 
mahallelerinin birinde oturan bilim ve simyayla 
ilgilenen Haham Lion (tıpkı Haham Loew gibi), 
ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir “metal 
kalfa” yapar. Lion, bu metal kadına hayat vermek 
için yanmayan bir parşömene “Tanrı’nın dile 
getirilmemesi gereken kutsal ismini” yazar ve bu 
metal yığının ağzının içine yerleştirir. Meyrink 
romanında aynı olayı şöyle anlatıyor:

“Kabala’nın kuralları kaybolunca, hahamın biri 
yapay bir insan-yani Golem’i-yapmış, sinagogda 
çanları çalarken ona yardım etsin ve daha birçok 
işi gören uşak olsun diye. Gerçek bir insan 
olamamış bu, duygusuz, yarı bilinçli bir bitkisel 
yaşam onu ayakta tutmuş. Yalnız gündüzleri ve 
büyülü bir yazının etkisiyle canlanıyor, dişlerinin 
arasına sıkıştırılan bu kâğıtla evrenin özgür 
güçlerini çekebiliyormuş…

Aynı haham bir kez yukarıya, kaleye, kralın 
huzuruna çağrılmış, ölünün şemalarını çizip onu 
canlandırmış da…”

Gerek Hahamın Umacısı’nda gerek de Meyrink’in 
romanında Golem, tıpkı Frankenstein gibi 
yaratıcısına isyan eder. Tekrar masala dönelim: 
Haham Lion, soğuk bir Şabat günü sinagogda 
vaaz verirken küçük çocuklar kendilerine bir 
ateş yakması için golemi dışarı çağırırlar. İlk 
kez sahibinden bağımsız hareket eden golem 
mahallede büyük bir yangın çıkmasına sebep olur. 
Yangının sebebini tespit eden saray görevlileri 
Haham’ı öfkeli Kral Rudolf’un huzuruna 
çıkartırlar. Kral, Haham’ın hayatını kendisi için 
bir golem yapması şartıyla bağışlar. Yeri gelmişken 
belirtelim: Roma Cermen İmparatoru II. Rudolph 
(1552-1612) gerçek hayatta da bir okültizm ve 
simya meraklısıydı. Öyle ki Rudolph, Kraliçe I. 
Elizabeth’in astroloğu, bilim danışmanı, mucit, 
matematikçi ve simyacı John Dee ve asistanı 
Kelly’yi değersiz madenleri altına dönüştürmek 
üzere sarayına davet etmişti. Yine Gustav Meyrink, 
John Dee’nin hayatını anlattığı Batı Penceresinin 

Meleği romanında bu simyasal işbirliğine değinir.

Kralın emirleri karşısında boynu kıldan ince Lion 
ivedilikle metal kadından daha büyükçe bir tahta 
adam yapar. Fakat “odundan ve tutkaldan” oluşan 
bu yaratığa hayat verecek kutsal ismi canı pahasına 
krala vermek istemez. Haham, golemin tekrar 
kontrolden çıkabileceğinden endişelenmektedir. 
Kral, Lion’u bu konuda haklı bulur ve golemini 
yanında götürmesine izin verir.

Golem bir gün yaratıcısı Lion’a: “Asker olmak 
istiyorum,” der: “Asker olup kralım için 
savaşacağım. Sen beni kral istediği için yaptın, 
ben de krala hizmet edeceğim.” Haham, emir kulu 
bir otomat olarak yarattığı golemin kendisine itaat 
etmemesinden rahatsız olur, yaratığın bir gün 
kendisini hatta tüm Yahudileri öldürmesinden 
endişe eder. İlerleyen paragraflarda golem 
Haham’ın endişelerini haklı çıkartır, sinagogun 
kapısına dayanır ve haykırır:

“İçeri girip Tevrat’ı parçalayacağım ki senin 
üstümdeki gücün son bulsun… Sonra da kendim 
gibi umacılardan bir ordu kurup kral için 
savaşacağım, bütün Yahudileri öldüreceğim.”

***

Hahamın Umacısı, Yapısalcı edebiyat 
kuramcısı Tzvetan Todorov’un enstrümental 
olağanüstü (instrumental marveolus) olarak 
tanımladığı türden bir masal. Bu tarz masallarda 
karşımıza çıkan büyülü araç gereç ya da golem 
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misali odundan tutkaldan yaratılan insanımsılar, 
masalın anlatı zamanında gerçekleşmesi olanaksız 
ama bir gün, bir şekilde gerçekleşmesi mümkün 
fikirler. Nitekim golem yerine robot ya da yapay 
zekâ; “evrenin özel güçlerini çeken büyülü kâğıt” 
yerine de mesela radyo dalgaları çeken ya da ışık 
sinyalleri toplayan tele-robotik bir sistem lafını 
kullansak, bu okült fanteziler güncel bir çehreye 
bürünüyor. Ayrıca golemin benzerlerinden bir 
ordu kurmak istemesi Yıldız Savaşları’ndaki Klon 
Orduları’nı, bu ordularla bir katliamı hedeflemesi 
de Terminator dizisini çağrıştırıyor. Örümcek 
Adam, Demir Adam, Fantastik Dörtlü, X-Men gibi 
Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee, Hulk’u 
da Golem efsanesinden esinlenerek yarattığını 
söylemişti.

***

İbrani Masalları dinsel, ezoterik, tarihsel, 
arketipal ve metinlerarası ilişkiler bağlamında, 
konuların meraklılarına keyifli bir okuma deneyimi 
sunuyor. Bu noktada Denizdeki Cennet masalına 
da bir göz atabiliriz…

Masal şu satırlarla başlıyor:

“Kadim Tire kentinin kralı Hiram, yaşlı ve pek 
de akıllı olmayan bir adammış. O kadar uzun bir 
hayat yaşamış ki, en sonunda ölümsüz olduğuna 
inanmaya başlamış.”

“İnsan dediğin ölür, ölümsüzlük yalnızca tanrılara 
özgüdür” önermesinden yola çıkan Hiram 
kendisinin de bir tanrı olduğuna ikna olur ve bu 
sırrı halkına açmayı planlar. Çağdaş ruhbilimsel 
ifadelerle Tanrı kompleksi ve ölümsüzlük 
hezeyanları içinde kıvranan Hiram, halkının 
kendisine tanrı olarak tapmasını emreder, birçok 
kimse de idam korkusuyla bu emre itaat eder. 
Krallarından daha akıllı ve bilge olduğu anlaşılan 
bir kısım halk ise “kralın bir tanrı olduğunu 
gösteren hiçbir kanıt olmadığını” iddia eder ve 
Hiram’a inanmaz. Danışmanlarına, neden hala 
halkını Tanrı olduğuna neden ikna edemediğini 

soran kral, vezirinden şöyle bir yanıt alır:

“Duyduğuma göre ‘Tanrı dediğinin, gerektiğinde 
yıldırımlar saçtığı bir gökyüzü ve içinde sefahat 
içinde yaşadığı bir cenneti olur’ diyorlarmış.”

“O zaman benim de bir gökyüzüm ve cennetim 
olmalı” diyen Hiram, Kendisine bir “Cennet” 
inşa edebilmek için günlerce düşünür taşınır. 
En nihayetinde denizin üstünde asılıymış gibi 
duran bir saray yapmaya karar verir. Binanın ilk 
katı berrak bir camdan yapıldığı için, insanlar 
denizin içindeki camı göremiyor, sarayın diğer 
katlarının havada asılı durduğu yanılsamasına 
kapılıyorlarmış. Saray göğün yedi katını temsilen 
yedi bölümden oluşuyormuş:

“Camın üzerindeki ikinci kat demirden, 
üçüncü kat kurşundan, dördüncü kat parlak 
pirinçten, beşinci kat cilalı bakırdan, altıncı kat 
ışıl ışıl gümüşten ve yedinci kat saf altından 
yapılmaymış.”

Hiram’ın farklı madenlerden oluşan bu yedi 
katlı sarayı Eski ve Yeni Ahit’te bahsi geçen 

Danyal Peygamber’in o ünlü rüyasını anımsatıyor. 
Daniel rüyasında başı altından, kolları ve göğsü 
gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları 
demirden bir heykel görmüştü. Danyal’a göre bu 
dört maden dört ayrı imparatorluğu simgeliyordu: 
Babil, Pers, Grek ve Roma.

Meraklısı bilir; yedi sayısının birçok kültür ve 
inanç sisteminde “kutsal” bir yeri var: Yedi 
ana renk, yedi nota, yedi çakra, yedi denizler ve 
masalda da belirtildiği üzere yedi kat gök… Otuz 
üç gibi mistik sayıların kökeni olan insan bedeni 
de yediye ayrılmıştır: Mesela iki kol, iki bacak, baş 
ve gövdenin iki parçasından oluşan insan gövdesi 
yedi kısımdan oluşur. Başta da iki kulak, iki göz, 
iki burun deliği ve bir ağız vardır ve toplamları 
yedi eder.

Yahudilik açısından bu sayıyı ele alırsak: Yedi 
kollu şamdan (Menorah), Süleyman Mabedi’nin 
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yedi basamağı, Eriha’nın (Jericho) duvarlarını 
yedi gün kuşatan yedi rahip ilk akla gelenler. 

Kabala’da Venüs gezegenine karşılık gelen yedi 
sayısı, yedi kozmik ilkeyi simgeler. Tevrat’a 
göre Yaratılış altı gün sürmüş, Tanrı yedinci 
gün dinlenmiştir. Yedinci gün Tanrı’ya en yakın 
olunan gündür.

Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı 
Manly Palmer Hall magnum opus’u Tüm 
Çağların Gizli Öğretileri’nde Hiram hakkında 
şöyle yazıyor: “Albert Pike Hiram isminin çeşitli 
versiyonlarından bahseder: Chiram, Khirm, 
Khurm ve Khur-Om.” Hall kitabında Hermes 
isminin tıpkı Chiram gibi “Herm” kelimesinden 
geldiğini ve ateşle simgelenen Evrensel Hayat 
İlkesi’nin kişileşmiş hali olduğunu da belirtiyor. 
Burada “ateşle” simgelenen Evrensel Hayat İlkesi 
de aslında Kundalini enerjisi… Kısaca Hindu 
mistisizminin Kundalini enerjisi ile Hiram, Hall’e 
göre aynı şeydir:

“Masonların Hiram’ı ile Hindu mistisizminin 
Kundalini’si arasında, Hiram’ın omurga 
boyunca hareket eden Ateş Ruh ‘un bir sembolü 
olarak da görülmesine yetecek kadar benzerlik 
bulunmaktadır.”

Sanskritçe kund, “yanma” kökünden gelen 
Kundalini kabaca omuriliğin en altındaki 
sakrum kemiğinde yer alan yaşamsal bir 
enerjidir. Meditasyon, yoga vb. yöntemlerle bu 
potansiyel enerjinin harekete geçirilmesi ruhsal 
aydınlanmanın kapılarını açar.

Denizdeki Cennet masalındaki kral Hiram’ın 
Kundalini enerjisini, 7 katlı sarayın da insan 
bedeninde olduğu rivayet edilen 7 çakrayı 
simgelediğini iddia edebilecek durumda değiliz. 
Ama masala böyle bir okült anatomik perspektiften 
de bakılabilir…

Yeri gelmişken; yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
Albert Pike, Khur-om’un Hiram kelimesinin 
versiyonlarından biri olduğunu vurguluyordu. 
Çizgi roman meraklıları Marvel’ın efsanevi Conan 
karakterinin tanrısı Crom’u anımsayacaktır. 
Acaba Conan’ın Crom’u ile Pike’ın Khur-om’u 
yani Hiram’ı aynı “kutsal ateşi” mi simgelemekte?

Masalın devamında halk, Hiram’ın deniz 
üzerine yatptığı o görkemli yanılsama ve 

kutsal aldatmacaya pek de inanmaz ve hala kralın 
Tanrı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını 

Paul Wegener ve Lyda Salmonova  / Der Golem - 1915

Koç boynuzlarından yapılma trompetli  yedi rahip
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düşünürler. Tanrılık kompleksinin sınırlarına 
dayanmış şaşkın kral Hiram bu duruma çok 
sinirlenir ve gök gürültüleri ve yıldırımlar 
yağdırmaya karar verir. Sarayın ikinci katına 
topladığı yuvarlak dev taşları birbirine çarptırıp 
gök gürültüsü misali ürkütücü sesler çıkartıp, 
döner aynalar ve metaller aracılığıyla yarattığı 
ışık oyunlarıyla da aşağıdaki insanları yıldırımlar 
saçtığına inandırmaya çalışır. Ta ki gerçek bir 
fırtına Hiram’ın sarayını yerle bir edene kadar bu 
Tanrılık oyunu sürer gider…

İbrani Masalları Hahamın Umacısı ve Denizdeki 

Cennet’ten ibaret değil elbet. Kitapta Nuh 
Peygamber’in gemisine almak üzere tek boynuzlu 
at (unicorn) aradığı Tufandan Kaçan Dev; Birinci 
Haçlı Seferleri komutanlarından Godfrey de 
Bouillon gibi tarihsel kişiliklerden söz eden Üç 
Günlük Kral; Grimm Kardeşler’in Cinderella’sı ve 
Hans Christian Andersen’ın aynı adlı masalının 
bir karışımı olan Kırmızı Pabuçlar gibi ilgi çekici, 
zengin çağrışımlarla yüklü masallar var.

Meraklılara tavsiye ediyoruz.

Dipnotlar:

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

Labirent ve Rüya

Kısa Öykü

Selim Özben hareketli katları, gizli asansörleri 
ve yön değiştiren duvarlarıyla kendisini her 

seferinde şaşırtmayı başaran çok katlı labirentte 
temkinli adımlarla ilerliyordu. Sergi odasının 
kapısı birdenbire karşısında belirince şanslı 
bir akşamında olduğunu düşündü, çünkü bu 
odada vakit geçirmekten çok hoşlanıyordu. 
Sergi odasındaki bordo berjere oturup karşı 
duvardaki resimleri izlemeye koyuldu. Duvarda 
Cezanne, Chagall, Dali, Matisse, Kahlo, Klimt 
gibi ressamların tablolarını dönüşümlü olarak 
gösteren ekranlar vardı. Uzunca bir zaman 
resimlere baktıktan sonra sol taraftaki açık 
kapıdan yan odaya geçti. Girdiği bu yeni odada 
yer döşemesi, duvarlar ve tavan beyazdı. Odanın 
ortasındaki masaj koltuğuna benzeyen siyah 
koltuğa oturdu. Koltuğun yanındaki sehpanın 
üzerinde bulunan astronot başlığına benzeyen 
şeyi başıma taktı. Başlığın içinde herhangi bir 
görüntü belirmeyince koltuğun üzerindeki tek 
butona bastı. Bir kahkaha sesi duydu ve gözünün 

önünde bir soytarının üç boyutlu görüntüsü 
belirdi. Daha sonra çağıldayarak akan bir şelale, 
trafik kameralarıyla kaydedilmiş trajik kazalar, 
cinayet ve yaralama görüntüleri, doğum videoları, 
ameliyat görüntüleri, dağların üzerinde özgürce 
uçan kartallar, patlayan volkanlar, filmlerden 
takip sahneleri, korkunç bir gürültüyle parçalanıp 
çöken buzulları izledi. Görüntüler güneşin ufku 
kızıla boyayarak doğuşu, porno film parçaları, 
gece çekilmiş şehir manzaraları, vahşi hayvanların 
avlanma görüntüleri gibi enstantanelerle devam 
etti. Seans bittiğinde Selim Özben başlığını 
çıkarıp kalktı, açılan ilk kapıdan 1970’li yılların 
stilinde döşenmiş bir odaya geçti. Duvarlarda 
Jim Morrison, Amy Winehouse ve Janis Joplin 
gibi efsanevi solistlerin posterleri vardı. Oda 
sallanıp yer değiştirdi, karşısında açılan kapıdan 
geçip basamakları inerek içinde büyük bir yatak 
bulunan başka bir odaya geçti.
 Kapıdan içeriye adımını atar atmaz mavi 
gözlü siyah bir panterin tehditkâr bakışlarıyla 



63www.yerlibilimkurgu.com

karşılaştı. Parlak siyah tüylerine, bembeyaz 
dişlerine ve buz mavisi gözlerine bakarak bir 
an ne yapması gerektiğini düşündü. Panter 
olduğu yerde yaylanıp kükreyerek üzerine atıldı. 
Kendisini istemsizce geriye doğru atarken kalbi 
yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Panterin bağlı 
bulunduğu uzun zincir gerilerek şıngırdadı. 
Selim Özben kendisini attığı yerde zincirini 
çekiştirerek kükreyen panterin soluğunu yüzünde 
hissediyordu, aceleyle gerileyip kendisini 
güvenceye aldı. Yan kapıda beliren hizmet androidi 
pantere yaklaşıp eliyle “dur” işareti yaptı, başını 
okşadı ve zincirinden tutarak onu Selim Özben’in 
yanından uzaklaştırdı. Yatağın kenarına oturup 
bir süre soluğunun ve kalp ritminin normale 
dönmesini bekledi. Birkaç dakika sonra panteri 
götürene kıyasla çok daha küçük bir android elinde 
dolu bir bardakla odaya girdi. “Uyku kokteyliniz 
hazır” diyerek içinde kırmızı renkli bir sıvı olan 
bardağı Selim Özben’e uzattı. Selim Özben 
bardağı alıp içindeki sıvıyı dikkatle yudumlayarak 
içti. Yatağın yanındaki sehpanın üzerinde duran 
üzeri elektronik devrelerle kaplı boneyi başıma 
geçirdi, ayakkabılarımı çıkarıp yatağa uzandı. 
Odanın tavanında rengarenk gezegen görüntüleri 
belirdi. Gezegen görüntüleri bir süre sonra yerini 
bulutsuz bir gecede çekilmiş izlenimi veren bol 
yıldızlı bir gökyüzü görüntüsüne bıraktı. Yıldızları 
seyrederken sakinleşti ve uyudu.
 Rüyasında bir gökdelenin en üst 
katında bilgisayar başında oturmuş çalışıyordu. 
Yanındaki masanın üzerinde içinde kırmızı bir 
Japon balığı bulunan yuvarlak cam bir kavanoz 
duruyordu. Japon balığının göz alıcı kırmızılığı, 
bir gelinin duvağını andıran tül gibi ince kuyruğu 
ve yüzgeçleri, hareketlerindeki yumuşaklıkla 
birleşince izleyene keyif veriyor, adeta hipnotize 
ediyordu. Dışarısı güneşli ve alışılmışın ötesinde 
aydınlıktı, gökdelenin geniş camlarından içeriye 
güçlü bir günışığı vuruyordu. Selim Özben’in 
yüzünden huzur ve rahatlık okunuyordu. Suyun 
içinde kuyruğunu savurarak dolaşan Japon balığı 
birdenbire durgunlaştı, suyunun yüzeyinde küçük 
dalgalar oluşmaya başladı. Meşgul olduğu işten 
kafasını kaldırıp balığın bulunduğu kavanoza 

baktı. Oturduğu koltuk sarsılmaya başladı. 
Yüzünde merak ve kaygı işaretleri belirdi. Balığın 
suyundaki sarsıntı arttı ve yerden kırılma sesine 
benzeyen derin bir uğultu yükseldi. Kavanoz yere 
düşüp kırıldı, Japon balığı yerde çaresiz bir halde 
çırpınmaya başladı. Selim Özben kendisini panik 
içinde yere atıp sürünerek pencereye yaklaştı. 
Dönüp Japon balığına baktı, az önce bulunduğu 
yerde yoktu. Dışarıda her şey sakin ve normal 
görünüyordu. Şimdi yer sarsıntısının o ilk şiddeti 
geçmiş olsa da, Selim Özben’in içinde bulunduğu 
gökdelen bir salıncak gibi ağır hareketlerle 
sağa sola salınmaya başlamıştı. Sağda solda 
şiddetli depremin etkisiyle yıkılmış binalardan 
yükselen toz bulutları görülüyordu. “Bu binanın 
sağlam olduğunu biliyordum” diye bağırdı Selim 
Özben oyun kazanmış bir çocuğun sevinciyle. 
Hemen sonra dikkati gökdelenin karşısındaki 
çok katlı apartmanın üzerinde yoğunlaştı. 
Apartman çocuk masallarındaki devler gibi 
yumuşak hareketlerle sağa sola salınıyordu. 
Salınımı hızlanıp dengesizleşti ve Selim Özben’in 
bulunduğu apartmana doğru eğildiği sırada 
toparlanamayarak devrilmeye başladı. Korkudan 
gözbebekleri büyümüştü, apartman bulunduğu 
gökdelenin üzerine doğru düşerken istemsiz bir 
biçimde geriledi. Apartman, devrilen dev bir 
domino taşı gibi büyük bir toz bulutu kaldırarak 
Selim Özben’in içinde bulunduğu gökdelenin 
ayaklarının dibine yığıldı. Bu olay sırasında, yere 
tonlarca un dökülmüşçesine hiçbir ses çıkmaması, 
durumu daha korkunç bir hale getirmişti. Şimdi 
içinde bulunduğu gökdelenin salınım hızı 
artmışken görüş alanındaki diğer gökdelenler de 
birer birer devrilmeye başlamıştı. Her devrilen bina 
yeni bir toz bulutu kaldırıyor, görüş alanımdaki 
her nesne hareket halinde olduğu için nerenin 
yer nerenin gök olduğunu ayırt edemiyordu. 
Sonunda Selim Özben’in içinde bulunduğu 
gökdelen de bir domino taşı gibi yekpare bir halde 
devrilmeye başladı. Selim Özben’in yüzünde 
artık bir boş vermişlik ve teslimiyet ifadesi vardı. 
İçinde bulunduğumu kat tam yere değecekken 
kendisini şehrin içinde yüzen dev bir geminin 
güvertesinde buldu. Şimdi dalgalı denizdeki bir 
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geminin güvertesindeymiş gibi sallanıyor, yüzüne 
vuran rüzgârı teninde hissedip denizin kokusunu 
içimize çekerek ürperiyordu. Okyanustan gelen 
dev dalgalar ayakta kalmış az sayıda gökdelenin 
arasından geçerek ya da üzerinden aşarak şehri 
suyla doldurmaya devam etti. Tüm şehir büyük 
çalkantılarla kabarıp alçalan masmavi okyanus 
suyuyla doluydu. Ufukta bulutlar şiddetli esen 
rüzgârın etkisiyle birbirlerinin içine geçen 
anaforlar oluşturuyordu. Selim Özben derin bir 
yalnızlık hissiyle sarsıldı. Artık bütün geçmişini 
içinde barındıran koca şehir, okyanusta çırpınan 
aciz bir kazazede gibiydi.
 Suyun üzerinde kalan son tepeler, cami 
minareleri, gökdelenlerin üst katları da suyla 
örtülmek üzereydi. Selim Özben şehirde kalan 
sevdiklerini hatırlayarak ağlamaya başladı. 
Rüzgârın şiddeti sanki biraz azalmış, geminin deniz 
üzerindeki salınımı daha yumuşak bir hal almıştı. 
Gökyüzünde, kararmış bulutlar arasında uçları 
çatallı küçük yıldırımların parlayıp sönen ışıkları 
seçiliyordu. Denizin ve rüzgârın ürkütücü uğultusu 
dinmiş, hafif ama insanın iliklerine işleyen kararlı 
bir yağmur başlamıştı. Selim Özben şimdi geminin 
güvertesinde yağmurdan sırılsıklam bir haldeydi 
ve hüzün yüklü bakışlarla ufka bakarak titriyordu. 
Islak saçlarından süzülerek yüzüne inen yağmur 
suları gözyaşlarına karışıyordu. İçinde bulunduğu 
gemi artık neredeyse hiç sallanmıyordu, biraz önce 
kudurmuş dalgaların altüst ettiği deniz şimdi bir 
gölün yüzeyi gibi durgundu. Selim Özben dönüp 
arkasında bıraktığı şehre baktı, artık durgun ve 
pürüzsüz suyun yüzeyinde şehre dair hiçbir iz 
kalmamıştı. Acısı dayanılmaz hale gelmiş olmalı 
ki uyandı ve rüya sona erdi.
 Rüyanın internet üzerinden canlı yayını 
biter bitmez, popüler rüya yorum programı “Düş 
Gezginleri” yayınlanmaya başlandı.
 -Evet Doruk, dünyaca ünlü rüya sanatçımız 
Selim Özben’in bu akşamki rüyasını nasıl buldun?
 -Belli ki çok iyi hazırlanılmış bir rüya sevgili 
Batu. Selim Özben’in hiçbir rüyaya hazırlanmadan 
yatmadığı biliniyor. Beykoz’daki evinde kendisine 
ilham vermesi için inşa ettirdiği labirenti geçen 
hafta gezme imkânı buldum. Korku tüneli ile sirk 

karışımı tuhaf bir mekân yaratmışlar. Odaların 
ve duvarların yer değiştirmesi insanda macera 
hissi yaratıyor. Selim Özben her rüya öncesi 
günlük idmanını burada yapıyor. Görüşmemizde 
bana rüyalarını desteklemesi için kullandığı 
vitaminlerden ve aldığı besin desteklerinden 
söz etti. Özel karışımının formülünü sordum. 
Herkesin kendi rüya karışımını oluşturması 
gerektiğini söyledi. Bu akşamki rüyaya gelirsek 
Selim Özben’in rüyalarında sıkça gördüğümüz 
gerilim unsuru, macera hissi, nasıl söylesem, o 
ruhani hava beni çok etkiledi. Sevgili Batu geçen 
hafta Selim Özben’in rüyalarını neden sevdiğimizi 
anlatan bir yazı yazmıştım, o güzel, teatral sesinle 
bize bu yazıyı okur musun? Konuşurken kendimi 
tam ifade edemiyormuşum gibi geliyor.
 -Senin sesin de hiç fena değil Dorukçuğum, 
ama elbette okuyayım.
 Selim Özben Rüyalarını Neden Bu Kadar 
Çok Seviyoruz?
 Selim Özben’in hayatlarımıza eşlik etmeye 
başladığı son 10 yılda okurlarım bana aynı soruyu 
farklı biçimlerde soruyorlar: Selim Özben’in 
rüyaları bizi neden bu kadar etkiliyor? Ertesi 
günü bekleyip makul bir saatte izlemek varken 
gecenin geç saatlerinde uykulu gözlerle neden 
o geceki rüyasını bekliyoruz? Selim Özben’in 
rüyaları hangi ruhsal ihtiyacımıza karşılık geliyor 
ki onu ailemizin bir ferdi, 40 yıllık dostumuzmuş 
gibi seviyoruz? Onu diğerlerinden ayıran en 
önemli özellik ne? Tamamı aynı noktayı işaret 
eden bu soruları yanıtlamak benim gibi tecrübeli 
bir rüya eleştirmeni için bile kolay değil, çünkü 
eleştirmen sıfatım bir yana, bir izleyici olarak rüya 
sanatçısının rüyalarını böylesine çok sevmemin 
birden fazla sebebi var. Aklıma gelen nedenleri 
herhangi bir öncelik sırasına koymadan, aklıma 
ilk gelenden başlayarak yazacak olursam; 
öncelikle bu rüyaların zarafetinden söz etmem 
gerekir. Herkesin gereksiz bir koşuşturma içinde 
olduğu bu talihsiz çağda, gecenin geç bir saatinde, 
iç mantığı gereği olayların abartılı sonuçlara 
varabildiği bir rüya içinde bütün seslere, sözlere, 
görüntülere sinmiş olan zarafet, sizleri bilmiyorum 
ama bende güçlü bir arınma duygusu yaratıyor. 
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Bir Selim Özben rüyasında bir kaplanın avının 
üzerine atılışı, bir kuşun kanat çırpışı, istekli 
iki bedenin birleşmesi, bir balerinin dansı gibi 
olaylar hayranlık uyandıran bir yumuşaklıkta, su 
gibi akan bir ritim içinde gerçekleşir. En korkunç, 
en üzücü olaylar bile rüyanın geneliyle bir uyum 
duygusu yaratır. Rüya sanatçısının rüyalarında 
dikkatimi çeken, onları özgün kılan diğer bir yan 
ise rüyalarının barındırdığı akıl almaz çeşitliliktir. 
Sözünü ettiğim çeşitlilik mekânlara, kişilere, 
nesnelere ve duygulara yaygın halde bulunur ve 
bir Selim Özben rüyası içerdiği özel bir öğeden asla 
tanınamaz. Sanki dünyadaki hayatın bütün içeriği 
Selim Özben rüyalarında temsil edilmek üzere 
sıraya girmiş gibidir. Onun rüyalarını izlerken 
insanlık komedyasının bütün tezahürlerini er ya 
da geç göreceğinizi iyi bilirsiniz. Elbette sözünü 
ettiğim bu çeşitlilik onun rüyalarında kendine has 
temalar, diğerlerine kıyasla daha sık uyandırılan 
duygular olmadığı anlamına gelmez; bütün bu 
insan, nesne, duygu, mekân, izlenim bolluğu 
içinde onun rüyaları sanki bize çok özel nesneleri, 
diğerlerine kıyasla daha vurucu, yakıcı olan 
duyguları işaret eder. Onun rüyaları izleyicileri 
tarafından barındırdığı o eşsiz bütünlük nedeniyle 
neresinden izlenmeye başlanırsa başlansın hemen 
tanınır. Selim Özben rüyalarında hoşuma giden 
bir diğer yan olan belirsizlik rüya sanatının zaten 
en önemli öğelerinden biridir. Aynı konuların 
çevresinde dönüp duran hararetli bir tartışmanın 
tam ortasında içiniz sıkılmış, rüyada işlerin 
çok daha kötüye gideceğine inanmışken birden 
kendinizi ufka kadar masmavi bir denizin önünde 
buluverirsiniz ve tam rahatlayıp gevşemişken 
birdenbire çok uzaklardan tehdit edici dev 
dalgaların size doğru geliverdiğini görürsünüz. 
Belki bütün bunlardan daha önemlisi Selim 
Özben rüyalarının varoluşumuz hakkında bizlere 
fısıldadıklarıdır. Durmaksızın değişen sahneler, 
tehditkâr görüntüler; rüzgârın uğultusu gibi, bir 
nehrin çağıldayarak akışı gibi, gök gürültüsü gibi, 
sahile vuran dalgaların çıkardığı ses gibi doğanın 
onun rüyalarından hiç eksik olmayan sesleri 
varoluşumuza ilişkin çok temel sorulara verilmiş 
dolaylı yanıtlar gibidir. Selim Özben rüyalarında 

olup bitenler bir rüyada görülebilecek olağan 
şeyler gibidirler. Çok sayıda insanın “Benim 
rüyalarıma çok benziyor, rüyalarıma tercüman 
oluyor” dediğini duyarsınız. Bu gördüğüm pekâlâ 
benim rüyam olabilirdi diyerek rüyada gelişen 
maceranın bir parçası olmaktan büyük bir kıvanç 
duyarsınız. Algılarınız sonuna kadar açılmış, 
rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve merak 
içinde mest olmuş bir halde seyrederken, bir 
yandan acaba sonunda ne olacak diye merak edip, 
bir yandan keşke hiç bitmese diye düşünürsünüz. 
Selim Özben rüyalarını seyrederken sıradan 
olayların, dar ufukların, her gün tekrar tekrar 
yaptığımız işlerin, basit gündelik hesapların 
bizi hapsettiği düşünsel kısırlıktan, hayal 
fukaralığından kurtulup bir harikalar diyarına 
girmiş gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir 
olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, 
zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye 
düşünürsünüz. Selim Özben’in rüyalarının bir 
diğer önemli özelliği seyredildikten sonra zihinde 
yankılanmaya devam etmesidir; işyerinizde 
sakin bir ruh haliyle işinizi icra ederken 
gece seyrettiğiniz rüyayı zihninizde yeniden 
canlandırır, rüyanın dönüm noktalarını, çarpıcı 
imgelerini, barındırdığı paradoksları düşünüp 
gülümsersiniz. Mesai bitiminde asansöre binmiş 
aşağıya inerken rüya yeniden aklınıza düşüverir, 
yeterince takdir edilmemiş bir ayrıntıyı düşünüp 
bunu fark ettiğiniz için kendinizi iyi hissedersiniz. 
Hatta belki bu ayrıntıyı bir dostunuzla paylaşmayı 
düşünür, ama onda aynı heyecanı yaratmamış 
olacağından korkarak bundan vazgeçersiniz. Bu 
talihsiz çağda, biliyorum, hepiniz birçok şeyle 
meşgulsünüz ve hepsine yetişeyim derken belki 
hiçbirinin hakkını tam olarak veremiyorsunuz. 
O nedenle şimdilik, başka şeylere ayıracağınız 
zamanı daha fazla daraltmadan, Selim Özben 
rüyaları hakkındaki sohbetimizi burada bitirelim 
diyorum. Kalemimin gücü Selim Özben rüyalarını 
tasvir konusunda bu kadarını yapmaya yetti 
değerli rüyaseverler.
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Warp Hızında Notalar1966 - 2018 Star Trek

Warp Hızında Notalar
1966 - 2018

Gene Roddenberry

Burak FEDAKAR

Uzay: son sınır. Bunlar, yıldız gemisi Atılganın yolculukları. Beş yıllık 
görevimiz: garip yeni dünyaları keşfetmek, yeni hayat ve yeni medeniyetler 
bulmak, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek...

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. 
Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and 
new civilizations, to boldly go where no man has gone before...



67www.yerlibilimkurgu.com

Warp Hızında Notalar

Uzay gemisi Atılganın kaptanı James Tiberius 
Kirk’ün, 1966 yılında yolculuğuna başlayan 

Star Trek dizisinin ilk bölümünde yaptığı 
açılış konuşmasının üzerinden yarım yüzyıl 
geçti. Dizinin yaratıcısı Gene Roddenbery’nin 
hayalindeki geleceği tasarladığı ve NBC kanalının 
yapımcılığında hayata geçen hayallerin bugün 
ulaştığı nokta, yarattığı dünya çapındaki etki 
hakikaten muazzam bir başarı. Üç sezonluk bir 
başlangıcın ardından 1979 tarihinden itibaren, 
günümüze kadar çekilen toplam 13 sinema 
filmi, bir tanesi animasyon serisi olmak üzere, 
6 televizyon dizisi, sayısız kitap ve çizgi roman, 
her türlü hediyelik eşya ve diğer ürünlerle milyar 
dolarlık bir pazar haline gelen Star Trek...

Yıldız gemisi Atılgan, 1966 - 1968 arası üç 
sezonluk maceranın ardından, 1973 yılında 

animasyon serisiyle yoluna devam etti. 1978 
yılına geldiğimizde Paramount, 12 bölümlük 
Mr.Spock hariç, orijinal mürettebatla yeni bir 
seriye hazırlanırken, Star Wars’un olağanüstü 
başarısı üzerine, dizi projesinden vazgeçip, 
sinema filmi çekilmesine karar verir. Böylece 
efsane yönetmen Robert Wise’ın yönetiminde, 
Star Trek: The Motion Picture 1979 yılında ilk 
sinema filmiyle, bonus olarak Mr. Spock’un da 
mürettebata katılmasıyla, beyaz perde de yerini 
alır. İlk altı filmde eski, sonraki dört filmde, yeni 
nesil mürettebat yer alır. 2006 yılından itibaren 
J.J.Abrams önderliğinde seriye yeniden soluk 
aldıran ve sonuncusu geçtiğimiz yıl vizyona giren 
üç film daha çekilir. Televizyon cephesinde ise 
1987 yılıyla birlikte tam 7 sezon sürecek, Star 

Trek: The Next Generation başlar. Tüm Star Trek 
dizileri içerisinde en başarılı seri bu olur. Kaptan 
Jean-Luc Piccard ile, yeni mürettebat, maceradan 
maceraya koşarlar. 1991 yılına geldiğimizde, 
dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry aramızdan 
ayrılır ve külleri Colombia uzay mekiğiyle uzaya 
gönderilir. 1993 yılında yeni dizi gelir, Star Trek: 
Deep Space Nine. Bu seriyi, 1995 yılında 7 sezon 
sürecek Star Trek: Voyager takip eder ve 2001 
yılında 4 sezonluk Enterprise, serinin bir diğer 
yeni dizisi olur. 2017 yılında beyaz camda uzun 
bir aradan sonra gösterime giren ve ilk sezonu 
13 bölüm süren yeni dizi, Star Trek: Discovery 
efsanenin başarıyla devamına daha uzun süre 
katkıda bulunacak gibi görünüyor.

1972 yılında TRT’de gösterilmeye başlanan 
diziyi açıkçası hayal meyal hatırlıyorum. Dört 

veya beş yaşımda merakla ekran karşısında 
oturup, hayranlıkla izlediğime eminim, çünkü net 
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şekilde bazı sahneler hiç aklımdan çıkmamış ve 
yıllar sonra ilk serinin DVD’lerini alıp izlediğimde, 
aklımda kalan sahneleri hatırlamak hoş bir 
deneyim olmuştu. Uzay Yolu’nun TRT yıllarından, 
Türkçe’mize kazandırdığı, bilgisayar, ışık hızı, 
ışınlama gibi pek çok terim olduğu gibi, Kaptan 
Kirk’ün, “ışınla beni Scotty” ve Doktor McCoy’un 
“Ölmüş Jim” replikleri hafızalara kazınmıştır. 
Özellikle, Mr. Spock karakterine sesiyle hayat 
veren, dublaj sanatçısı Erol Amaç unutulmazlar 
arasına girmiştir.

1973, Star Trek ve ülkemiz açısından önemli bir 
yıldır. “Turist Ömer Uzay Yolunda” Sadri Alışık 
ve dizinin seslendirme sanatçılarıyla, yönetmen 
Hulki Saner tarafından çekilir ve o dönem 
sinemalarda büyük bir ilgiyle karşılanır. Özellikle, 
Turist Ömer’in, Mr. Spock’a “kabakulak” diye 
hitap etmesi ve şamatanın bir an bile eksilmediği 
film, sinema tarihinde de, çekilen ilk Star Trek 
filmi olmasıyla ayrıca önem arz etmektedir.

Star Trek fenomeni, çizgi roman alanında da çok 
fazla ilgi görmüştür. Marvel tarafından çıkartılan 
ve neredeyse tüm dünyada yayınlanan seriyi 
ülkemizde 80’li yıllarda Alfa Yayınları satışa 
çıkarmıştır. Çizgi roman merakımın başladığı 
yıllarda, televizyon ve sinemada büyük bir ilgi ve 
merakla takip ettiğim Star Trek çizgi romanlarına 
da kayıtsız kalmamış ve neredeyse çıkan bütün 
fasikülleri edinmiştim. Günümüzde çizgi roman 
yayınları halen devam etmektedir...

Star Trek serisinin müziklerinden bahsetmemiz 
gerekirse, besteci Alexander Coruage’ın unutulmaz 
ana teması, neredeyse dizinin kendisi kadar 
önemlidir. 1960’lı yılların, orkestra destekli pop 
sound tarzını kullanan bestecinin teması, bugüne 
kadar çekilen bütün sinema filmlerinde jenerik 
başlangıçlarında kullanılmıştır. 1979 tarihli ilk 
sinema filminin müzikleri ise efsane besteci Jerry 
Goldsmith’e emanet edilir. 

Star Trek - Dead Space Nine

Star Trek - Enterprise
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Jerry Goldsmith

Besteci, aynı zamanda Alexander Coruage 
ile yakın arkadaş olmaları sebebiyle, önce 

dizinin bestesiyle girişi yapar ve üstüne, tüm 
zamanların en unutulmaz ana temalarından 
birini besteleyerek, Star Trek’in çıtasını daha da 
yukarılara taşır. Devam fimi Wrath Of Khan için 
dönemin yeni parlayan bestecilerinden James 
Horner ile anlaşma yapılır. Besteci Goldsmith’in 
ağırlığı altında ezilmemek adına bir hayli 
uğraşır ve başarılı bir işe imza atar. Üçüncü film 
The Search For Spock’ın müzikleri de Horner 
emanet edilir. Bir önceki filmin besteleri üzerine 
çeşitlemelerle kotardığı albüm başarı çizgisinde 
bir değişim yaratmaz. Dördüncü film Voyage 
Home eski kadronun çektiği altı film içinde en 
fazla hasılat yapanı olarak dikkat çeker. Müzikler 
tecrübeli besteci Leonard Rosenman tarafından 
yapılır ve çok sevilir. 1989 yılına geldiğimiz de 
serinin en zayıf halkası olarak görülen The Final 
Frontier çekilir. Jerry Goldsmith tekrar stüdyoya 
girer ve ilk filmin ana temasını da arkasına alarak 
yeni bestelerle filmin başarısızlığının aksine çok 
kaliteli bir iş çıkartır. Efsane ekibin son filmi 1991 
yılında vizyona girer The Undiscovered Country 
beşinci filmin başarısız izlerini kolaylıkla silmeyi 
başarır. Genç besteci Cliff Eidelman kariyerinin 
en iyi işlerinden birine imza atar. 

Alexander Courage

Bu filmin ardından altı yıllık bir ara gelir bu 
arada diziler devam etmektedir ve 1997 yılına 
geldiğimizde artık sahnede Generations ekibi 
vardır. Kaptan Jean Luc Piccard önderliğinde 
Atılgan yeni maceralara çıkmaya hazırdır. Yedinci 
film The Generations ilk ekiple ikincisi arasında 
geçiş köprüsü görevi görür. Televizyon dizisinin 
de müziklerini hazırlayan Dennis McCarthy, 
Coruage’in  unutulmaz ana temasını kullanarak 
yeni bestelerle taze kan olur. Sekizinci film bütün 
sinema filmleri içinde en başarılı olanlarındandır. 
First Contact hasılat açısından da yapımcının 
yüzünü güldürür. Bir kez daha Jerry Goldsmith 
ekibe katılır ve muhteşem bir albümle filmi 
taçlandırır. Dokuzuncu film Insurrection bir 
önceki filmle yükselen çıtanın yavaştan aşağıya 
doğru meyletmeye başladığı yapım olur. Müzikler 
bir kere daha Goldsmith’in ellerine teslim 
edilmiştir. Besteci her zamanki profesyonelliğini 
konuşturur albümde. Generetions ekibinin son 
birlikteliği onuncu film Nemesis ile 2002 yılında 
nihayete ererken besteci Goldsmith içinde Star 
Trek defterinin kapandığı hüzünlü bir veda olur 
bu! 

J.J.Abrams - Michael Giacchino

Star Trek sinema macerası 2009 yılına kadar uzun 
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bir ara verir. Son dönem popüler yönetmenlerinden 
J.J.Abrams’ın devreye girmesiyle yepyeni yüzlerle, 
ilk ekibin maceralarının yer aldığı Star Trek Movie 
vizyona girer. önceki filmlere göre aksiyon dozu 
daha da artan film Dünya çapında büyük bir 
hasılat yaparak yeni filmlerin de yolunu açar. Bu 
yeni başlangıcın müziklerinde orkestranın başına 
Michael Giacchino geçer. Hollywood’un yeni 
ve başarılı bestecisi Alexander Courage’ın ana 
temasıyla harmanladığı besteleriyle başarılı bir iş 
çıkartır. Albüm içerisinde yer alan farklı bestelerle 
özellikle fanlar arasında kendini çabuk kabul 
ettirir. Devam filmleri In To Darkness ve Beyond 
ile kaldığı yerden başarıyla devam eden Giacchino 
önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak yeni 
macerada da orkestrayı yönetmeye devam edecek!

J.J.Abrams ve Yeni Yüzler

Star Trek bestecileri arasında en fazla emek veren 
ve bilinen Jerry Goldsmith, Next Generation ve 
Voyager’ın unutulmaz ana temalarını besteleyerek 

dizilerde de kendini göstermiştir. Alexander 
Courage ilk üç sezonluk dizinin müziklerini 
besteler. İkinci ekibin yer aldığı Next Generation, 
Deep Space Nine, Voyager ve Enterprise dizilerinin 
müziklerini çeşitli besteciler kotarır. Dennis 
McCarthy, Jay Chattaway, George Romanis, David 
Bell, Paul Baillargeon, Fred Steiner, Don Davis, 
John Debney, Richard Bellis, Gregory Smith, 
Ron Jones, Kevin Kiner, Velton Ray Bunch, Mark 
McKenzie, John Frizzell ve Brian Tyler gibi pek 
çok isim Star Trek dizi dünyasında besteleriyle 
boy gösterirler. Geçtiğimiz yıl gösterime giren yeni 
dizi Discovery’nin müzikleri Jeff Russo tarafından 
bestelenmiştir.

Hem dizi hem de sinema dünyasında 
elli yılı aşkın süredir boy gösteren Star 

Trek her devirde en iyi bestecileri bünyesinde 
barındırmıştır. Günümüzde hızını kesmeden 
warp hızında yoluna devam eden fenomen, 
yeni dünyaları keşfetmeye yepyeni bestelerle 
merakımızı celp etmeyi sürdürecek.

Star Trek Motion Picture 1979
Alia - Persis Khambatta
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21. yüzyılda, Üçüncü Dünya Savaşının yıkıntıları 

arasından ayağa kalkmaya çalışan insanoğlu ve 
onlarla ilk teması gerçekleştiren, Vulcan ırkının 
işbirliği neticesinde kurulan, Birleşik Gezegenler 
Federasyonunun, hayatımıza girişinden bugüne 
geçen elli yıllık sürede, insanoğlu haris hırslarının 
peşinde koşmaya devam ediyor. Bu umarsızca 
gidişat bizleri küresel bir felakete sürükler mi 
bilemiyoruz ama Gene Roddenberry’nin yarattığı, 
her bireyin, barış içinde yaşadığı, sınırların, dil ve 
ırk farklılığının olmadığı, kısacası birleşmiş bir 
Dünyanın varlığını hayal etmek bile insanın içini 
biraz olsun gelecek adına umutlandırmaya yetiyor. 
Daha önce kimsenin gitmediği yerlere, cesurca 
gidebilmek... Günün birinde, neden olmasın?

Son sözü tüm zamanların en sevilen Alien’ı Mr. 
spock’a bırakalım,

Mene sakkhet ur seveh, (Vulcan dilinde)
Live Long And Prosper,
Uzun Yaşa ve Başarılı Ol!
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Gürhan ÖZTÜRK

Son İnsan

Roman - Bölüm 1

KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ HALKASI 

İnsanoğlu en başından beri yanıtları 
arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi 

benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman 
da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama 

en başta anlamadıkları şey ortada tek bir 
yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek 

bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de 
insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden 
almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık 

için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene 
kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti…

1. Bölüm “Kedi Oğlan”

(28.06.2015 - 1. Gün) 

Bir adım, bir adım daha… Genç adam bir adım 
daha atmanın ne kadar zor olduğunu kendine 
hatırlatıyordu. Daha kim bilir bu adımlardan kaç 
sefer atması gerekecekti. Yaşadıklarını beyninde 
tutamıyordu. Hafızası o kadar engin değildi, ama 
derin bir hayatın içinden geliyordu. Tarihin ta 
kendisine tanıklık etmişti, ama her yerde aynı 
anda bulunması da mümkün değildi.

“Özel insanların bir araya getirilip 
eğitimden geçirileceğine dair bir haber 
okudum. Doğru yerdeyim değil mi?”

Karşısındaki asker böyle bir soru karşısında ne 
tepki vermesi gerektiğini düşünüyordu. Silahını 
mı doğrultmalıydı yoksa yanıt mı vermeliydi, 
bilememişti. Bu gizemli adaya gönderilecek 
askerlerin arasında yer alacağı için kendisini 
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şanslı görenlerdendi. Bir daha buna benzer bir 
macera yaşayabileceğini sanmıyordu. Her gün 
bir dolu garip vakanın yaşandığı bir dünyanın 
içerisinde yaşayan her insan gibi en sonunda 
karşısına herkese anlatabileceği garip bir mevzu 
çıkabilmişti. 

Cesaretini kaybetmeden genç adama: “Buraya 
kadar nasıl gelebildin? Burası gizli bir üs ve bir 
adadayız,” diye karşılık verdi asker. 

Asker ne kadar durum karşısında şaşkınsa 
genç adam bir o kadar durumu normal 
karşılarcasına sırıtmasını sürdürüyordu. Daha 
güneş yeni doğmuştu ve gökyüzünde yükselmek 
için acele etmiyor, tembellik ediyordu. Bir yandan 
kendi durumuyla özdeşleştirdiği güneşe göz 
kırparak askere inanmayacağını düşündüğü halde 
açıklamasını yaptı. 

“Aaa, o mesele. Biliyorsun bu denizlerin 
geçtiği yerlerde sürekli deniz yoktu, bazı zaman 
dilimlerinde ya deniz çok alçalmıştı ya da doğrudan 
karalar geçiyordu. Ya da gelecekten bahsedecek 
olursak ortada bir deniz bile kalmayacak. Onu 
bunu bırak da burası doğru yer mi, kaç tane ada 
dolaştım durdum.”

Bu yanıtının üzerine asker daha çok 
endişelenmiş olacaktı ki genç adamın etrafını 
birden daha fazla asker sarmıştı. Askerlerin 
hepsi yirmili yaşlarda olmalıydı. Buraya bir daha 
yaşamayacaklarını düşündükleri bir maceranın 
parçası olmanın heyecanıyla gelmişlerdi. Ama 
hiç biri bu genç adamın karşısında ne yapmaları 
gerektiğini bilememişti. Neyse ki başlarında duran 
komutanlardan birisi olay yerine gelmek üzereydi. 

Genç adam, gelen komutanın üniformasının 
üst kol kısmında yer alan kırmızı renkli v 
harfini andıran işaretten rütbesinin aslında 
onbaşı olduğunu biliyordu. Buradaki genç 
erler, rütbelerin anlamlarını ve hiyerarşiyi pek 
bilmiyordu anlaşılan. 

“Sen nereden geliyorsun böyle?” diye 

sordu gelen erbaşı. Doğruları söylemeyi daha 
doğru bulmuştu genç adam, her ne kadar 
anlatacaklarına pek inanmayacaklarını bildiği 
halde açıklamalarına devam etti. 

“Rusya soğuktu bugünlerde, oralarda 
takılıyordum Sovyetler dağıldığından beri. Ama 
haberleri gördüm, ülkenizin yapmaya gayret 
gösterdiği projeyi beğendim ve ben de katılım 
göstermek istedim. Gerçi sen memleketimi 
soruyor olmalısın, ama 5000 sene öncesini ne 
yapacaksın?”

Onbaşı terlemeye başladığını hissediyordu. 
Karşısındakinin kim olduğunu anlamıştı. 
Zaten beklenen kişiydi, General’e hemen haber 
ulaştırmaları gerekiyordu.

“Projenin içinde gönüllü olarak yer almak 
istiyorsun yani?” diye sordu bu sefer onbaşı 
gülümseyerek. Onu korkutmamaları lazımdı, 
isterse kaçabilirdi. Gücünün ne olduğu biliniyordu, 
nasıl çalıştığı ise tamamen bir gizemdi. O yüzden 
yüksek risk taşıyan birisiydi. 

“Evet, ne demişler gönüllülük esas olmalı 
bu tür işlerde. Hem her gelen Türk olacak, ben 
dünyanın geri kalanını severek temsil edebilirim. 
Her yerin tarihini ve coğrafyasını biliyorum.” 

“Tabi, size ne diye hitap edelim? 
Biliyorsunuz, bu projede herkes takma bir 
isimle yer alıyor.”

“Aaa, bunu bilmiyordum. İyi oldu. Ne desem 
ki kendime?” diye düşünmeye başladı genç adam 
ve aklına birden bir fikir gelince kafasında lamba 
yanmış gibi yüzü aydınlandı. Tabi yüzünün 
aydınlanma nedeni güneşten kaynaklıydı, 
ama bu sıradan aydınlık efekti bile askerlerin 
yaşadıklarından daha da etkilenmelerine sebep 
olmuştu.

“Kedileri ve çocukları çok severim. 
Görünüşümün de bir çocuktan farkı yok 
nasılsa. Kedi Oğlan de geç.” diye yanıt 
verdi genç adam, sesi oldukça sakin çıkıyordu. 
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Ama etrafındaki erler durum karşısında iyice 
heyecanlanmışlardı ve birbirlerini iterek gelen 
kişiye daha yakından bakmaya çalışıyorlardı. 
Çoğu şu anda yanında kamerası olan bir cep 
telefonu taşıyabilmeyi arzu ediyordu, ama bu hala 
mümkün değildi. 

“O halde adamıza hoş geldiniz, Kedi Oğlan. 
Bugün içerisinde General Serhat Seçkin de burada 
olacak. Sizin eğitiminizden sorumlu kişidir kendisi. 
O geldikten sonra da biz ayrılacağız. Devamında 
tamamen o ve sizin gibi özel insanlar burada yer 
alacaklar. Eğitim bir hafta sürecek. Bugün diğer 
özel insanlarla tanışacaksınız. O vakte kadar gelin 
sizi odanıza götüreyim.” 

“Eğlenceli bir şeye benziyor.” diye karşılık 
verdi Kedi Oğlan onbaşını dinledikten sonra ve 
onu takip ederek eğitim binasına girdi. O an için 
bilmediği şey kendisi için hazırlanmış büyük bir 
tuzağın içinde hapis olmak üzere olduğuydu.

Eğitim binası aslında kocaman bir yapıydı. 
Duvarları beyazdı, iki katlıydı ve üst katında güzel 
bir terası da vardı. Kedi Oğlan yapı karşısında 
biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Proje yapılırken 
anlaşılan inşaat kısmında bayağı maliyeden 
kısmışlardı. Genç adam binanın içerisine girmek 
üzereyken de bu proje için özel olarak yapılmış 
olan kocaman bir jet eğitim alanının arkasına 
yapılmış gizli bir piste iniş yapmak üzereydi. 
İniş yaparken bile ses çıkartmaması için jete 
özel bir motor dizayn edilmişti. Kedi Oğlan, jeti 
görmüş olsaydı neden bina yapımında fazla para 
harcanmamış olduğunu daha iyi idrak edebilirdi. 
Jetin içinden General indi, gerindikten sonra 
jetin içerisine döndü ve koltukta uyumakta olan 
kişilere baktı. Jetin içerisindeki ışıklar sönmüş 
olduğundan kişileri görmek imkânsızdı. Ama 
General, içeridekilerin ilaçla uyutulduğunu ve jete 
bindikleri anı bile hatırlamayacaklarını biliyordu. 
Eğitim binasına doğru ilerlerken askerler de 
gelen kişileri uyanmadan odalarına götürmek için 
piste geliyorlardı. Bir onbaşı ise kapının girişinde 
General’i karşıladı ve ona son gelişmeleri bildirdi. 

“Anlaşılan kahvaltı bile yapamadan göreve 
başlıyoruz” diye yorumda bulundu General. 
Onbaşının ona getirdiği dosyayı teslim aldıktan 
sonra binaya giriş yaptı. Kapı elektronik sistemlerle 
donatılmıştı, giren kişinin kim olduğunu hemen 
kapının sistemine bağlı bir ekrana yansıtıyordu. 
Üzerinde taşıdığı nesnelere kadar her türlü bilgi 
hemen ekranda kişinin fotoğrafının yan tarafında 
yer alıyordu. General’in yanında silah yoktu. 
Taşıdığı dosya, mendili ve naneli şekeri sistem 
tarafından General’in üstünde taşıdığı nesneler 
olarak ekrana aktarılmıştı. 

Eğitim binası açık okyanusta ABD’den 
özel olarak kiralanan küçük bir adada inşa 
edilmişti. Yeri gizli tutulmaya çalışılmıştı, bu 
maksatla ABD ile bir anlaşma imzalanmıştı. Beş 
yıllık bir çalışmanın ardından binanın inşası 
tamamlanmıştı. Bu projede yer alan mimar eğitim 
için gerekli koşullara uygun bir şekilde binanın 
tasarımını yapmıştı. 

Adada eğitim binası ve binanın arka 
tarafında yer alan ufak bir pist dışında bir 
yapı bulunmamaktaydı. Ulaşım ise sadece son 
teknolojik gelişmelerle donatılmış bir prototip 
olan özel bir jetle sağlanmaktaydı. Kısa süreli 
görünmezlik özelliği sağlayabilen kalkanı ve en 
önemlisi sessiz bir şekilde hareket edebilmesi onu 
projenin en değerli teknik donanımı yapmaktaydı. 
Aynı zamanda otomatik pilot ile kendi başına 
hareket edebilmekte ve on beş kadar kişiyi 
taşıyabilmekteydi.
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Eğitim binasının giriş katında hem sosyal hem 
de yemek gibi hayati ihtiyaçları karşılayabilecekleri 
salonlar yer almaktaydı. Hem mutfak hem de 
yemek odası ayrı salonlarda ve büyük masalarla 
rahat edebilecekleri bir şekilde hazırlanmıştı. 
Toplantı salonu da bu katta yer almaktaydı ve 
toplantı salonunun yanına arzu edenler için içki 
içebilecekleri bir mini bar da bulunmaktaydı. 
Toplantı salonunun tam karşısında yer alan 
ortak alan da rahat edebilecekleri bir şekilde 
dekore edilmişti. Eğitim sürecinin dışında da 
spor yapmak isteyenler için spor salonuna yer 
verilmişti. Spor aletleri, duş alabilecekleri bir 
bölüm ve yüzme havuzu da ilave edilmişti. 
Bir üst kata çıkış merdivenlerle ve asansörle 
yapılabiliyordu. Asansörler ortada yer alan uzun 
koridorun iki ayrı ucuna konmuştu. Koridor 
binanın bir tarafında yer alan yemekhane, mutfak 
ve spor salonu ile toplantı salonu, mini bar ve 
ortak salonu birbirinden ayırmaktaydı.

Üst katta herkesin kendine ait özel odası 
bulunmaktaydı. Fazladan yatak odaları da 
mevcuttu. General’in hem yatak odası hem de 
çalışma ofisi de bu katta bulunuyordu. Vakit 
geçirmek için bir adet kütüphane ve bilardo gibi 
eğlenceli etkinliklerin yer aldığı oyun odası da 
bu kata konulmuştu. Geniş bir arka balkon da bu 
katta yer almaktaydı. 

Giriş katın altında yer alan özel alana sadece 
asansörle inilebiliyordu. Bu katta cephane, özel 
durumlar için hapishane, sorgu odaları, kamera 
odası ve sığınaklar yer almaktaydı. Buraya giriş 
izni sadece General’e verilmişti. Acil bir durum 
olduğunda General’in başka birisine geçebilmesi 
için geçici izin verebilme yetkisi mevcuttu.

Eğitim genel olarak arka bahçede yapılacak 
şekilde ayarlanmıştı. Burada dinlenebilecekleri 
hoş bir bahçe, oturma yerleri ve süs havuzu da 
bulunmaktaydı. Bu bahçenin arka tarafındaki boş 
alan da eğitim için ayrılmıştı.

Projenin başlamasına son bir ay kala her 
türlü teknik donanımın son kontrolleri de 

tamamlanmıştı, bir önceki gün teknik elemanlar 
buradan gönderilmişlerdi. Askerlerin, özellikle 
yüksek konumdaki komutanların neredeyse 
tamamı da General buraya gelmeden önce adadan 
ayrılmışlardı. Jetin taşımış olduğu misafirleri 
odalarına yerleştirmeleri için ufak bir birlik 
geride bırakılmıştı. Onlar da görevlerini yaptıktan 
sonra General’i burada eğiteceği kişilerle başbaşa 
bırakacaklardı. Bu büyük bir riskti, ama ne 
olursa olsun General’e bu konuda güveniyorlardı 
çünkü oluşturulan ekibin kim oldukları güvenlik 
nedeniyle çok az kişi tarafından bilinmeliydi. O 
şanslı kişiler de bugün burada bulunan erler ve 
erbaşları olmuştu, ama eğitimin gerçekleşeceği 
süre zarfında güvenlik ihlali olmaması için burada 
görev almış erlerin gördüklerini anlatamayacakları 
bir yerlere gönderilmesi söz konusuydu. 

General Serhat sert adımlarla ilerlemesini 
sürdürdü. Elindeki dosyayı inceliyordu ilerlerken. 
Dosya tutmayan sağ eliyle ensesini kaşırken 
düşünceli bir ifade suratına yerleşmişti. Bu 
koridorlardan sadece bir defa geçmişti, o da 
bir sene kadar öncesiydi ve gene buraya geri 
dönmüştü. Uzun bir zaman diliminde burada 
olmak durumundaydı. 

Normalden daha yaşlı göründüğünün 
farkındaydı. Eşinin kaybını bir türlü atlatamamıştı. 
Ordu artık hayatının kendisi olmuştu, başka 
türlü yaşayabileceğini sanmıyordu zaten. Kır 
düşmüş saçlarına aldanmamak gerekiyordu, 
oldukça sağlıklı ve atletik bir vücudu vardı. Ama 
olması gerektiğinden fazla kırışmış olan yüzü 
gerçeği yansıtmıyordu, gerçi bu durum ona yarar 
sağlıyordu. Düşmanları onu hafife almış oluyordu 
bu sayede. 

Adımlarını daha da ileriye götürmeden önce 
durakladı. Buralarda bir tane ayna olduğunu 
hatırlıyordu. Hastaneyi andıran bu koridorlar 
birbirinin aynısıydı. Karşısına çıkan ayna 
hatırladığı olmayabilirdi, ama iş görürdü. Gözler 
uykusuzluğu belli ediyordu. Ama üniforması karşı 
tarafa gerekli ciddiyeti verebilecek güçteydi, bedeni 
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bunu başaramazsa bile. Kendisine konumunu 
hatırlattı içinden, bu işi başarması gerekiyordu. 
Tuğgeneral olarak bu rütbede apoletine çapraz 
kılıçlardan oluşan askeri bir simgenin üstüne bir 
yıldız eklenmişti. Bir senedir bu rütbedeydi. Bu 
rütbedeki görev süresi genellikle 4 yıldı. 4 yılın 
sonunda Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) tarafından 
görev süresi uzatılabilir, emekliye ayrılabilir 
veya tümgeneral rütbesine terfi ettirilebilecekti. 
Tüm bu olasılıklar ona verilmiş görevin başarıya 
ulaşmasına bağlı olarak değişebilirdi. 

Hükümet böylesine önemli bir gücü elinde 
bulundurmak istediğinde görevin başına kimi 
geçireceklerini aylarca hararetli bir şekilde 
tartışmıştı. Tüm medya her anı takip ediyor ve halk, 
olacakları merakla bekliyordu. Çünkü olacaklar 
sadece kendi ülkelerini değil, dünyanın tamamını 
ilgilendiriyordu. General Serhat görevin kendisine 
verileceğini hiç tahmin etmemişti ama kendisi 
seçildiğinde ise sevinçle görevi kabul etmişti. 
Hayatları boyunca - en azından bir kısmı - askeri 
eğitimden nasibini almamış bir dolu kişiye askeri 
disiplini aşılamak başta zorlayıcı gelse de sonunda 
kazanan tarafın kendisi olacağına emindi. 

Bekleme odasına geçtiğinde projektörle 
duvara yansıtılmış fotoğraflara gözü takıldı. 
Fotoğrafta esmer, saçları berbere gitmediğinden 
uzadığı yetmezmiş gibi bir de yıkamadığından 
yağlı haliyle alnından aşağıya dolu birkaç tutam 
saç sarkarken poz vermiş bir genç vardı. Gencin 
gözlerine baktığında kahverengi, sıradan bir 
ergene ait diye yorum yapıp sıradaki fotoğrafa 
geçerdi General normalde. Zaten gözlük kullanan 
hippi kılıklı genç nesilden pek fazla hoşlanmazdı 
da. Kendisine koymuş olduğu isim itibariyle 
kedileri sevdiği anlaşılan bu gencin dosyasını çok 
önceden incelemişti General Serhat ve karşılarında 
sıradan, hippi kılıklı bir gencin olmadığına emindi 
bu yüzden. 

“Kendine Kedi Oğlan diyorsun, seninle 
nasıl uğraşacağıma şu anda emin değilim. 
Ama buraya gönüllü olarak geldiğine göre 

beni çok fazla uğraştırmayacaksındır,” diye 
yorumda bulunda General ve projektörü kapattı. 
Buraya getirilen insanların çoğunu bizzat General 
kendisi bulmuştu ve projeye katılmaları konusunda 
onları ikna etmişti. Bir tek bu gizemli genç kendi 
isteğiyle gelmişti. Burası yerinin yeterince gizli 
olduğuna inanılan bir adaya kurulmuş bir üs idi ve 
jet ile buraya iniş yaptığının onuncu dakikasında 
askerlerden biri ona uzun zamandır aradıkları 
kişinin adada ortaya çıktığını haber verdiğinde 
bu beklenmedik güvenlik ihlaline sevinmeleri 
mi gerektiğine emin olamamıştı. O yüzden genci 
bekleme odasının arkasında kullanılmayan bir 
odada tutuyorlardı. 

Bekleme odasına göz gezdirdiğinde uzun, 
kahverengi masanın üstündeki çerçeve dikkatini 
çekti. Çerçevenin alt kısmında 17 Mart 1976, 
İstanbul yazıyordu. Çerçevedeki fotoğrafta 
deminden beri dosyasını incelediği gencin 
fotoğrafı vardı hem de projektöre yansıtılan 
fotoğraftaki halinden hiçbir farkının olmadığı. 
Gencin doğum tarihi veya yaşıyla ilgili bir bilgiye 
rastlamamıştı, dosyada bu konuyla ilgili sadece 
bilinmediği bilgisi yazılıydı. 

Yaklaşık yirmi, bilemedin yirmi beş yaşında 
olan bir gencin 1976 yılında şu anki yaşındayken 
resim çektirebilmiş olması mantıken bir fotoğraf 
hilesinden veya gencin ailesinden birine çok mu 
benzemesinden ibaret olduğu düşünülebilirdi, ama 
General işin daha da karışık olduğunu biliyordu. 
Yine de görene kadar inanmak istemiyordu. 

Koridorda ilerlemesini sürdürdü General ve 
Kedi Oğlan lakaplı gencin dosyasını incelemeye 
devam etti. 

“Zaman hakkında tüm bildiklerimin 
ötesinde yer alan biriyle nasıl konuşmam 
gerekiyor ki…” diye düşünürken gencin 
tutulduğu odaya vardığını fark etti. 

Metal kapının üstünde sadece birkaç kişinin 
girebilmesine izin veren bir parmak izi okuyucu 
yer alıyordu. General sol başparmağını parmak izi 
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okuyucunun üstüne yavaşça koydu. Bir süre sonra 
cihazın üstünde yer alan ufak lamba yeşil bir ışıkla 
parladı. Ardından kapı yavaşça açılırken General 
burnuna gelen dayanılmaz pas kokusundan 
kurtulmak için iki eliyle burnunu kapatma gereği 
duydu. 

Elindeki dosya yere düşmüştü. Ama General 
onu almak için yere eğilmeye gerek duymamıştı, 
çünkü ilgisini başka bir şey çekmişti. 

Odada tek kişilik bir yatak, masa, iki sandalye, 
çöp kovası ve masa lambası vardı. Hepsi de 
çelikten yapılmıştı ve şimdi hepsi de elli yıl sonraki 
hallerine varmış gibi paslanmışlardı. 

“Bu nasıl mümkün olabilir?” diye sordu 
General. 

Odanın sol köşesinde küçük bir tuvalet yer 
alıyordu. Tuvaletin kullanıldığına dair bir sifon 
sesi geldikten sonra biri tuvaletten çıktı. General 
bir süre gencin o sıradan, kahverengi gözlerine 
baktı ve mantıklı bir yanıt aramak için çabalayıp 
durdu. 

Gencin parmak uçları pastan dolayı boyanmıştı. 
Sırıtmaya çalışarak: “Sadece duvara değmiştim ve 
elli yıl geçse de bu odadan çıkamayacağımı hayal 
ediyordum. Ardından bulunduğum oda elli yıl 
sonraki haline doğru yol aldı, geri de getiremedim. 
Ellerim pastan kirlenince tuvalete koşturdum ben 
de” diye anlattı. 

Gerçeği bilmese gençten şüphelenmek 
imkânsızdı. Kıyafetleri ya da görünüşü hiç bir 
şey ele vermiyordu. Keten pantolonda kemer 
taşımadığından sürekli düşecek gibi duruyordu 
gencin üzerinde. Eskimiş bir penyenin üzerine 
lacivert renkte hafif bir ceket geçirmişti. Bu 
kıyafetleri nereden topladığı pek bir gizem değildi. 

“Bu zamanda gidişler sadece nesneler 
üzerinde mi işe yarıyor? Yani insanlar 
üzerinde hiç bunu denedin mi?” diye soru 
sorduğunda General aslında yanıtı biliyordu. 
Yine de mantıksız gelen bu yanıtı bir de gencin 

ağzından duymak istemişti. 

“Kendi üzerimde denemiş olmam 
sayılır mı?” 

GELECEK BÖLÜMDE: 

General’in yirmi sene önce Mısır’daki 
arkeolojik kazıya gerçekleştirdiği askeri bir 
geziye konuk oluyoruz…

“Kendisi bana bir isimle hitap etmeme gerek 
olmadığını belirtmişti bir keresinde.”

Günümüzde General, kadim bir dostuna 
danışıyor…

“Yirmi yıl önceki karşılaşmamızı 
düşünüyordum da. Şimdi bu odada, klimanın 
karşısında serin bir konuşma gerçekleştiriyoruz. 
Ne kadar da garip bir durum değil mi?”  

“O zamandan bu yana çok fazla takvim yaprağı 
biriktirdik. Hiç birimiz aynı değiliz artık.” 

TEŞEKKÜR: 

Adadaki üssün mimari tasarımı S. Damla 
Ergenç’e aittir. 
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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 5

Çizim masamı boş boş seyrederken, Giriş Cıngılı beni derin düşüncelerimden kurtardı. Ne cep 
bilgisayarımla kaydettiğim röportajlar, ne de tabletime çizdiğim desenler keyfimi yerine getiriyordu. 
Âfet’imin Copyright bedelini öğreneli beri iştahım da kaçmıştı.

Ekranı açtım ve yüreğim hopladı. Uzaktan kumandaya dokundum. O güzelim endam, salına salına 
içeri girdi, masama yaklaştı. Tarzı tavrı hâlâ soluğumu kesiyordu; ama biraz soğuk gibiydi. Olsun… 
razıydım…

Karşımdaki koltuğa oturdu. Mini çantasını açtı ve misket gibi saydam bir şeyi masamın kenarına 
koydu. Yüreğim bir kez daha hopladı: Yoksa?.. 

-Kumandası arızalandığı için sizi bulamamış, dedi duygusuz bir sesle. Böyle durumlarda fabrika 
ayarları devreye girer. Yani 1SOM’un Teknik Servis Bölümü’ne dönmüş…

Misket önüme doğru yuvarlandı. Durdu, dört çift bacağı açıldı, yavaşça doğruldu. Göz-kamerası 
canlandı ve yüzüme odaklandı. Acaba bana mı öyle geldi, nedir… sanki… ne bileyim?... Bir tuhaf baktı.

Âfet’im devam etti:
-Belleği tarandı ve kayıtlardan kopya alındı. -Mini çantasından bu kez düğme kadar bir disket 

çıkardı, masamın kenarına koydu, parmağının ucuyla itti. -Ancak belleğinin yeniden formatlanmasına 

1  SOM: Sibernetik Organizma Merkezi

Örümceğin Aşkı
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izin vermedi. Bu Yapay Zekâlar’ın giderek kişilik kazandıkları söyleniyor. 
Örümcek MİHA’m zıpladı, sol elimin başparmağına bacaklarını doladı, sıkı sıkı sarıldı. Sevdiğine 

kavuşmuş bir sevdalı gibi mutlu bir ifadeyle, göz-kamerasını kapadı… 
-Teknisyenlerin raporlarına göre, sizin görüntünüze karşı yaydığı titreşimler… nasıl demeli? 

Sanki “tutku” gibi bir şey… Bu yüzden firmam, onu değiştirmek yerine, eğer kabul ederseniz, yeni 
kumandasıyla birlikte göndermeyi tercih etti.

Disketin yanına yeni ekranlı bileziğimi de koydu.
-İnanamıyorum, derken parmağımda yüzük gibi görünen sevimli örümceğimin sırtına dokundum. 

Başıma yedi dikiş atıldı sayende, haberin var mı?
Göz-kamera tekrar açıldı… Yanılmamıştım… bakışlarının yaydığı titreşimlerde neler yoktu ki…  

Bu minicik yapay zekâda nasıl böyle duygular gelişebilirdi ki?

Âfet’ime baktığımda, onu geçen defa eskizlerimi yansıttığım panoyu inceler buldum. Orası artık 
boştu.

Soran bakışlarını bana çevirdi:
-Haklıydınız, gerçekten de çirkindiler… diye mırıldandım. Onların varlığı size hakaretti, hepsini 

sildim…
Âfet’im dudaklarını büzdü. 
-Copyright için SOM’u aramışsınız, Sezai Bey… 
-Aradım… gerçi uzun süre belimi bükecek, ama her türlü ödemeye hazırım. Sizi incitmek yerine 

kafama yedi dikiş daha atılsın, ne ola ki?
İlk kez eski neşesi ve işvesi ile güldü. Ayağa kalktı… Sanırım boyu da benden uzundu… olsun!.. O 

kadar güzeldi ki, ona baktıkça nefesim kesiliyordu. Şu minik örümcek gibi, benim de içimden ona sıkı 
sıkı sarılmak geçiyordu…

Mini çantasından (doğrusu bu kadar şeyi o küçücük şeye nasıl sığdırıyordu, bilinmez) cep 
bilgisayarını çıkardı, açtı ve masamın üzerinden bana doğru uzattı:

-Aslında Firmam, size bu olanlardan dolayı -tepemdeki bandajlara baktı- kendini borçlu 
hissediyor. Uygun bir tazminat ödemeye hazır… Yönetimle konuştum: Tazminat karşılığı, benim 
çizimlerim ile ilgili size gereken Copyright izni verilecek… Şu tuşa dokunup kabul ettiğinizi bildirin.

Şaşkınlık içinde denileni yaptım. Sanki çalışma odama güneş doğmuştu. 

Aygıtı çantasına yerleştirirken:
-Güzel çizin ama! dedi. Bir daha geldiğimde beni hüsrana uğratmayın!
Beni “Tutkulu Örümceğim” ile başbaşa bırakıp; şımarık bir tavırla çıktı gitti. 

Bir daha gelecekti ha… hem de çizimlerini görmek için… Sırf bu uğurda onun binlerce resmini 
çizebilirdim! 
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Zeynep OKÇU

Fetihlerin Fatihi

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

Kutlu Sultan II.Mehmed, titanyum ile 
güçlendirilmiş yüksek surların önünde 

durdu.
 Üst üste binmiş altın plakalardan 
mütevellit zırh ile kuşatılan atının gemini 
avuçlarında sımsıkı tuttu. İki kaşının arasındaki 
nöro-sinaptik noktadan süzülen mavi ışık, atın 
alnındaki reseptöre ulaştığında metalik kişneme 
sesini takiben toynaklarından alevler püskürterek 
şahlandı at.
 “Ya ben şehri alırım, ya da şehir beni!”

6 Nisan 1453
 
 Altın boynuzdan Marmara İç Denizi’ ne 
kadar kuşattı şehri. İlk top atışları ve çatışmalar 
başladı sonrasında. Konstantiniyye’nin kuzeybatı 
tarafında kalan surlara, yüksek ısıya kadar 
çıkabilen lav dehenleri sayesinde az da olsa zayiat 
verildi.

11 Nisan 1453
 
 Civar adaların bir kısmı ele geçirildi, 
donanma vakit kaybetmeden diğer adalara yöneldi. 
Polimeraz zincir reaksiyonu ile klonlanan yenilmez 
ordunun fabrikaları ve DNA kuluçkalarına kaynak 
sağlamaktan başka işe yaramadığı düşünülen esir 
kadınların ikame edildiği adalar bir an evvel zapt 
edilip esirlere hürriyetleri verilmez ve emniyete 
alınmazsa ordunun muzaffer olma hayali boğazın 
derinliklerine batabilirdi.

12 Nisan 1453
 Donanma, altın boynuzu koruyan 
süpersonik hızlı gemilere saldırdı. Hız, sağlamlık 
ve cephane bakımından üstünlüğü elinde tutan 
insansız gemiler, saldırıları geri püskürttü 
ve Osmanlı’nın güneş tribünlü kadırgalarını 
batırdılar. Bunun üzerine sultan Mehmed, ilk 
büyük saldırı emrini verdi. Batan kadırgalarla 
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birlikte umutları da sulara gömülmekte olan 
askerler, sultanın yüreklendirmesi ile yeniden 
taarruza geçtiler. Ne yazık ki düşmanın insan 
DNA’sından klonlanmış mekanik askerleri 
saldırıyı geri püskürtmekte gecikmedi.
 Hava şartları kötüye gidiyordu ve yoğun 
bulutlu kasvetli gökyüzü, askerleri olumsuz 
etkiliyordu. Batan kadırgalar, bastırılan saldırılar 
ve sayıca eksilmeyen, gücü tükenmeyen, 
öldürülemeyen düşmanlar derken ordu bozguna 
uğratılmışcasına dağılmaya başladı.
 Ertesi gün kuşatmalara rağmen alınamayan 
adalardan ve destekçi konsey ülkelerinden yardım 
birlikleri geldi, dört büyük zırhlı gemi ile. Sultan 
ne pahasına olursa olsun o gemilerin şehre 
ulaşmaması hususunda kesin buyruk bildirdi. 
Ne yazık, gemilerden ateşlenen nötron torpilleri 
Osmanlı donanmasını ve askerleri boğazın 
karanlık sularına gömdü.
 Olanları öğrenen Mehmed Han, koruyucu 
zırhlarını giymiş yeniçerileri ile birlikte limana 
ulaştı. Cansız metal askerlerle elinden geldiğince 
çarpıştı ve konseye bağlı şehrin imparatorundan 
gelen mesaj ile geri çekilmek şöyle dursun, 
ordusunu güçlendirmek ve günlerdir zihninde 
oluşturduğu fikirleri hayata geçirmek üzere 
seraskerlerini topladı. Boğazdaki bütün gemileri 
batırılmış ve gemilerin hareketinden sorumlu 
nöron iletici askerleri de öldürülmüştü. Surlarda 
çarpışan ordunun üzerine sıvı nitrojen dökülüp 
tırmanmalarına mani olunmuştu.

22 Nisan 1453 

 Sabahın erken saatlerinde; Altın 
Haç konseyinin üyesi olan, Bizans şehri 
Konstantiniyye’deki herkes şaşkınlıkla açtı 
gözlerini.
 Sultanın kadırgaları boğazın sularında 
göründü!
 Yıldırım kafesleri ile kapatılan boğazdaki 
bütün kadırgalar batırıldığından ve surlara 

askerleri yanaştırılmadığından zafer kazandığını 
düşünen Bizans hüsrana uğradı, Osmanlı sancaklı 
kadırgaları görünce.
 Deniz yolu ile boğaza ulaşamayan Mehmed 
Han, kadırgaları tabanlarına ve geçiş yoluna 
döşettiği neodyum mıknatıslı plakalar üzerinden 
indirdi Haliç’e.
 Deniz savunmasına yoğunlaşan Bizans, 
kara savunmasını zayıflattı. Tam da bu sırada 
Sultan, dostu Macar mühendis Urban’a tasarlattığı 
ve Şahi adını verdiği devasa lazer topunu sürdü 
surlara.

29 Mayıs 1453

 Hem karada hem denizde cesareti ve zekası 
ile çetin savaş veren sultan Mehmed Han, sabaha 
karşı birliklerini toplayıp, şahi sayesinde surlarda 
açılan büyük gedikten şehre girdi nihayet. Cansız 
askerlerin arkasına sığınan bir avuç insan ve 
imparator çatışma sırasında mağlup edildi.
 Sultan şehri teslim alınca herkesin 
duyup görebileceği şekilde meydana kurulan 
platform üzerinde konuşma yaptı. Soylular ve 
din adamlarına dokunulmayacağının, isteyenin 
istediği şekilde ibadet ve hayatına devam 
edebileceğinin teminatını verdi. Esir kamplarında 
kaynak için tutulan köleleri azat etti.
 Konseyin zulmü ve acımasız kanunlarından 
kurtulan halk yeniden özgürlük ve barışı tatmanın 
huzuruna kavuştu.
 Sultan Mehmed, insan ruhunun kutsiyeti 
ve ‘teknoloji ancak insan içindir’ inancına verdiği 
ehemmiyetten dolayı cansız askerleri görev dışı 
bırakıp yazılımlarını sildirdi ve hepsini meydanda 
toplayıp halkın önünde imha etti. DNA klonlama 
laboratuvarlarını ve fabrikaları kapattırdı.
 Baştan ayağa teneke yığınına dönüştürülen 
şehirde dokunulmadan kalabilmiş Ayasofya’yı 
titizlikle restore ettirip mahzenlerde bulunan 
emanetleri gün yüzüne çıkardı. Altın Haç 
konseyinin bu denli güçlü ve gelişmesine sebep 
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olan Hz. Süleyman’ın yazıtlarını buldu.
 Hz. Süleyman’ın ilmini ve teknolojisini 
kullanarak şehri refah yaşanılacak seviyeye getirdi, 
ordusunu güçlendirdi ve Konstantiniyye’nin fethi 
ile batıya bir kapı açıp Altın Haç’ın kalbine doğru 
seferlere çıktı.
 Gittiği her yerde gördüğü manzara 
karşısında dehşete düşüyordu. Şehirlerde 
gökyüzüne uzanan metal binalar, makinelerin 
içine sıkıştırılıp yaşamaya zorlanan ruhsuz 
insanlar ve hayvanlar, genetik yapısı bozulmuş 
laboratuvarlarda üretilen gıdalar ve yıllardır ekilip 
biçilmediği için çölleşmeye terk edilmiş çorak 
arazilerle karşılaşıyordu.
 Fethettiği şehirlere yeniden nizam 
getirerek yaşayan insanların sağlık ve güvenlik 
seviyesini arttırıp arazileri ıslah ettirdi. Fetihlere 
doymayan Sultan’a ‘Fatih’ ismi verildi.
 Konsey ülkelerinin hayatta kalan üyeleri 
Fatih’in zaferlerinden sonra yapılan anlaşmalarla 
İtalya’nın batısında küçük bir yerleşim birimi 
kurdular.
 Donanmasını ve ordusunu güçlendiren 
Fatih Sultan Mehmed Han, yeni seferlere 
çıkmak üzere Avrupa sınırlarını aşıp deniz aşırı 
yolculuklara açtı kadırgalarının tribünlerini. 
Atlantik Okyanusu’nu geçince nihayet karaya 
ulaştı.
 Köhnemiş saltanat içinde sefa süren 
Altın Haç konseyi, yaşadıkları dünyanın yalnızca 
Avrupa’dan ibaret olduğunu düşünürken neyse 
ki bu toprakları işgal edip sömürmeye fırsat 
bulamamışlardı. Zengin bitki örtüsü talan 
edilmemiş, temiz havası kirletilmemiş, kadim 
tarihinden bu yana değerleri ve kültürü ile özgün 
bir kavimin evi olmuştu.
 Fatih karaya ayak bastığında; 
kehanetlerine göre tam da o yıllarda yeniden 
ortaya çıkması beklenen Tanrıları Kukul-Kan’ın 
geldiğini düşünen yerli halk tarafından coşku 
ile karşılandı. Uzun sakalı, altın zırhı ile yılan 
Tanrı Kukul-Kan’ın yersel suretine benzetilen 

sultanı tapınaklarını onurlandırması için şölenler 
eşliğinde ilahi yürüyüş kortejinin başına geçirdiler.
 Oldukça yüksek ve basamaklı taş 
piramitleri hayranlıkla temaşa etti sultan. Geldiği 
topraklarda da birçok yerde benzer piramitlerin 
bulunması ve anladıkları kadarıyla kendilerine 
Aztlan diyen kavimin eski Türk boylarından 
Kimmerlere benzemesi ile derin düşüncelere 
daldı.
 Şölen sırasında ikram edilen kırmızı sulu 
ve hafif mayhoş meyve ile memnuniyeti arttı. Halk, 
onun beğendiğini anlayınca ‘tomoti’ dedikleri 
meyveden daha fazla servis etti.
 Uzunca bir zaman Aslan ‘Aztlan’ ülkesinde 
kalan sultan şölen sonunda aldığı kararları 
yürürlüğe koymak üzere misafirperver kavim ile 
vedalaşıp bir tek askerini bile ardında koymadan, 
onları kirlenmemiş dünyaları ile yaşamaya 
devam etmeleri için tekrar doğuya ve payitahtına 
dönmüştür.
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Yeni çıkan bir oyun aldınız ve heyecanla eve geldiniz. Hemen Amiga 500’ünüzü 
açtınız. Disket tutan bir el simgesi çıktı ve disketi taktınız. Oyunun başlangıcında 
sağlam bir video çıkıyor. “Oyun açılışına film bile sığdırmışlar, helal olsun!” 
diyerek oyunumuza başlıyoruz. 

Evet, bu sayımızdaki konumuz Syndicate ve devamı olan oyunlar. Syndicate 
kelimesi sendika anlamına geliyor, mecazen de suç örgütü ya da şirket anlamında 
da kullanılıyor.

Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Syndicate Serisi
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 
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SYNDICATE

Syndicate 1993’te Bullfrog firması tarafından 
Amiga ve MS-DOS için piyasaya sürülen, 

daha sonra da Windows, Macintosh, 3DO ve diğer 
platformlara da taşınan bir gerçek zamanlı taktik 
oyunudur [1].

Milletlerin büyük ölçüde etkisiz hale geldiği ve 
hükümetlerin yerini acımasız suç örgütlerinin 
içine sızmış olduğu güçlü şirketlerin aldığı 
yakın bir distopya gelecekteyiz. Bu dünya aşırı 
kapitalizm, açgözlülük ve yolsuzluk tarafından 
yönetilmektedir. Şehirler, reklamların egemen 
olduğu ruhsuz büyükşehirler haline gelmiştir [2]. 
Gelecekte nüfusun çoğunluğuna, onları sanal bir 
cennette yaşayan uysal robotlara dönüştüren zihin 
kontrol cihazları (nöral implantlar) yerleştirilmiştir 
[3]. Bu şekilde itaatkâr hale getirilen halk, artık 
gözden çıkarılabilir tüketicilerden başka bir şey 
değildir. Polisler satın alınmıştır ve sokaklar, 
bölgesel kontrol için yarışan rakip psikotik 
cyborg ajanlarının arasındaki savaş alanlarıdır. 

Bu durum Blade Runner, THX 1138, Yaşıyorlar 
(They Live) ve Robocop gibi klasik bilim-kurgu 
filmlerinin yanı sıra William Gibson’ın siber-punk 
romanlarında yoğun olarak betimlenen baskıcı bir 
gerçekliktir [2].

Oyun, bir adamın kaçırılıp Sendika için itaatkâr 
bir cyborg ajanı haline getirilmesini gösteren 
harika bir giriş animasyonu ile başlıyor [2]. 

Oyuncu olarak, gelecekteki kirli ve şiddet dolu 
olan Dünya’nın önde gelen yöneticilerini satın 
almış olan sendikaların birinde görevli bir yönetici 
rolünü benimsiyoruz. Rakiplerimize suikastlar 
düzenleyerek, önde gelen bilim adamlarının 
hizmetlerini edinerek ve gerekli olabilecek diğer 
her türlü yolu kullanarak, işverenimizin çıkarlarını 
geliştiriyoruz. Bu amaçla çeşitli görevlerini 
tamamlamak için kullanılmadıklarında 
dondurularak bekletilen ve uyuşturucu ile 
kontrol edilen dört cyborg’dan oluşan bir takımı 
kontrol ediyoruz. Görevler karmaşık ortamlarda 
gerçekleşiyor, birçok yapı oyuncu tarafından tahrip 
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edilebiliyor veya kullanılabiliyor. Oyunun bir 
başka yönü ise, suç örgütleri arasındaki rekabete 
ayak uydurabilmek için teknolojik araştırma 
yaparak elinizdeki cyborgların yükseltmesine olan 
ihtiyaç. Örgütlerin oyunu acımasız ve ahlaksızca; 
sivilleri öldürmenin ise hiçbir cezası yok [3].

SYNDICATE: AMERICAN REVOLT

İlk oyuna ek görevler getiren bu paket MS-
DOS ve Amiga bilgisayarları için 1994 yılında 

piyasaya çıkmış. 
Kuzey ve Güney Amerika vatandaşları, cezai vergi 
oranlarından ve yürümenin güvenli olmadığı 
sokaklardan artık bıkmışlardır, sendikaya karşı 
silahlanarak özerklik kazanmak istiyorlar. 
Eğer bunun olmasına izin verirseniz, yalnızca 
Sendika yöneticisi olarak konumunuzu tehlikeye 
atmakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya’daki 
yerinize erkenden veda edeceksiniz. Amerikan 
ayaklanmasını üstünlük mücadelesinde 
kazanmak için ideal bir fırsat olarak gören rakip 
sendikalara karşı da uyanık olmak zorundasınız. 
21 yeni görevde, Amerikan topraklarındaki 
sendikal çıkarları korumalı, isyancı kitlelerin 
kontrolünü yeniden kazanmalı ve aynı zamanda 
düşman sendikaların faaliyetlerini etkisiz hale 
getirmelisiniz. Eskisinden iki kat daha hızlı, daha 

merhametsiz ve tereddüt etmeden ateş eden 
düşman ajanlarla ekibiniz karşı karşıya gelecek 
[4].

 
SYNDICATE WARS

Serinin ikinci oyun olan bu gerçek zamanlı 
taktik oyunu 1996 yılında PC ve Playstation 

için piyasaya sürülmüştür. Sydicate’te geçen 

olaylardan 50 yıl sonra, EuroCorp isimli 
şirket askeri güç, ekonomik güç ve teknolojik 
zihin kontrolü ile hâkimiyet kazanmıştır. 
Şirketler tarafından yönetilen karanlık bir 
gelecekte emrinde çeşitli yüksek teknoloji silahları 
olan bir grup cyborg ajanı kontrol eder bir şirket 
yöneticisisiniz. UTOPIA çipleri, kamunun 
gerçeklik algısını kontrol etmelerine izin verirken, 
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arızalı çiplerdeki bir artış bir suç faaliyeti salgına 
yol açmaktadır. İleri teknolojiye sahip dini bir 
örgüt olan Yeni Devrim Kilisesi, EuroCorp’u yok 
etmeyi ve dünyanın yöneticisi olarak yerini almayı 
hedeflemektedir. Genelde sahip olduğunuz dört 

ajandan oluşan bir takımla görevleri tamamlamaya 
çalışıyorsunuz. Rakip şirketlerden ajanları 
ortadan kaldırıyoruz, Araştırma birimlerimiz 
için bilim adamlarını kaçırıyoruz ve sivilleri 
görevler sırasında yanınızda savaşmaya ikna 
ediyoruz. Oyunun başlangıcında, iki karşıt grup 
olan EuroCorp ve Yeni Epoch Kilisesi arasında 
bir seçim yapıyoruz. Görevler iki grup için benzer 
ancak birbirinin tersi. Eğer Eurocorp görevlerinde 
birisini öldürmek gerekiyorsa Yeni Epoch Kilisesi 
görevlerinde o kişiyi korumanız gerekiyor [5].

SYNDICATE (2012)

Serinin üçüncü oyunudur. Diğerlerinin aksine 
birinci şahıs bakış açısıyla oynanmaktadır. 
Serinin yeniden başlatılması için MS-Windows, 
PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için 

2012’de piyasaya sürüldü. İngiliz yazar Richard 
K. Morgan tarafından yazılan hikâyesi, orijinal 
Syndicate oyunundaki olaylarından bir asır önce, 
EuroCorp’un küresel hâkimiyete yükselişini işliyor. 
2069 yılında gelişmiş olan Dünya artık politikacılar 
tarafından yönetilmektedir ve sendikalar olarak 
bilinen mega-şirketler tarafından kontrol edilen 
bölgelere ayrılmıştır. Bu sendikalar, tüketicinin 

dijital dünya ile etkileşime girmesi konusunda 
devrim yaptılar. Artık tüketicilerin verilere erişmek 
ve teknolojileri kontrol etmek için herhangi bir 
cihaza ihtiyaçları yoktu, bu işleri nöral bir implant 
ile göz açıp kapayıncaya kadar yapabiliyorlardı. 
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Siviller, ‘çipli’ olmak için akın ettiler ve seçtikleri 
sendikanın sunduğu her şeyin tadını çıkardılar; 
konut, sağlık, bankacılık, sigorta, eğitim, eğlence 
ve meslekler. Tek bir pakette tam bir yaşam 
tarzı sunuluyordu. Buna karşılık sendikalar, 
birey ve davranışları üzerinde eşi görülmemiş 
sezgiler ve kontrol elde ettiler. Hükümetlerin 
yetersiz gözetiminde işler bir savaş haline geldi. 
Sendikalar nihai piyasa hâkimiyeti için hiçbir şey 
yapmaktan geri durmayacaklardı. Sendikalar, 
düşmanlarının silahlarını ve çevrelerini gibi veri-
ağındaki herhangi bir şeyi ihlal edebilirler buda 
onları dünyanın en etkili ve ölümcül teknolojik 
silahları yapıyor.[6].

Oyunda EuroCorp’un en son prototip ajanı olan 
Miles Kilo’nun rolünü üstleniyoruz. Miles, rakip 
şirketlerden önemli personelleri elemek için 
EuroCorp’a yardım etmektedir ancak bu süreçte 
EuroCorp’un aracılarını işe almak için kullandığı 
kötü ve gizli bir uygulamayı keşfeder. Böylece 
yolsuzluk ve intikamın dolu acımasız bir aksiyon 
serüvenine dalıyoruz [7]. 

SATELLITE REIGN

Satellite Reign; MS-Windows, OS-X ve Linux 
platformları için Ağustos 2015’te piyasaya 

sürülen bir siber-punk temalı bir gerçek zamanlı 
taktik oyunudur. Syndicate serisinin ruhunu 
taşıyan devamıdır [8]. Açık dünya bir şehirde 
oynanıyor. Yasaların dev-şirketlerin iradesinde 
olduğu bolca yağmur yağan, neon ışıklı sokaklarda 

dört ajandan oluşan bir gruba komuta ediyorsunuz. 
Kariyer basamaklarından tırmanarak tüm 
zamanların en güçlü tekelini kontrol altına almak 
için ateş eden, çalan ve sabotaj yapan ajanlarınızı 

kullanıyorsunuz. Ajanlarınızdan her biri, kendi 
benzersiz uzmanlıklarını korurken, tercih edilen 
oyun tarzınıza göre de uyarlanabiliyor [9]. Oyun 
“The City” olarak adlandırılan kurgusal bir şehirde 
geçiyor. Dracogenics adlı bir şirket, 

Resurrection-Tech şirketi ölümsüzlük vadeden 
bir prototip çıkarttıktan sonra büyüyor. 
Dracogenics, Kurumsal bir suç örgütüne dönüşür 
ve politikacılara kontrol ve nüfuz karşılığında 
rüşvet olarak ölümsüzlük vermektedir. Bu 
durum şehrin hizmetlerinin özelleştirilmesine ve 
şehrin polis teşkilatı üzerinde şirketin tam olarak 
kontrol sağlamasına yol açar. Ortaya çıkan sivil 
huzursuzluk Dracogenics tarafından bastırılır 
ancak rakip bir şirket ortaya çıkırak Dracogenics’e 
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karşı saldırılarını başlatır. Oyuncu olarak bu rakip 
şirketi kontrol ediyor ve şehirde Dracogenics 
hâkimiyetini devirmek zorundayız.[8]

Bu sayıda da ilginizi çekeceğini umduğum bir 
oyun serisine değindim. Gelecek sayılarda tekrar 
görüşmek üzere, esen kalın.

Yararlanılan Kaynaklar:

[1] https://gamesnostalgia.com/en/game/
syndicate
[2]https://thecakeisaliegaming.wordpress.
com/2015/02/08/syndicate-the-violent-birth-of-
the-sandbox-city/
[3]http://www.sf-encyclopedia.com/entry/
syndicate
[4] http://syndicate.lubiki.pl/synd/html/revolt_
main.php
[5] http://www.syndicatewiki.com/wiki/
Syndicate_Wars
[6] http://www.syndicatewiki.com/wiki/
Syndicate_(2012)
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicate_
(2012_video_game)
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_
Reign
[9] http://store.steampowered.com/
app/268870/Satellite_Reign/
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Bahadır SATIR

Son Uyarı

Kısa Öykü

İstihbarat subayı Martinez izinsiz içeri 
girdiği sırada, Amerikan Başkanı, Çin 

donanmasına yapılacak gizli saldırı ile ilgili olarak 
bilgilendirilmekteydi.
 “Efendim, çok özür dilerim ancak bunu 
görmeniz gerekiyor. On beş dakika önce NASA’dan 
gönderildi.”
 Başkan Jackson subaya sinirlenmişti ve 
sinirini gizlemeden kâğıdı sertçe çekerek aldı.
 “Burada gizli bir toplantı yapıldığının 
farkında değil misiniz? Uzaydan gelen bir 
saldırı değilse, NASA kimin umurunda olur. Bu 
disiplinsizliğin cezası ağır olacak.” diyerek bağırdı 
ancak zarfın üzerindeki “çok acil” yazısını görünce 
sakinleşti.
 Başkan elindeki kâğıdı tekrar tekrar okudu 
ve her seferinde rengi biraz daha soldu. Subaya 
olan siniri, yerini panik havasına bırakmıştı. 
Savunma Bakanı ve Subay Martinez hariç odadaki 
herkesi dışarı çıkarttıktan sonra, NASA başkanını 

arayarak yazıyı teyit etti.
 Başkan Jackson bir saat sonra tüm 
bakanlarına, “Savaşın Amerika adına derhal 
sonlandırılması, müttefik ve düşman tüm ülkelere 
acilen ateşkes talebinin iletilmesi, Rusya ve Çin 
başkanları başta olmak üzere tüm büyük devlet 
başkanları ile, onların talep ettiği bir bölgede, 
derhal yüz yüze toplantı ayarlanması” emrini 
verdi.
 O esnada insanlar, nükleer silahların 
kullanıldığı üçüncü dünya savaşı ile kendini yok 
etmek üzereydi. Altısı Avrupa’ya, dördü Çin’e, 
İkisi Amerika’ya olmak üzere; on beş nükleer füze 
kullanılmış, dünya nüfusunun yarısı katledilmiş, 
kalan yarısı nükleer felaketlerden etkilenmeyen 
yerlere kaçmak zorunda kalmıştı.
   ***
Başkan Jackson bir yudum su aldı ve karşısındaki 
liderlerin küçümser ve düşmanca bakışlarını 
görünce gerildi, kravatını gevşetti. Amerika savaşı 
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kazanmak üzere değildi ama kaybetmiyordu da. 
Aslında savaş bir çıkmaza girmiş, tüm dünyanın 
hızla kaybettiği bir katliama dönüşmüştü.
 “Saygıdeğer liderler. Bugün karşınızda 
bir düşman olarak değil, dünyanın karşı karşıya 
olduğu büyük bir tehlike karşısında, dünya 
liderlerini birlik içerisinde hareket etmeye çağıran 
bir dost olarak bulunuyorum. NASA’dan aldığımız 
ve tekrar tekrar teyit ettiğimiz bilgilere göre, 
büyük bir uzay gemisi filosu on gün içerisinde 
atmosferimize ulaşmış olacak. Toplantı sonrasında 
tüm belgeler sizlerle paylaşılacaktır. Gemilerle 
iletişim çabalarımız sonuçsuz kaldı. Acilen savaşı 
sonlandırıp, güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. 
Mevcut kriz karşısında tek yumruk olmalı, ırkımızı 
korumalıyız.”
   ***
 On gün sonunda, dünya semaları irili 
ufaklı uzay gemileri ile dolmuştu. Kıtaların ve 
okyanusların üzerinde birer büyük gemi ve 
neredeyse her yüz kilometrede bir küçük gemiler 
duruyordu. Bu küçük gemilerden sürekli robotlar 
çıkıyor, topraktan ve sudan örnekler alıyorlardı. 
İnsanlar ile iletişime ya da temasa geçilmemişti. 
Mümkün olduğunca insanlardan uzak bölgelere, 
özellikle nükleer saldırıya maruz kalmış bölgelere 
iniş yapıyorlardı. Birkaç toplu mezarın açılarak 
bazı cesetlerin de gemilere alındığını iddia edenler 
mevcuttu.
 Bu arada, dünyada yapılan birlik çağrısı 
yerini bulmuştu. Yaralılar tedavi, yıkılan şehirler 
ise tekrar inşa ediliyordu. Üstelik bu işlere bir ay 
önce bulunduğu bölgeyi işgal eden askerler bile 
katılıyordu. Tüm düşmanlıklar unutulmuştu. 
Bu evrensel felakete karşı tüm dünya insanları 
tek bir yürek olmuş, ortak düşmandan beraber 
çalışarak kurtulabileceklerine inanmışlardı. 
İnsanlar birbirlerine hangi milletten olduklarını 
sormaz, askerler üniformalarının rengine bakmaz 
olmuştu. Bir hastanenin yıkılan duvarını tamir 
etmek için aynı dili konuşmanın gerekmediğini; 
insanlığın kurtuluşu için aynı tanrıya aynı şekilde 

dua etmek zorunda olmadıklarını anlamışlardı.
 Amerika, Rusya, Çin gibi güçlü devletler 
ile Afrika’nın en yoksul, Karayipler’in en küçük 
devletleri bir tutulmuş, her ülkenin lideri gizli 
bir üstte toplanmıştı. Devletler tüm silahlarını 
masaya yatırmıştı. Hava savunması olmayan 
Afrika ülkelerine hemen destek verilmesine, yedek 
parça eksikleri bulunan İran Hava Kuvvetleri 
uçaklarının, Amerikan yardımıyla acilen uçabilir 
hale getirilmesine karar verilmişti.
 Dünya liderleri bir yandan olası saldırı 
için hazırlanırken, bir taraftan da uzaylılarla 
iletişime geçmeye karar verdi. Hazırlanacak ortak 
bir metin, cevap alınana kadar sırayla tüm dünya 
dillerinde; ana gemi olduğu düşünülen ve Pasifik 
Okyanusu üzerinde bulunan gemiye iletilecekti. 
Ana gemi, dünya savaşı boyunca atılan en güçlü 
füzenin düştüğü yerin ve yok edilen Amerika 
Birleşik Devletleri Pasifik Donanması enkazının 
tam üzerinde bulunuyordu. Bu, kimilerine göre 
tesadüftü, kimilerine göre ise dünyanın silah 
gücünü test edebilmek için yapılmış bilinçli bir 
seçimdi.
 Metin hazırlandı ve tüm dünya liderleri 
tarafından onaylandıktan sonra, uzay gemisine 
iletilmeye başlandı.
 “Güneş Sistemi dışından gelen sevgili 
konuklarımız, tüm dünya gezegeni insanları adına 
sizlere hoş geldiniz demek istiyoruz. Burada bir dost 
olarak karşılanacaksınız. Ancak, yaklaşık bir aydır 
atmosferimizde sabit duran yüz binlerce geminiz, 
dost canlısı insanlarımızı tedirgin etmektedir. 
Buraya düşmanca bir tavırla gelmediğinizi 
umuyor, barışçıl dünyamızın, gerektiğinde 
kendisini koruyabilecek güçte olduğunu bilmenizi 
istiyoruz. Buna gerek kalmaması umuduyla, 
sizlere dünya misafirperverliğini göstermekten 
onur duyarız.”
 Yaklaşık on gün boyunca metin defalarca 
ana uzay gemisine iletildi. Bu sırada da, dünya 
üzerindeki en güçlü gemiler ve nükleer füze yüklü 
denizaltılar pasifik okyanusuna yaklaştırıldı. 
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Çeşitli ülkelerin uçaklarından oluşan filolar, 
diğer uzay gemilerinin yoğun olduğu bölgelere 
kaydırıldı. Dünya artık savaşa da barışa da hazırdı.
Ve beklenen cevap sonunda geldiğinde, gemiler 
atmosferi terk etmeye başlamıştı.
   ***
 İstihbarat subayı Martinez yine izinsiz 
olarak başkanın odasına girdi. Ancak başkan bu 
sefer disiplinsizliği umursamadı. O da Martinez’i 
bekliyordu. “Oku” dedi sertçe gereksiz diyalogları 
engellemek için.
 İstihbarat Subayı Martinez, boğazını 
temizlemek için öksürdü ve okumaya başladı.
 “Dünyalı dostlar. Öncelikle buraya barış 
içerisinde geldiğimizi ve bizlerden tedirgin 
olmanıza gerek olmadığını belirtmek isterim. 
Sizlerin, Samanyolu olarak isimlendirdiğiniz 
galaksimiz, merkezinde bulunan Ru’ar 
gezegeninden yönetilmektedir. Ben ve filom, 
güneş sisteminizin de içerisinde bulunduğu, üç 
numaralı sarmalın güvenliğinden sorumluyuz. 
Yakın zamana kadar sizlerden habersizdik. 
Önce gezegeninizden gelen yoğun nükleer 
hareketlilik dikkatimizi çekti. Bu kadar yoğun 
nükleer güce sahip bir gezegeni gözden kaçırmış 
olmamız büyük bir skandal yarattı. Sonrasında 
gönderdiğimiz öncüler, bu gücü yanlış bir 
şekilde kullandığınızı raporlayınca, sizi ziyaret 
etmek durumunda kaldık. Bizi hayal kırıklığına 
uğrattığınızı söylemek zorundayım. İki aydır 
yaptığımız hasar tespiti sonucu, nükleer gücü 
gezegen içerisinde kullanmaya devam etmeniz 
durumunda, kırk dünya yılı içerisinde ırkınız 
yok olacak. Topraklarınızın %60’ı, sularınızın 
%75’i kullanılamaz durumda ve uzun bir süre 
bu şekilde kalacaklar. Gelişimiz ile aranızdaki 
savaşın sona ermesi bizleri sevindirdi. Altmış 
dünya yılı içerisinde, Ru’ar gezegeninden bir ekip, 
gezegensel dönüşüm kapsamında buraya gelecek 
ve gezegeniniz tekrar inşa edilecek, radyasyondan 
temizlenecek. Çocuklarınız çok daha güzel bir 
dünyada yaşayacak. Şimdilik buradan ayrılıyoruz. 

Sizlerle tanışmak bizim için de bir onurdu. Barış 
içinde kalın.”
 Başkan Jackson’ın ağzından yarım saat 
boyunca tek bir kelime dahi çıkmadı. Dünyanın 
geri kalanında da aynı sessizliğin hâkim 
olduğundan emindi. Sonunda sinirle ayağa 
fırladı ve Martinez’in yakasına yapıştı. Dünyanın 
geri kalanında mesajı dinleyen yüz altmış lider; 
aynı sessizliği, aynı sinirle böldü ve istihbarat 
subaylarına aynı emri verdi.
 “Kimse iç işlerimize bu şekilde müdahale 
edemez. Bu savaş sadece bizi ilgilendirir. 
Amerika’nın çıkarlarını korumak zorundayız. 
Çabuk bana komutanları bağlayın, savaş düzeni 
alın.”
   ***
Yaklaşık bir saat sonra insanoğlunun kavgası 
tekrar başlamış ve dünyanın altı ayrı bölgesinde, 
on sekiz nükleer füze, on sekiz büyük şehre doğru 
yola çıkmıştı.
 Bir başka yerde genç bir asker, daha bir ay 
önce inşaatına yardım ettiği hastanenin camından 
tam isabet soktuğu roket için, komutanından 
tebrik alıyordu.
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

Hasan ÖNAL

?

İlk yaşımıza girdik!



95www.yerlibilimkurgu.com

Stephen Hawking’i kaybettik :(

Yeni yarışmamız başladı.
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Parantez İçi Fanzin’den çok güzel bir jest.

Film Detayı yarışmamızın ikincisi başladı.

- Mavi Peri’yi arıyorum abiler... Siz biliyormusunuz yerini? 
- Yohg görmedik. 
- Burada olmalı... Kitap’da öyle yazıyordu da. 
- Uzatma hadii, burası özel alan,durma burda yassah yasah. 
- Tamam abi,peki niye sesiniz böyle garip ki sizin? 
-Sen ses mühendisimisin çocuk.Şu sorduğun soruya bak,de git. 
- Siz büyüklerinizden böyle mi öğrendiniz,ne kadar kabasınız  abiler. 
-Belamısın sen bize manyak,gitsene artık. 
- Gözüm tutmadı sizi... Kafanızda binbir ampül yanıp sönüyor zaten. 
-Yedik biz onu oğlum yedik... Hah rahatladın mı şimdi.
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Film Detayı yarışmasının ilki tamamlandı.

Kazanan belli oldu. Tebrikler Sema Yıldız Yeşilyurt.

Metin Uçar’dan harika bir poster.
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Ahmet sandalyesinde  oturmuş çayını 
höpürdeterek yavaş yavaş içiyordu. Karşıdaki 

yapay inekleri seyrederek keyif almaya çalışıyordu.
 Bu inekler 60 yıldan beri insanlara hizmet 
ediyordu. Bu inekler daha doğrusu makineler sabit 
duruyor, ot toplayıcı robotlar ot toplayıp bu yapay 
ineklerin içine boşaltıyorlardı. İçine boşaltılan 
otları süte dönüştürüyordu bu makineler. Gerçek 
inekler artık azalmıştı.
 Gerçek inek besleyen insanlar da kış 
ayında evin içinde kalan tek sinekler gibiydi. Hatta 
bazı hayvanların soyu tükenmiş, bir çoğunun 
da tükenmek üzereydi. Ahmet’in bulunduğu 
bölgede bırakın hayvanı insan da yok sayılırdı. 
Karısı, oğlu ve bir de manevi kardeşi Enes vardı. 
Başka insan yoktu. Tabi bu insanların tükendiği 
anlamına gelmezdi. Herkes şehirlerdeydi. Böyle 
kırsal kesimlerde her dönem olduğu gibi insan 
sayısı azdı. Köydeki hayvanlar ise kedi, köpek, 
tilki, karga ve serçeyle sınırlıydı. Doğanın dengesi 

biraz daha bozulursa bunlar da kalmayabilirdi. 
İnsanlar tükenmemiş ama sayıları azalmıştı. 
Yapılan savaşlardan, meyve ve sebzelerinden 
yapay olmasından, hazır gıdalardan doğal 
olarak doğurganlık oranı da azalmıştı Ahmet’in 
yaşadığı şehir olan Malatya’nın nüfusu 320 bin, 
Türkiye’nin nüfusu ise 74 milyondu. Buna rağmen 
Türkiye’nin nüfusu Avrupa ülkelerinden fazlaydı. 
Dünya nüfusu ise 6.3 milyardı. Yeryüzünde siyahi 
insan sayısı oldukça düşmüş, bunun aksine çekik 
gözlü insanların sayısı oldukça artmıştı. Bu 
yüzyılda Ay’da 9 tane üs vardı. Bu üslerden biri 
Türkiye Cumhuriyeti’ne aitti ve Ahmet’in büyük 
oğlu Kenan bu Ay üssünde çalışıyordu. Evet 2122 
yılının özeti işte böyle idi...
 Ahmet çayını bitirmiş ve Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesini eline alarak kaldığı yerden 
okumaya devam edecekti ki, o sırada Enes 
çıkageldi.
 “Allah’ın selamı üzerine olsun dostum!”  

Enes ÇEVİK

Erlik Ekrem

Dizi Öykü - Bölüm 1
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 Ahmet selamını alarak:
 “Dostum gel otur bir kahve içelim”
 “Türk kahvesi var mı?”
 “Ohoo… Türk kahvesi mi kaldı? Geçti onlar 
geçti! Tüp kahve içelim”
 “Yok yok o zaman sıcak bir süt içelim.”
 “Daha sütler çıkmadı. Çıkanları da 
teknokuşa koyup gönderdim fabrikaya. Çay var, 
çay içelim.”
 “İyi tamam olur.”
Ahmet hemen karısına seslendi çay getirmesi için 
ama seslendiğine bin pişman oldu. Karısı birden 
dışarı çıkarak Ahmet’le yüksek sesle konuşmaya 
başladı:
 “Ln2 var ona neden emir vermiyorsun? O 
mu robot yoksa ben mi?” Karısı Ln2 adını anar 
anmaz, Ln2 denen bu robot hemen geliverdi. 
Bu robot dikdörtgen şeklinde kafası,6 adet kolu 
olan ve bir de gövdesinde yemek getirmesi için 
dikdörtgen şeklinde bir boşluk olan robottu.
 Ahmet “Tamam karıcığım alışkanlık işte” 
deyip mahcup bir şekilde Enes’e baktı. Enes 
karı koca arasındaki bu gerginliği görünce sessiz 
kalıp başını öne eğmiş duruyordu. Robot gelip 
çay getirene kadar sessizliklerini korudular.
Ln2 yanlarına gelip bir tebessüm ederek çayları 
önlerindeki masaya koyup, öylece karşılarına 
dikildi. Ahmet “Hadi git başımızdan Ln2 bizi 
yalnız bırak! Bak, sonra seni şarja takmam ona 
göre!
 Ahmet bu demir yığınıyla konuşur, sanki 
köpeğine takılır gibi takılırdı. Robot yanlarından 
ayrılırken Ahmet sessizliği bozdu:
 “Şu robotlar bir insanla konuşmanın tadını 
vermiyor. Al işte şu benim robot konuşmaz etmez. 
Ama bir söylediğimi de iki etmez. Söylediğimi 
anladığından da değil! Öyle programlandığından. 
Ama iş yaptırma konusunda insanlardan iyi 
olduğu kesin. Baksana, karıma bir şey söylesem 
hemen karşı çıkıyor!”
 “Yahu iyi ki de benim karım yok! Beni 
bilirsin hep yalnız olmak istemiştim ve de 

yalnızım. Yalnızca bir kedim, bir köpeğim ve bir 
de robotum var. Tabii en önemlisi Allah’ım var. 
Ben böyle iyiyim. Ara sıra kedimle, köpeğimle ve 
robotum Yoldaş’la konuşurum.”
 “Tamam kediyi, köpeği anladık da robotla 
nasıl konuşuyorsun onu anlamadım. Sen yalnız 
kala kala kafayı yemişsin desem yalan olmaz, 
kusura bakma. Tamam, benim robotum da 
konuşur konuşur ama birkaç tümce konuşur. 
Dertleşelim desen dertleşemezsin. Sen robotunla 
dertleştin mi peki söyle bakalım?”
 “Şaka bir yana da biz kişioğlu bu robotlara 
duygu yükleyemeyiz. Hem de ben halimden 
memnunum. Zaten en büyük düşüm bu küçük 
köyümde insanlardan uzak yaşamaktı. Haa şu 
an evlenmek istiyor muyum, istiyorum. Artık 
geçti ama bizden. Baksana yaş 36 oldu. Bu yaştan 
sonra evimin içinde dolaşan Yoldaş’ın,  kedimin 
ve köpeğimin ayağımın altında dolaşması bana iyi 
geliyor. Benim Uçmağım burası işte!”
 “Aman boş versene evlenmeyi bak 
ben evlendim de ne oldu? Karıma söz bile 
geçiremiyorum. Sanki şu robotla evliyim.” Enes 
ve Ahmet yüksek sesle gülmeye başladılar. O 
sırada süt odasının dolduğunu belirten alarm 
çalmıştı. Yapay ineklerin altında bulunan kaplar, 
bu yapay ineklerin altındaki raylarla bu odaya 
taşınıp orada büyük bidonlara koyuluyordu.30 
tane yapay ineğin altında tam 30 ray olduğu ve bu 
süt odasında da 30 tane kapı olduğu için bu bina 
çok heybetli görünüyordu. Ahmet hemen Enes’ten 
izin isteyerek kalktı ve süt odasına doğru gitti. 
Robotların sütleri bidonlara doldurmadığını gördü 
ve hemen karısına seslenerek “Pelsin şu robotlara 
baksana bi. Sütleri oldurmamışlar.” Karısından 
yanıt alamayınca, karısının yine iletişim aracını 
kulağına takmadığını anımsadı. Hızlı adımlarla 
evine girerek,
 “Meleğim yine mi takmadın iletişim 
aracını?
 “Ahmet kulağımı acıtıyor o yüzden 
takamıyorum. Yine ne var ne oldu?
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 “Robotlar sütleri doldurmamışlar. Öylece 
duruyorlar.
 “Bilgisayara baktın mı?
 “Hayır
 “O halde bilgisayara bakmaya ne dersin?
 “Hemen bakıyorum karıcığım!
 Ahmet karısının sözünden hiç çıkmıyordu. 
Aslına bakılırsa Ahmet de bu durumdan rahatsız 
olmuyordu. Niye rahatsız olacaktı ki nasıl olsa 
karısıydı ve tabii ki sözünü dinleyecekti. Hemen 
gidip bilgisayarı kontrol etti ve bağlantı olmadığını 
gördü. Kesinlikle alıcı ve iletici direklerinde bir 
sorun vardı ve şimdi o sorunla ilgilenemezdi. Nasıl 
tamir edilecekti ki? Hemen Enes’in yanına döndü 
ve Enes hala çay içmekle meşguldü. Enes “Sorun 
ne” diye sordu. Ahmet:
 “Robotlar sütleri doldurmamış!”
 “Bilgisayara baktın mı?”
 “Bağlantı yok kesin direklere ya da 
istasyona bir şey oldu!”
 “7. istasyonda bir şey olacağını 
sanmıyorum. Neyse boş ver sonra ilgileniriz. Ee 
anlat bakalım senin oğlan iyi mi?
 “Ay’da ki mi?”
 “Evet, o gün göktaşı yağmuru olmuş ya 
ondan ne haber?”
 “İyi iyi! Çok şükür ki bir şey yok. Yalnızca 
2 tane uydu anteni kırılmış ve bir de püskürtme 
aracı zarar görmüş.”
 “Allah korumuş iyi iyi bir şey olmaması 
iyi!”
 “Senin robotlar çalışıyor muydu?”
 “Buraya gelirken çalışıyordu da buradaki 
robotlar ne zaman durdu?”
 “Yarım saat olmuştur sanırım.”
 “O zaman benimkiler de durmuş olabilir. 
Bu ciddi bir sorun yarın birlikte ilgilenmeliyiz.”
 “Tamam, yarın bakarız o zaman bugün 
bizde kal sabah gidip istasyona bir bakalım.”
 O akşam Enes kedisini ve köpeğini alıp 
Ahmet’in evinde kaldı. Ahmet’in oğlu Oğuz kediyle 
ve köpekle oynadı. Akşam yemeği falan derken 

uyumuşlardı bile.
 Sabah olunca kahvaltı yapıp internet 
haberlerini okudular. Biraz sonra yola 
koyulacaklardı. Gidecekleri yer 7. İstasyondu.
30 km uzaklıktaydı. Hemen uçan ulaşım aracı 
olan Tulpar’a bindiler ama şarjı yoktu. Ahmet bir 
tekme atıp lanet okuyarak:
 “Allah kahretsin! Güneş panellerini 
açmamışım şarjı yok! Senin aracın şarjı var mı?”
 “Hiç sanmıyorum neredeyse 2 hafta oldu 
şarja takmadım. Tembellik işte ne var aracın üst 
kapağını açmakta?”
 “Neyse tamam arabayla gideceğiz.”
 Arabayla 7. istasyona doğru yola koyuldular. 
Yol boyunca Dede Efendi’nin “Yine Bir Gülnihal” 
adlı parçasının metal cover’ını  dinlediler. Sonunda 
7. istasyona geldiler. Bu kocaman anten yerli 
yerinde duruyordu. İstasyonun içine girdiklerinde 
kimse yok gibiydi. Yukarı antenin bulunduğu 
dama doğru çıktıklarında karşılarına istasyonun 
bekçisi olan Tarkan çıktı. Tarkan bu iki adamı 
tanımıştı.
 “Ooo beyler hoş geldiniz! Hayırdır 
inşallah?
 “Hoşbulduk Tarkan. Pek hayır olduğu da 
söylenemez .Ee nasılsın?”
 “İyiyim iyiyim de siz iyi değilsiniz!”
Ahmet biraz sıkıntılı bir şekilde yanıtladı:
 “Robotların hepsi durdu. Tabi şarjlı olanlar 
dışında.”
 “Haa o yüzden mi geldiniz? Vallahi ona 
bende bir şey yapamam. Belediye başkanı Ömer 
Beyi tüm istasyonları devre dışı bıraktı.”
 Enes çok şaşırarak:
 “Ee şimdi ne olacak? Deli mi bu adam 
yahu?
 “Gidin kendisine sorun isyan mıymış 
neymiş anlamadım. Hatta bugün 21 şehirde daha 
aynı isyan çıkmış. İstanbul içlerinde.”
 Enes:
 “Yapma ya! Emin misin Tarkan nereden 
aldın haberi? Böyle bir şey olsaydı sabah 
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haberlerde görürdük!”
 “Haberlerde göstermemişlerdir o zaman. 
Yahu bana bakın sizin hiçbir şeyden haberiniz 
yok!”
 “Peki neden neyin isyanı bu?”
 “Yok neymiş sütleri ve süt ürünlerini 
çok ucuza satıyormuş üreticiler. Yani belediye 
başkanları halkı da yanına alarak devlete karşı 
isyan ettiler. Halk çok çalışıp, çok ödeyip, az 
kazanıyormuş. O yüzden üreticilerin de işine 
geldi.”
 “Ne çok çalışması! Her işi robotlar 
yapıyor.”
 “Ee sen öyle diyorsun diğerleri senin gibi 
düşünmüyor.”
 “Tarkan senin elinden bir şey gelmez mi 
yani?”
 “Vallahi elimden bir şey gelmez. Eğer çok 
istiyorsanız gidin belediye başkanıyla konuşun.”
 “Tamam sağol Tarkan. Hadi sana kolay 
gelsin dostum”
 Ahmet ve Enes istasyondan çıkıp arabaya 
bindiler. Ahmet’in canı çok sıkkındı. “Ne olacak 
şimdi?” demekle yetindi. Enes:
 “Ne yapalım dostum bu bir isyan! 
Elimizden bir şey gelmez.”
 “Şehir merkezine gidip belediye başkanıyla 
mı konuşsak?”
 “Delirdin mi sen! Belediye başkanı hiç 
dinler mi bizi?”
 “Dinleyecek tabii. Bu önemli bir sorun. 
Üreticiyiz biz üretici!” Bunu söylediği anda 
arabada asılı olan Mustafa Kemal
 Atatürk’ün resmine baktı ve “Keşke Allah 
bu adama üç yüz yıl ömür verseydi.” dedi. Enes 
Ahmet’in inatçılığını bildiğinden şehir merkezine 
gitmek için onay verdi. Ahmet karısını aramak 
istedi. Enes:
 “Kafayı yedin yine! İstasyonlar devre dışı 
diyorsun sonra da evi aramaya kalkıyorsun!”
 “Yahu şu yeni çıkan iletişim araçlarından 
aldım. Bunla bir yerle iletişim kurmak için 

istasyona falan gerek yok kendi istasyonu içinde 
zaten. Asıl sen çağın gerisinde kalmışsın haberin 
yok!”
 Bu kısa konuşmadan sonra hemen karısını 
arayarak şehre gitmek istediğini söyledi. Karısı 
ne kadar karşı çıksa da Ahmet şaşırtıcı bir şekilde 
karısının sözünü dinlemedi. Hemen istasyondan 
ayrılıp 50 km uzaklıktaki şehir merkezine doğru 
yola koyuldular. Şehir merkezine geldiklerinde ilk 
işleri belediye binasına girmek oldu. Bu heybetli 
bina kubbeli ve kubbenin ortasında ay-yıldız olan 
bir binaydı. İçeriye girip belediye başkanının 
odasının önüne geldiler. Yarı korku ve yarı 
heyecan halinde birbirlerine baktılar. Onlar öylece 
birbirlerine bakarken hemen bir güvenlik robotu 
geldi. Akıcı bir konuşmayla,
 “Bu odaya giremezsiniz! Başkanı rahatsız 
etmeyin!” gibi birçok uyarı tümcesi sıraladı. Enes 
ve Ahmet’in bu robotu dinlemeye niyeti yoktu. 
Robotun kızgınlık belirtisi olan gözlerinde kırmızı 
ışıklar yanmasıyla hemen hızlıca hareket edip 
odaya daldılar. Belediye Başkanı Ömer Bey birden 
yerinden fırlayarak bağırıp çağırmaya başladı. 
Kapıdaki güvenlik robotu da birden içeriye dalıp 
bu iki adamı yakalarından tutup havaya kaldırdı. 
Robot oldukça korkunç görünüyordu. Ahmet 
hemen Ömer Bey’den özür dilemeye başladı:
 “Efendim böyle paldır küldür içeri girip sizi 
rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Biz üreticiyiz 
bizi dinlemeniz lazım. Belediye Başkanı Ömer 
Bey robota emir vererek bu iki adamı bırakmasını 
söyledi. Ahmet ve Enes yakalarını silkerek 
kendilerine geldiler. Ahmet hemen konuya girdi:
 “Sayın başkanım, robotlarımız çalışmıyor 
ve üretim yapamıyoruz. Bütün istasyonları siz 
kapatmışsınız. Nedeni nedir?
 Ömer Bey çok sinirlendi ve sesini 
yükselterek konuşmaya başladı:
 “Ulan siz hangi cesaretle benden hesap 
soruyorsunuz?”
 “Hesap sormak ne haddimize başkanım! 
Biz yalnızca”
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 “Kesin sesinizi ve hemen defolun buradan!”
Ahmet ve Enes odadan hemen çıktılar. Enes çok 
sinirlenmişti:
 “Dürzüye bak sen!”
 “Dostum sakin ol” Sessiz ol duyacak 
şimdi!”
 “Duyarsa duysun! Bırak da şuna bir 
yumruk patlatayım!”
 O anda Ömer Bey hızla kapıdan çıktı ve 
bilekliğindeki telefonu da düşürdü. Telefonunu 
düşürdüğünün farkında bile olmadan hızlıca 
koşuyordu. Ahmet ve Enes’i görmemişti bile. 
Robot ise odada öylece duruyordu. Ahmet ve Enes 
şaşkınlık içindeydi.
 Ahmet:
 “Koskoca adam nasıl da koşuyor yahu?”
 “Telefonunu yere düşürmüş.” Enes 
telefonu eline aldığı sırada Ahmet heyecanla:
 “Dur dikkat et bükme telefonu”
 “Yok yok bir şey olmaz baksana telefonunu 
kapamamış bile!”
 “Baksana bir ileti gelmiş.”
 “Aa evet dur bir bakayım. Şöyle yazıyor  
 “Oyalanma başkan!” bu da ne şimdi?”
 “Ad yazılımı?”
 “Hayır yalnızca numara. Bırakalım 
masasının üstüne.”
 “Hayır Enes delirdin mi sen? Bak ben beş 
yıl önce polistim ve bu işte bir şeyler sezdim.”
 “Ne sezdin alt tarafı bir ileti gelmiş.”
 “Alt tarafı bir ileti değil işte. Kimse bir 
belediye başkanına böyle hitap etmez. Bu işte 
bir iş var. Baksana bu istasyonların kapatılması 
bu isyanlar falan boş değil! İleti iki dakika önce 
gelmiş ve bu iletiyi görünce çıktı odadan.”
 “Ee ne yapacağız şimdi?”
 “Düşünüyorum Enes! Alsak mı telefonu?”
 “Delirdin mi sen? Her yerde kameralar var 
bizi hemen yakalarlar!”
 “Haklısın numarayı alalım o zaman.”
 “Numarayı alıp da ne yapacağız ne adam?”
 “O numaranın sahibini bulacağız.”

 “Tamam al numarayı polise veririz belki 
bir şey bulurlar.”
 “Polisi falan katmıyoruz. Hele de böyle bir 
zamanda! Polisler bile fikir ayrılığına düşmüş, hiç 
ilgilenirler mi sence?”
 “İyi tamam tamam! Başımızı belaya sokma 
da!”
 Numarayı hemen telefonuna kaydeden 
Ahmet, Ömer Bey’in telefonunu odaya girip 
masasının üstüne bıraktı. Odanın tam önünde 
kamera olsaydı faka basmışlardı ama kamera 
odanın içinde olduğu için tek görülebilecek 
şey Ahmet’in odaya girip telefonu masaya 
bırakmasıydı. Hemen binadan ayrılıp evlerine 
gittiler. Eve döndüklerinde akşam olmuştu. 
Enes kendi evine gidip evini kontrol ettikten 
sonra hemen Ahmet’in evine geldi. İki dost bu 
kaydettikleri numarayı arama konusunda çok 
düşündüler. İnternetten numarayı aramayı 
düşündüler ama 7. istasyonun durumu göz önüne 
alındığında internete girmek olanaksızdı. Bir 
çözüm yolu vardı aslında; 7. İstasyon hem internet, 
hem iletişim ve hem de robotlar için önemli bir 
istasyondu. Şu an o devre dışıydı. Köyün diğer 
köyle bitiştiği yerde bir regülatör vardı. Regülatör 
yakınında bir anten vardı ve bununla iletişim 
sağlanabilirdi. Enes buna bir anlam veremedi 
çünkü Ahmet’in telefonu istasyonunu kendi içinde 
taşıyordu. Enes bunu dile getirdi:
 “Senin telefonun istasyon devre dışıyken 
çalışıyordu. Şimdi de senin telefonunla arasak 
ya!”
 “O öyle değil işte karımın ve oğlumun 
telefonuyla benim telefonum birbirine bağlı ve 
üçümüzün de telefonu aynı. Ama bu numaranın 
telefonuyla benim telefonum bağlı değil, o yüzden 
antenin yanına gitmeliyiz. Birlikte karar verip 
akşamın soğuğunda antenin yanına gitmeye karar 
verdiler.20 dakika sonra antenin yanına geldiler 
ve cesaretlerini toplayıp numarayı aradılar. 
Numarayı aradıklarında kaba bir ses onlara:
 “Ne var kimsin? Kimsin be yanıt versene!”
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 Ahmet hiç sesini çıkarmadı ve hemen 
telefonu kapadılar. Bu telefonun ucundaki adamın 
sesinden olumsuz bir şeyler hissetmişti Ahmet. 
Enes’e,
 “Hemen internete gereksinimimiz var!” 
diyerek eve doğru yürüdüler.
 Ahmet’inoğlu Demir internette haşır neşir 
biriydi. Daha on dört, on beş yaşlarında olan bu 
çocuğun elinden her iş geliyordu. Ahmet ve Enes 
eve geldiklerinde Ahmet hemen Demir’e seslendi:
 “Demir oğlum!”
 “Efendim Baba!”
 “Gel bakalım işimiz var.”
 Demir gelir gelmez Enes Demir’e durumu 
anlattı. Ahmet de hemen isteğini söyledi:
 “Oğlum elimizde bir numara var. Senin bu 
numarayı bulabileceğini düşündük.”
 “Baba unuttun mu? İstasyon devre dışı 
internete bağlanamıyorum!”
 “Hay aksi doğru tabi nasıl da unuturum! O 
zaman Mustafa abine gidiyoruz.”
 “Ne yani şehir merkezine mi?”
 “Evet hadi hazırlan sabah gidiyoruz.”
 Ahmet’in karısı itiraz etse de ikna olması 
uzun sürmedi. Ahmet şehirdeki amcaoğlunun 
yanına gitmeyi düşündü. O bir şey düşünürse 
kesinlikle yapardı. Tabii ki Enes de yanlarında 
gelecekti. Ahmet Mustafa’yı arayıp uygun olup 
olmadığını sordu. Evet Mustafa uygundu. Zaten 
tek yaşayan bir gençti ve üniversite öğrencisiydi. 
Şehre geldiklerinde, Mustafa’ya bütün olan biteni 
anlattılar. Artık işe başlayabilirlerdi. Ahmet 
sabırsızlanıyordu:
 “Aslanım, şimdi bu numarayı çaldırdığımda 
sinyalin nereden geldiğini bulabilir misin?”
 “Beş dakika içinde bulabilirim baba!”
 Ahmet numarayı aradı ve beklemeye 
başladılar. Enes bu işten pek umutlu değildi ama o 
da Ahmet’le birlikte çok heyecanlıydı. Beş dakika 
onlara beş yıl gibi gelmişti. Sonunda Demir’in 
kendi geliştirdiği program sayesinde sinyalin 
nereden geldiğini öğrendiler. Sinyal Malatya 

Büyükşehir Belediyesi binasından geliyordu. 
Demek ki o kaba sesli adam kendilerine yakındı. 
Sonuçta şehir merkezindelerdi. Kesinlikle 
bu adam Belediye Başkanı Ömer Bey ile aynı 
ortamdaydı. Hemen evden çıkıp, arabaya hızlıca 
bindiler. Demir’i yanlarına almışlardı çünkü o 
bu programı kullanabilirdi. Belediye binasına 
doğru yola koyuldular ve bir süre sonra belediye 
binasının önüne geldiklerinde sinyalin konumu 
hala buradaydı. Ahmet arabadakilere, arabada 
kalmalarını söyleyip içeri girmeyi planladı. Enes:
 “Ahmet tek başına içeri giremezsin.”
 “Enes biraz mantıklı ol, o gün geldiğimizde 
ikimiz içerideydik. Ya bizi tanırlarsa?”
 “Seni tanımayacaklar mı sanıyorsun?”
 “Dostum en azından dikkat çekmem. 
İçeri girip o numarayı arayıp bir gözlem yapmam 
lazım. Bakalım o numarayı aradığımızda kim 
telefona bakacak ya da kim telefonda konuşacak? 
Aradığımız adam da bağıra çağıra konuştuğu için 
biraz avantajlı olabiliriz.
 “Ahmet bak dostum polisi arayalım.”
 “Ne polisi yahu, dur ki işimizi kendimiz 
halledelim! Hem, ben de polis sayılırım!”
 “İyi iyi sen bilirsin ama bil ki maceraya 
atılıyoruz haberin olsun. Hem belki de hiç 
düşündüğümüz gibi bir şey değildir!”
 “Ben ne yaptığımı biliyorum Enes sen 
Demir’le Mustafa’nın yanında dur!”
 “ Tamam hadi Allah yardımcın olsun!”

   Devam edecek...
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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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Emrecan DOĞAN

Ölü Astronot

Kısa Öykü

“Örneğin ortada bir cinayet olmadan cinayet 
romanı yazılamaz.” 

   Raymond E. Feist

Güneş, Mars’ın kızıl yüzeyinin batısında 
yıldırım mavisi ışıklarını çakarak batarken bir 

uzay mekiği de kızıl gezegene inmeye çalışıyordu. 
Bu mekik sıradan bir uzay gemisiydi, yani roket 
görünümlü, uzun ve burnuna doğru daralan bir 
yapıya sahip, beyaz bir mekikti. O Mars’ın kırmızı 
topraklarına inerken, arkasında mavi görünümlü 
güneş’i fon olarak alırken, Dünya’da haberler 
geçiyordu. Türkiye’de bir kanalda, oldukça alımlı 
bir kadın sunucu bol bol parlatılmış yanaklarıyla 
gülümseyerek haberleri sunuyordu. 

“Iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 
Mart 2095, Cuma. Mars yüzeyine gönderilen 
astroarkeoloğumuz Smryna Godren, şu sıralarda 

gezegene iniyor. NASA’nın internet üzerinden 
yaptığı canlı yayına bağlanıyoruz. Bu canlı yayın 
hem aylar önce Mars’a gönderilen ve şu an inişi 
izleyen araç 221-BSSH tarafından hem de mekiğin 
içindeki kameralar tarafından yapılmaktadır.”

Sunucunun görüntüsü ekrandan kayıp gitti ve 
yerine koltuğunda oturan astronot kıyafetli birinin 
görüntüsü geldi. Yüzü ya da cinsiyeti seçilmiyordu. 
Çünkü kıyafetin başlığında bulunan ön bölüm 
Mars’ta batmakta olan Güneş’ten gelen mavi ışıkla 
parıldıyordu. Konuştuğu sırada izleyenler sesinin 
inceliğinden kadın olduğunun ayrımına varabildi.

“Selam insanlık” Kadın sağ elini kaldırarak 
“tamam” işareti verdi ve elini salladı. Kamera’da 
izleyenler bir sarsıntı olduğunu görüntünün 
titreyişinden algıladılar. Astronot, koltuğunun 
kemerlerini çözerek kalkarken yayın kesildi 
ve tekrar ekrana sunucu geldi. Sunucu tekrar 
gündelik ülke haberlerine geçti.
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Smyrna, koltuğundan kemerlerini çözerek kalktı. 
Arkasına dönerek çıkışa doğru yürümeye başladı. 
Inişe başlamadan önce bu kıyafeti giymişti ki 
inerken uğraşmasın. Ilk kapağı açtı ve kıyafetin 
içinde derin bir nefes alarak tamamen beyaz 
renk ile kaplı bir odaya girdi. Sanki dört duvara 
kireç dökülmüşçesine beyazdı. Burası ara odaydı. 
Çıkıştan önceki son geçit, mekiği dış saldırıdan 
korumak amacıyla tasarlanmıştı. Smryna ise 
mekiğe saldıracak bir varlığın dışarıda olduğunu 
bile sanmıyordu. Beyaz zeminde yavaş adımlarla 
yürümeye devam etti, acelesi yoktu. Ikinci kapıyı 
da açarak Mars’ın kızıl toprağına ilk adımını attı. 
Bu insanlığın ilk kez Mars’a ayak basışı değildi. 
Yine de kendini tutamadı.

“Bu benim için küçük ama insanlık için büyük bir 
adım” 

Kıkırdadı. Tam o sırada kaskın içinde inceye 
yakın bir erkek sesi duyuldu ve kaskın bütününü 
doldurdu.

“Bunun kaydını aldım.”

“Teşekkürler Mark” diye cevap verdi genç kadın. 
Dönerek etrafta 221-BSSH’yi aradı ve gözlerini 
çok yormasına gerek kalmadan buldu da. Kayıt 
alıyordu, ona seslenince başıyla olduğu yöne 
dönerek yanına geldi. Smyrna kameraya el salladı. 
Kamera da onu görüyor ve NASA’ya canlı yayın 
iletiyordu. Aslında orada olma nedeni tamamen 
astroarkeologlara özgü bir meraktı. 221-BSSH, 
kısa süre önce bir şehir bulmuştu. Daha önceki 
keşif seferlerine göre burada hiç şehir, şehri 
bırakın canlı yoktu. Ama şehri 221-BSSH görmüş 
ve görüntü almıştı. Çok uzaktandı ve bu yüzden 
de şehir nokta kadar ufacık görünüyordu ama 
orada bir şehir olduğu apaçıktı. Daha öncesinde 
yakına gittiğinde araç sinyali kaybetmişti ve 
kendisine verilen son komuta uyarak dümdüz 
ileriye gitmişti. Şehrin içinden geçip, diğer 
tarafına geçince sinyal geri gelmişti. Bu dünyada 
birkaç saat almıştı. Yedek komut görevlileri 
aletin başında beklerken görüntü gelince hemen 
robotu şehre çevirip uzaktan görüntü almakla 

yetinmişlerdi. O günden sonra da ancak şehrin 
çevresinden dolanabiliyorlardı. 

Smryna’da işte bu şehri incelemek için gelmişti. 
Birkaç sene önce, üniversite bünyelerinde 
açılan astroarkeoloji bölümleri henüz mezun 
vermemişken, alanında uzmanlardan biriydi. 
Yaşı genç olmasına rağmen iyi bir ün yakalamıştı. 
NASA o yıllarda arkeologlara eğitim vererek 
ilk mezunlar gelene kadar yama gibi bu açığı 
kotarmaya çalışıyordu. Gerekli eğitimlerden 
sonra Smryna’da astroarkeolog olarak kurum 
bünyesinde çalışmaya başlamıştı. 

“Unutma, belli bir uzaklıktan şehre yaklaşınca 
sinyal kesilecek ama araç son komutla yola devam 
edecek. Senin bu yüzden şehre geldiğin sırada 
araçtan atlaman gerek. Şimdilik yanında bir şey 
götürmene gerek yok. Savunma için sana verilen 
ışın tabancası sana yeterli olacaktır. Işın patlayıp 
etrafı doldurunca kaçmana bak. 5 dakikada bir 
ses ver, ta ki sinyal kesilene kadar. 221-BSSH seni 
şehrin diğer tarafında bekleyecek. Anladın mı?” 
dedi yine ince erkek sesi.

“Anladım, Mark” 

Derin bir nefes alarak eğitimler sırasında 
öğrendiği gibi önce sol ayağını sonra da sağ 
ayağını 221-BSSH’nin üzerine atarak araca 
yavaşça yüklendi. Araç onu kaldırabilmişti. 
Üs’de bulunanlara “Tamam” diyince araca 
hareket komutu verildi. Son sürat Mars’ın 
kırmızı topraklarında ilerliyorlardı. Bu araç 
son modeldi ama son üretimler bile Dünya’da 
bir arabanın yarısı kadar hız yapabiliyorlardı. 5 
dakika da bir kendi kendine “Buradayım” diyor 
ve sinyalin kesilmediğini kontrol ediyordu. 
Mark sadece “Tamam” demekle yetiniyordu. 
Bir süre sonra şehrin ilk parçaları görününce 
kadının nefesi kesildi ama sinyali kontrol etmesi 
gerektiğini unutmadan yine “Buradayım” dedi. 
Bu sefer “tamam” yanıtı gelmeyince sinyalin 
kesildiğini anladı. Araçtan atlamak için biraz daha 
beklemeliydi. Şehrin Roma döneminden kalmış 
gibi görünen devasa sütunları giderek yaklaşınca 
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büyülendi. Yeterince yaklaştıklarına kanaat 
getirince içinden üç’e kadar sayıp, araçtan atladı. 
Yerle bir olduğu sırada vücudunu kaldırmadan 
sadece araca baktı. Gerçekten de aldığı son 
komuta uyarak dümdüz yoluna devam ediyordu. 
Sinyali kesik bir araç olduğuna kimse inanmazdı. 
5-6 adımlık bir mesafe kala atlamıştı. Önünde 
kararmakta olan göğe kadar uzanan parlak, kızıl 
sütunlar sanki şehri kilit altına alan hapishane 
parmaklıkları gibi her iki yandan şehrin çevresini 
dairesel olarak dolaşıyordu. 

“Bu kadar büyük bir yapıyı önceki kaşifler nasıl 
görmedi? Üstelik üç sefer yapıldı.” 

Ilerlemeye başlayarak iki diş gibi görünen iki 
sütunun arasından geçti. Sütunlar dışarıdan 
bir hapishane parmaklığı gibi görünseler de 
birbirlerine çok yakın değillerdi, aralarından 
geçilebiliyordu. Içeriye girip, şehri görünce de 
ağzı açık kaldı. Her şey kırmızıydı. Tıpkı Mars’ın 
toprağı gibi. Sanki şehir boydan boya topraktan 
yapılmıştı. Toprakla ayırt edilmesini zorlaştıracak 
kadar toprakla  aynı tonda bir kırmızıydı şehir. 

“Neler oluyor burada?”

Smryna’nın aklı onlarca soruya boğulmuştu. 
Ilk soru da şehrin nereden çıktığıydı. Kırmızı, 
topraktan yapılmış gibi duran, evlerden birine 
yöneldi. Girişten birkaç adım uzaktaydılar ama 
gitmesi çok uzun sürmedi. Evin yapısını inceledi, 
çok eski gibi duruyordu. Yer yer dış gövdesinde 
çatlaklar vardı. Bazı yerlerde de içeriye doğru 
küçük göçükler. Çömeldiği yerden göçüklere 
bakan kadın meraklı gözlerle ayağa kalkarak evin 
kapısı gibi görünen tuhaf şekilli, dört çizgiyle 
belirlenmiş alana dokundu. Adeta bir kapıyı 
çalar gibi vurdu. Birkaç saniye bekledikten sonra 
kimsenin olmadığına emin olunca yavaşça kapıyı 
açmaya yeltendi ama açamadı. Çünkü arka tarafta 
bir ağırlık kapının açılmasına ve içeri girmesine 
engel oluyordu. Omuz attığında bile kapı yerinden 
oynamayınca vazgeçti. Başka evlere yöneldi ama 
arkasını dönüp bir adım atmıştı ki yere kapaklandı. 

Kalkmadan, doğrularak neye takılıp düştüğünü 
görmek için bakınca göz bebekleri yuvalarından 
dışarı uğrayacakmış gibi açıldı. Istemsiz olarak bir 
çığlık koyverdi. Boş şehirde acı çığlık her sokağı, 
her köşeyi dolaşarak yankılandı. 

“Bir astronot!” Emekleyerek ayağının takıldığı 
astronot’un başına geldi. Yüzü toprağa gelecek 
şekilde, yüzüstü yatıyordu. Elbisenin üzerine 
elini koyarak kalbini kontrol etti. Atmıyordu. 
Astronot’un yüzüne bakmak aklına nedense 
şimdi geliyordu. Başlığını çıkararak ona 
bakmak istiyordu çünkü ön camdan pek bir şey 
seçememişti. Başlığı çıkarınca yüzün olması 
gereken yerde bik kafatasının olduğunu gördü. 
Tekrar acı bir çığlık attı, adamın kafa kısmı sanki 
piranalar tarafından yenmiş gibiydi. Vücudunun 
geri kalanı kim bilir ne durumdaydı?

“Bu buraya nasıl geldi? Önceki keşiften kalmış 
olmalı. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama kaşiflerin 
hepsi tamam ve sağlıklı olarak dönmüşlerdi.” diye 
düşündü Smryna. Aklı durmuştu ve başı ağrımaya 
başlamıştı. Telaşlıydı. Astronot’un yüzünün olması 
gereken kafatasına yaklaşarak ona daha yakından 
baktı. Iğrenç bir koku ya da başka tür bir iğrençlik 
yoktu. Kuru bir iskeletti bu. Kızıl toprağın üzerine 
oturarak boş gözlerle cesedi inceledi. Bomboş 
gözleri adamın üzerinde gidip gelirken astronot 
kıyafetinin üzerinde açılmış iki deliği fark etti. 
Kurşun deliğine benziyordu.

“Ölmemiş. Biri onu öldürmüş. Tetikte olmalıyım. 
Öldüren her kim ve neyse hala çevre de olabilir. 
Bu şehrin burada olması bile tuhaf” Eli istemsiz 
bir dürtüyle ışın tabancasına gitti. Tetiğine 
basınca sadece bir parıltı yaratıyordu ama bu da 
ona karşısındakini şaşırtma şansını ve kaçacak 
zamanı verebilirdi. 

Ayağa kalkarak etrafına baktı. Tabancayı kılıfından 
çıkarıp eline aldı. Her an bir köşebaşından ya da 
ara sokaktan gelebilecek bir tehlikeye karşı eli 
tetikte dolaşmaya çıktı. Sessizlik bütün bir şehre 
hakimdi. O kadar ki havada elle tutulacak kadar 
yoğun bir sessizlik sokakları dolaşıyordu. Hiç 
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kimse ya da hiçbir şey yoktu. Bir sokaktan gelen 
adımlama seslerini duyarak o yana bir el ateş 
etti. Işınlar parladı ama hiç kimsenin olmadığını 
görünce daha da telaşlandı. 

“Bu o şey her kimse ya da neyse kaçtığını 
gösteriyordu.” 

Ikinci kez sesler arkasında kalan ara sokaktan 
çıkarak tüm şehirde duyuldu. Şehir o kadar 
sessizdi ki her şey kolaylıkla duyuluyordu. Ama 
bu kez tetiğe basmadan önce durdu ve bekledi. 
Üçüncü ses de iki sokak öteden gelince kendisiyle 
oynandığını anladı. 

“Her kimsen bu oyunu bırak!”

Yüksek perdeden kahkaha sesleri yine tüm 
şehri doldururken, Smryna sesteki soğuk alayı 
duyabiliyordu. Sinirleri bozulmaya başlamıştı ki 
rastgele sokaklara ışın tabancasını doğrultarak 
ateş etti. Birkaç kez ışık çakmasından sonra yine 
sokakların birinden daldı. Etrafına hiç bakmadan, 
nefesi tıkanırcasına koştu ve koştu. Aklındaki tek 
bir düşünce vardı: Buradan hemen kurtulmak. Ana 
cadde boyunda dümdüz ilerlerken 221-BSSH’yi 
görüverdi. Yüzüne yayılan rahatlama ifadesiyle 
ayaklarına daha fazla yüklenerek koşmaya 
devam etti. Caddenin her yerinden ve önünden, 
kenarından geçtiği her sokaktan çeşitli kahkaha 
sesleri duyuyordu. Ya da bunlar aslında tek bir 
sesti ama şehrin boşluğunda mı yankılanıyordu? 
Hiçbir şeyi düşünmeden 221-BSSH’ye doğru 
koştu. Şehirden çıktıktan sonra Mark’ın güven 
veren sesi yine kaskın içini doldurdu.

“Smryna?”

“Buradayım Mark, sinyal var.”

“Neden koşuyorsun? Görüntünü alabiliyorum.”

“Kaçıyorum”

“Kimden?”

“Mark,şehirde bir astronot cesedi var. Öldürülmüş. 
Dehşete düştüm ama yüzü sanki piranalar 

tarafından yenmiş gibiydi. Iskeletti.”

Kaskın içinden hiçbir ses duyulmadı, kısa süren 
bir sessizlik yaşandı. 

“Smryna, şehre daha girmedin bile.”

“Hayır, girdim. Dev sütunları vardı, antik Roma 
gibi. Vahşi bir hayvanın ağzını kuşatan dişleri gibi 
şehri çeviren sütunlar. Her şey sanki gezegenin 
toprağından yapılmış gibi kırmızıydı. Sonra evler 
vardı, sokaklar vardı. Birbirlerinden ayrılmış adsız 
sokaklar.”

Smryna, o sırada 221-BSSH’ye ulaşmıştı, arkasına 
dönerek geldiği yöne baktı. Şehir yoktu. Astronot 
cesedi ya da astronot kıyafeti de yoktu. Şehir 
bomboştu. Smryna bir süre sadece boş toprağa 
baktı. 

“Nasıl olur?” diye fısıldadı kaskın içinde sanki biri 
onu duyabilirmiş gibi.

Araçta numune toplamak için tutulan bir metal 
kutuyu yanına alarak az önce geldiği yöne doğru 
koştu. Mark “Smryna” diye başladığı cümleyi 
tamamlayamadan sinyali kesildi. Koşarken 
yanından geçtiği ve az önce şehrin tam çıkış yerinde, 
çıkış sütununun önünde yer alan kayayı tanıyınca 
yere çökerek metal kutudan gümüş renginde bir 
kürek çıkardı. Hızlı hareketlerle küreği toprağa 
saplayıp, aldığı kırmızı parçayı kutuya boşalttı. Bir 
kere daha aynı hareketi tekrarladıktan sonra metal 
kutunun kapağını kapayarak tekrar 221-BSSH’ye 
doğru koştu. Mark kaskında adeta “Smryna” diye 
çığlık atıyordu. Umursamadı. Aracın üstüne adım 
atarak sürmesini söyledi. Araç yolda giderken de 
anlattı. 

“Mark, bir teorim var.”

“Ne teorisi?”

“Şehir teorisi. Sana şehir nerede gözüküyor, 
bilmiyorum ama ben içindeydim. Ya da şehir 
bana orada göründü. Sanırım aslında şehir ya 
da astronot cesedi yoktu. Toprakta ya da bu 
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gezegende bir şeyler olmalı. Güvenlik amacıyla 
NASA’dan yapılacak olan seferleri durdurmalı ve 
sorunu anlayana kadar da düzenlememeliyiz.”

“Delirdin mi sen?”

“Hayır ama neredeyse delirecektim. Şehir 
boştu, bomboş. Her sokaktan kahkaha sesleri 
duyuluyordu. Sürekli bir kahkaha. Meydan gibi 
görünen bir yerde, bir evin önünde astronot 
cesedi yatıyordu ve öldürülmüş gibi görünüyordu. 
Iskeletti. Burada neler olduğunu bilmiyorum 
Mark ama henüz delirmedim, akıl sağlığım da 
gayet yerinde. NASA’nın sadece benim sözümle 
seferleri durdurmayacağını biliyorum ama dönüp 
hem topraktan alınan delilleri hem de tanık 
olduklarımı sunarsam o zaman durduracaklardır.”

Smryna rahatlamış bir şekilde aracın üzerinde 
ilerlerken az önce şehrin olduğu kırmızı toprak 
sessizce aynı yerinde uzanıyordu. 
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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!

“.........”

8Sezai ÖZDEN
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