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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin 
yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi 

romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman 
incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu

Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin 
sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 

Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 

Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi,

yerlibilimkurguyukseliyor@gmail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 

Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez.
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https://kayiprihtim.com/kayip-rihtim/2017-yilin-enleri-oylamasinda-kazananlar-belli-oldu/
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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi

ORHAN DURU
Genel

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

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

Çeviri-Uyarlama
O Pera’daki Hayalet (1996)
Sierra Madre’nin Hazineleri (B. Traven’den),
Gizli Tarih (Prokopius’tan),
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner 
Heisenberg’den)
Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 
Newley ve Leslie Bricuss’tan),
Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek’ten),
Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry’nin Kral 
Übü’sünden)
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46 Yazarın Kaleminden 50 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: 1966 - İstanbul
Sayfa Sayısı: 93
Yayınevi: Zerhan Yayınevi

Orhan YÜKSEL

Merih’e Yolculuk

Bu sayımıza konuk 
ettiğimiz kitabımız, yerli 

bilimkurgu edebiyatımızın 
ilk örneklerinden. Kitabın 

künyesinde de belirttiğimiz gibi 
kitabın basım tarihi 1966. 
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“Birleşmiş Milletler” tarafından 
Merih’e (Mars’a) bir seyahat düzenlenecektir. 
Bunun için iki gemi inşaa edilir. Gemiler onar 
kişiliktir. Ancak biliminsanları Merih’e yapılacak 
bu seyahatte çocuklarında olmasını isterler. 
Bu nedenle gemilerde beş yetişkin, beş çocuk 
bulunacaktır.

Çeşitli ülkelerden en zeki çocuklar seçilir. Yaş 
aralığı 10 ila 15 arasında değişen çocuklardan 
biride Zeynep’tir. Çocuklar arasında, Zeynep’in 
daha önceden tanıdığı ve kendinden birkaç yaş 
büyük olan İzci Başkanı İlhan vardır. Çocuklar 
uzay yolculuğu için eğitime alınırlar. Hareket günü 
gelince kimin hangi gemide bulunacağı kurayla 
belirlenir. Zeynep ve İlhan aynı gemidedirler. 
Ayrıca geminin telsizci ve makine mühendisi olan 
mürettebatı Kürşat isimli bir Türktür. Gemilere 
izci başkanlarının adı verilir. Birinci gemi İlhan-1, 
ikinci gemi Harley-1’dir.

Yolculuk başlar. Yolculuk boyunca çocukların 
meraklı soruları eksik olmaz. Merih’e varmaları 
yaklaşık beş ay sürecektir. Ay’ın yakınından 
geçerler ve ay yüzeyinin görüntüleri televizyona 
aktarılır. Yolculuk boyunca çocukların sıkılmaması 
için mikrofilm haline getirilmiş sinema ve belgesel 
filmleri ile kitaplar vardır. 

Merih’e iniş yaparlar. Merih’in yüzeyi yeşildir ve 
zayıf bir bitki örtüsü vardır. Gerekli araştırmalar 
yapıldıktan sonra izci başkanı İlhan’ın Merih’e 
ilk adım atan kişinin olmasına karar verilir. İlhan 
dışarı çıkar. Daha sonra bayraklar getirilir. İlk 
olarak Birleşmiş Milletler bayrağı dikilir. Sonra 
Türk bayrağı ve diğer ülkerin bayrakları dikilir. Bu 
arada diğer gemi Harley-1 ile bağlantı kopmuştur. 
Bağlantı kurulduğunda Harley-1’in sert bir iniş 
yaptığı ve motorlarının arızalandığı öğrenilir.

İlhan-1 mürettebatı diğer gemiye gitmek için 
plan yaparlar. Mürettebat dışarıdayken uzaklarda 
hareket eden bir şey görürler. Bir şey bunlara 

doğru gelmektedir. Gelen, diğer gemideki izci 
başkanı Harley’dir.

Harley başlarına geleni anlatır. Geminin motorları 
arızalanmıştır ve anten kırılmıştır. Ertesi gün 
Harley, İlhan ve Kürşat yola çıkar. Yolda fırtınaya 
yakalanırlar. Uygun bir yer bulup sabahı beklerler. 
Gemiye varır varmaz onarıma başlarlar. Aradan 
bir hafta geçmiştir. Bu arada İlhan-1’dekiler bir 
türlü haber alamaz ikinci gemiden. Telsiz sistemi 
çalışır hale gelince haberleşme tekrar başlar. 
Ancak motorların durumu çok kötüdür. Tamiri 
imkansızdır. 

Harley-1’in hareket etmesi çok zordur. Hareket 
etse bile yeterli hıza ulaşamayıp düşme ihtimali 
yüksektir. Çözüm olarak İlhan-1’in motorlarından 
birinini sökülmesi ve Harley-1’e takılması 
gerekir ve öyle yaparlar. Artık Merih’ten ayrılma 
zamanı gelmiştir. Ancak motorlar eksik olduğu 
için ilk önce Merih’in uydusu Phobos’a inmeye 
karar verirler. İnince burayada bayrak dikerler. 
Gemideki biliminsanlarının hesaplamaları sonucu 
birkaç gün Phobos’ta kalmaları gerekmektedir. 
Uygun zaman gelince hareket ederek Phobos’tan 
ayrılırlar ve Dünya’ya geri dönüş yolculuğu 
başlar. Dönüş yolculuğu sırasında asteroid ve 
kuyrukluyıldız gören çocukların soruları eksik 
olmaz. Verilen cevaplar hep bilimseldir.

Çocuklar için yazılmış bir eser olmasına rağmen, 
kitapta yer alan bilgileri göz önüne alırsak gayet 
güzel bir kitap. Mesela, Dünyadan ayrılış sırasında 
roketin yakıt tanklarının kademeli olarak 
ayrılması, Ay ile ilgili bilgiler, Merih’in atmosfer 
yapısı vs..

Kitapta İlhan, Zeynep, Kürşat gibi Türkçe isimlere 
yer verilmesi çok daha güzel olmuş.
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden

Kaptan Amerika ve Iron Man arasında yaşanan olayların ardından 
bölünen kahramanlarımız, bir birilerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi 
yandaşları ile dünyayı korumaya çalışmaktadırlar. Ancak Dünya yine bir 
tehdit ile karşı karşıyadır. Sınırsız güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının 
peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. 

Başroller: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson. 

Yazan: Christopher Markus, Stephen McFeely

Yöneten: Anthony Russo, Joe Russo 

Bir kelebeğin kanat çırpmasının duyulabileceği kadar yoğun sessizlikte, bilinmezliğin 
getirdiği ürperti ve karşılaşılan hiçlik gerçekliğinin bilincinde meydana getirdiği 
karmaşanın etkisi altındaki Wonsder, beklenmedik bir tepki gösterdi. Ortalama 
büyüklükte bir taşı yerden avucuna alarak boşluğun ortasına doğru fırlatıp saymaya 
başladı. 
 
1, 2, 3...7….16…..41…...63……. 
 
Yazar, uzak geçmişten günümüze uzanan olayların ışığında kurguladığı yapıtıyla; 
yabancısı olduğu sosyokültürel çevredeki kahramanımızın, tarih ve gizemle iç içe 
geçmiş macera dolu seyahatini, kuşku, kaygı ve korkuların etkilediği zihninde oluşan 
değişimlerini, farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlıyor. 
 
Yazar: Vedat Kızılkar 
Yayınevi : Sokak Kitapları Yayınları

Film

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Bilinç Dönüşümü - Vedat Kızılkar (2017)

kitap
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Bir Netflix yapımı olan dizinin 1. Sezonu açılmıştır 10 bölüm halinde 
Nisan ayında yayınlandı. 60’lar klasiği olan dizinin modern yorumu 
olan Lost in Space, günümüzden 30 yıl sonrasında geçiyor. Uzayda 
kolonileşme başlamıştır, seçilmiş kişiler arasında olan Robinson 
ailesi koloniye katılmak için yola çıkmıştır. Ancak yeni evlerine doğru 
seyahat ederken gemileri beklenmedik bir şekilde rotadan sapar. Yeni 
evlerinden çok uzaktaki yabancı bir gezegende hayatta kalabilmek 
için iş birliği yapmak zorundadırlar. 

Tür: Dram - bilimkurgu - macera. 

Başrollerinde Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins yer alıyor. 

Zihninizin dehlizlerini yabancı seslerle dolduracak sarsıcı bir kitap! 
 
Delidolu okurlarının Krizalitler ve Triffidlerin Günü adlı distopik romanlarından tanıdığı kült yazar John 
Wyndham’ın klasikleşmiş bilimkurgu eseri: Chocky 
Chocky, on bir yaşındaki Matthew’nun, zihninde duyduğu sesle kurduğu sıradışı ilişkiyi merkezine 
taşıyan, gizemli ve tedirgin edici bir roman. 
Televizyona da uyarlanan Chocky, okurla ilk buluşmasının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen dünya 
ve insanlık üzerine yaptığı isabetli tespitlerle güncelliğini yitirmiyor. 
 Matthew bir gün zihninde, nereden geldiğini bilmediği bir ses duymaya başlar. Durmaksızın kendisiyle 
konuşan bu sesin adı Chocky’dir. Ailesi bu durumu başlarda pek önemsemez ve sıradan bir “hayali 
arkadaş” olarak nitelendirir; ancak zamanla işin rengi değişir. Matthew kendisinden beklenmeyecek 
üstün davranışlar sergiler, zorlu matematik ve fizik kuramlarından bahseder, harika resimler çizmeye 
başlar. Hatta yüzme bilmemesine rağmen hem kendini hem de kız kardeşini boğulmaktan kurtarır. Bu 
olağanüstü olayın ardından gazetelere de konu olan Matthew’nun hayatı bambaşka bir yöne evrilir. 
Artık herkes, Chocky’nin ne kadar “hayali” olduğunu sorgulamaya başlamıştır... 
 
Sosyopolitik meseleleri bilimkurgu türüne başarıyla yerleştiren John Wyndham, teknoloji, uzay, evrim 
ve gelişim üzerine kaleme aldığı Chocky’de, büyüme çağındaki bir çocuğun gözünden dünyayı ve 
insanlığı irdeliyor. 
 
Bazı korkular vardır; onlara artık inanmayacak kadar ilerlediğimizi ısrarla, inançla savunuruz. Ama 
yine de bu korkular hepimizin içinde uyumaktadır ve kritik bir anda, dikkatsiz ve beklenmedik bir sözle 
uyanabilirler.  
  
“Hâlâ güncel, hâlâ rahatsız edici.” 
Guardian

Yazar: John Wyndham 
Çevirmen: Niran Elçi 
Yayınevi : DeliDolu 

Lost in Space (2018-….)

Chocky (2018)

dizi



12 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2018 / sayı 13

Kubilayhan YALÇIN - KHY Blog

Thomas M. Disch

Oliver Sacks, Müzikofili kitabında: “Besteci 
Maurice Ravel, hayatının son yıllarında, bazen 
Pick Hastalığı denen, bugün büyük olasılıkla bir 
tür frontotemporal demans teşhisi koyacağımız 
bir hastalıktan mustaripti” diyor. Halk arasında 
“bunama” olarak tabir edilen demans, kısaca 
“zihinsel becerilerin zayıflaması durumu”.

Kobaylar Kampı

THOMAS M. DISCH - Kobaylar Kampı - 1968,  Birinci baskı

“Tour de Force”

“Daha da ileri giderek, 
düşüncenin bir beyin 

hastalığı, maddenin bir 
bozulma durumu olduğunu 

söyleyebilirim.”
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THOMAS M. DISCH - Kobaylar Kampı - 1968,  Birinci baskı

Frontotemporal Demans belirtilerinden biri de 
hastaların sürekli aynı sözcük ya da cümleleri 

tekrar etmeleri: “Yinelemeli, bölük pörçük, 
stereotipik boş konuşmalar”.

Oliver Sacks bu detayları verdikten sonra 
soruyor: “Acaba Ravel, sesi ve orkestrasyonu 
giderek yükseldiği halde bir türlü gelişemeyen 
tek bir müzik tümcesinin onlarca kez amansızca 
yinelendiği Boléro’sunu bestelerken demansın 
pençesinde miydi?”

Sacks’ın Ravel örneği sarsıcıdır. Çünkü fikir ve 
sanat eserlerinin bilinçli, planlı, deyiş yerindeyse 
sağlıklı bir zihnin ürünleri olduğunu kabul etmeye 
meyilliyiz. 

Demans ya da kabaca “bunama” gibi bilişsel 
bir bozukluğun, müzikal bir eserin biçimsel 
yapısını şekillendireceğini düşünmek “zihinsel 
konformizmimize” aykırı gelebilir… 

Amerikalı bilimkurgu yazarı Thomas Disch’in 
“efsanevi” Metis Bilimkurgu serisinden yayımlanan 
Kobaylar Kampı da (Camp Concentration) benzer 

bir tema üstüne kurulu: Deha bir tür beyin 
hastalığı mıdır?

Şair, romancı, eleştirmen Thomas Michael 
Disch (1940-2008), çocuk kitapları, tiyatro 

oyunları, opera librettoları, tarihsel roman, 
bilimkurgu hatta video oyun senaryoları yazmış 
çok yönlü bir yazar. Ursula le Guin ve Roger 
Zelazny gibi Yeni Dalga bilimkurgu yazarlarından 
olan Disch, entelektüel düzeyi, lafını esirgemeyen 
sert muhalif söylemi, karanlık hatta “rahatsız 
edici” anlatılarıyla, bilimkurgu çevrelerinde 
kanaat önderi olmuş, “nev-i şahsına münhasır” 
bir kişilik.

Eşcinsel olan Disch’in hayatı trajik bir 
şekilde sonlanıyor: İntihar. (“Rahatsız edici 

anlatılar” demişken: Mesela yazarın The Priests, 
Rahipler romanında, lise çağında hamile kalmış 
kızları tutsak edip öldüren din adamlarından 
bahsediliyor).
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İlk kez 1968 yılında yayımlanan Kobaylar 
Kampı, Disch’in dilimize çevrilmiş tek romanı. 

Bunun dışında 334, The Genocides, The Brave 
Little Toaster gibi kitapları da var. The Brave 
Little Toaster (Cesur Küçük Tost Makinesi) kitabı 
hakkında New York Times’ta rastladığım bir 
yorum manidar: “Çocuğunuz için alın, kendiniz 
için okuyun.”

Kobaylar Kampı’nda: Siyasi suçlular üzerinden 
denenen Pallidine adlı bir ilacın mahkûmların 

zekâ ve yaratıcılık düzeylerini arttırırken 
aynı zamanda onları hasta edip, öldürdüğüne 
tanık oluyoruz. “Zekâ enfeksiyonu” kapmış 
denekler ya da sıra dışı yetenekler sergileyen 
“fabrikasyon dâhilerin” yaşam savaşını anlatan 
roman, simyadan kimyaya, resimden edebiyata, 

zengin bir kültürel arka plana sahip. Thomas D. 
Clareson’a göre kitap modern bir klasik, estetik 
bir tour de force (güç gösterisi). Thomas Aquinas, 
Albertus Magnus, Paracelsus, Dante, Marlowe, 
Shakespeare, Keats, Nietzche, Kafka, Dostoyevski, 
James Joyce, Rimbaud, Baudelaire, Paul Valery, 
Albert Camus, Rilke, Thomas Mann ya da opera 
bestecisi Donizetti, anlatı boyunca karşımızı çıkan 
düşünür, simyacı ve sanatçılardan bazıları.

Naziler’e, Nazi Konsantrasyon Kampları’na sık 
göndermeler yapan Kobaylar Kampı, Soğuk Savaş 
ve Vietnam’ın hararetli günlerinde kaleme alınmış, 
savaş karşıtı bir distopya. Romanın “copyright” 
(yayın hakları) yılı bile manidar: 1968! 

Kitap bir yanıyla epistolarik (mektup ya da 
günceden oluşan anlatı) bir yanıyla da hapishane 
romanı. Terry Eagleton, Edebiyat Nasıl 
Okunur’da, bir romanın ilk paragrafının, 
romanın bütününün küçük bir modeli olduğunu 
söyler. DNA örneği gibi. Disch, Eagleton’ın savını 
doğrularcasına, daha ilk sayfada romanın anlatıcısı 
şair, pasifist Louis Sacchetti’nin ağzından okura 
“tüyo” veriyor: 

“Günceler, şimdiye kadar denediğim kadarıyla 
sadece teşvik edici olmuştur. Burada akılda 
tutmam gereken, baştan itibaren ayrıntıları 
atlamamam, hapishane yaşamının o eşsiz 
anlatısı [Dostoyevski’nin] Ölüler Evi’ni örnek 
almam gerektiğidir.”
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Yeri gelmişken: “Sacchetti” soyadı, ABD’de 
komünist avının başladığı 1920’lerde, haksız yere 
idam edilen iki İtalyan kökenli anarşist Sacco ve 
Vanzetti’nin soyadlarının bileşiminden oluşuyor.

Romanın bir yerinde, bazı müzikseverlerin, 
Doğu Alman besteci Adrian Leverkühn’ü, 

Uzay Fügleri eserinin sebep olduğu fiziksel ve 
zihinsel yaralanmalardan ötürü mahkemeye 
verdiği haberiyle karşılaşıyoruz. Bir müzik 
eğitimcisi ve Thomas Mann hayranı olarak bu 
bölüm dikkatimi çekti. 

Adrian Leverkühn, Thomas Mann’ın Doktor 
Faustus romanında Şeytan’la işbirliği yapan 
“ezoterik” bir besteci.  Uzay Fügleri göndermesinin 

ötesinde, Kobaylar Kampı ve Doktor Faustus 
arasında tematik bir akrabalık var: 

Doktor Faustus’ta da Adrian Leverkühn, 
Şeytan’la bir Faust Antlaşması yapar fakat zekâ 
ve yaratıcılığının artmasının bedeli olarak zührevi 
bir hastalığa tutulur… 

Dış kaynaklı metinlerde Disch’in “şiirsel” 
üslubunun sıklıkla vurgulandığına tanık oluyoruz. 
Kobaylar Kampı son derece başarılı bir çeviri 
olmakla beraber, bir metnin başka bir dilde 
yeniden yazılması ister istemez estetik kan kaybı 
ya da anlam erozyonuna yol açıyor. 

Çeviride, Disch’in zekâsının, yaratıcılığının, 
kültürünün tadını çıkartıyor, şiirselliğini de az çok 
“sezebiliyoruz”.

Dick vrs. Disch

Fredric Jameson’ın “Bilimkurgu’nun 
Shakespeare”i olarak tanımladığı “narko-yazar” 
Philip K. Dick, “anarko-yazar” Thomas Disch’i 

Albert Einstein ile Thomas Mann, Princeton 1938
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“komünist ajanı” olduğu gerekçesiyle FBI’a ihbar 
etmişti. Dick, benzer bir suçlamayla, Solaris 
romanıyla ünlü Stanislav Lem hakkında da FBI’a 
bir mektup yazmıştı. PKD, Rusların Sputnik 
uyduları aracılığıyla Amerikalılar üzerinde zihin 
kontrol denemeleri yaptığını da iddia etmişti. PKD 
için “Sanat formunda bir paranoyak şizofreni 
geliştirmişti” diyen Disch’e hak vermemek elde 
değil…

PKD’nın eski eşlerinden Anne Dick anılarında: 
“[Thomas Disch] Phil’e çok kızgındı. Çünkü Phil 
onu FBI’a ihbar etmişti, fakat Philip K. Dick’in 
var olan en iyi yazar olduğunu düşünüyordu. 
Kendisiyle beraber Phil, Tom’un hayran olduğu 
yegâne iki yazardan biriydi” diyor.

   ***

Bitirmeden: Kobaylar Kampı’nın maalesef 
baskısı yok. Kitap ilginizi çektiyse “meslekten” 

sahaf ya da internet satış sitelerini ziyaret etmeniz 
gerekebilir. Kitabın böyle bir çabaya değeceğini 
düşünüyorum.

Kobaylar Kampı’yla birlikte, Metis Bilimkurgu 
serisinin yeniden basılması dileğiyle bu yazıyı 
noktalayalım…

Kaynaklar:

1-Disch, Thomas (1998). Kobaylar Kampı. 
(Mehmet Moralı, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

2-Sacks, Oliver (2014). Müzikofili. (Begüm 
Kovulmaz, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

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

4-https://www.nytimes.com/2008/07/08/
books/08disch.html

5-https://www.theguardian.com/books/2017/
aug/27/philip-k-dick-best-novels-blade-runner-
minority-report

6-https://bianet.org/biamag/siyaset/158046-
sacco-ve-vanzetti-iki-asagilik-anarsist

7-https://books.google.com.tr/books?id=N-qd

868ZNtQC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=camp

+concentration+dostoievski+thomas+disch&so

urce=bl&ots=PnalWPvEH9&sig=V8ljrTgiKdwc

mw4l3ek-2L2MVJE&hl=tr&sa=X&ved=0ahUK

EwiL35fJyqzaAhXHw6YKHdEOBjQQ6AEIZzA

O#v=onepage&q=camp%20concentration%20

dostoievski%20thomas%20disch&f=false
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Mary Wollstonecraft Godwin Shelley

(d. 30 Ağustos 1797 - ö. 1 Şubat 1851),  yazdığı 
romanlarla ünlü İngiliz yazar.

1797 yılında Londra’da doğdu. Babası William 
Godwin, radikal siyasal görüşleriyle tanınan bir 

yazar, annesi Mary Wollstonecraft ise dönemin 
etkili bir kadın hakları savunucusuydu. Annesi 
doğumu sırasında ölünce, babası tarafından 
büyütüldü ve doğal olarak ondan ve arkadaş 
çevresinden oldukça etkilendi. Bu şartlar altında 
edebiyat ve felsefe’nin başlıca ilgi alanları olması 
kaçınılmazdı. Çocukluğunun büyük bölümünü 
kitap okuyarak, hikâyeler yazarak geçiren Mary 
1814’de, dönemin en gözde romantik şairlerinden 
Percy Bysshe Shelley’e aşık oldu. Percy Shelley’in 
evli olması nedeniyle İsviçre’ye kaçmak zorunda 
kaldıklarında Mary henüz 17 yaşındaydı. Babası 
William Godwin bu ilişkiye karşı çıktı. İki 
sevgili, Percy’nin eşinin 1816’da ölümünden 
sonra Londra’ya dönüp evlenebildiler. Ardından 
İtalya’ya yerleştiler.

Frankenstein’in düşüncesi; Mary’de, 1816 
yazında yarı uyanık olarak gördüğü bir kâbus 
sebebiyle oluştu ve hikâyeyi geliştirmesi için 
eşi tarafından desteklendi. Frankenstein ya da 
Modern Prometheus 1818 başlarında yayımlandı. 
Romanın doğuşunda, İngiltere’deki sanayi 
devriminin, Locke ve Hobbes gibi düşünürlerin 
etkisini de görmek mümkündür.1822 yılında eşini 
bir tekne kazasında kaybeden Mary, Londra’ya 

döndü ve 1851 yılında ölünceye kadar profesyonel 
yazarlık yaptı.

Frankenstein; kuşaktan kuşağa bir korku 
klasiği olarak aktarılsa da, öyküde doğrudan 
korkuya yapılan bir gönderme yoktur aslında. 
Katil, canavar denilen yaratık ve yaratıcısı Dr. 
Frankenstein kurbandır aslında. Modern çağa 
ve rasyonel aklın egemenliğine karşı romantik 
başkaldırının metaforudur onlar. Yani toplum 
dışına itilen, kendi savaşını veren ve bu savaşta 
yenilen farklı insanların acıklı öyküsüdür.

Daha çok Frankenstein ile anılan Mary Shelley 
ayrıca, Lodore, Falkner ( 1837 ), Perkin Warbeck 
ve insanlığın yavaş yavaş yok oluşunu inceleyen 
ve 1826 da yayımlanan apokaliptik bir roman olan 
The Last Man’in de yazarıdır.

Frankenstein’ın Yaratıcısı

Merry Sheley

Bilimkurgu Yazarları Dizisi

Kaynak
 Vikipedi
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Silbaştan tarih
Bu kadar kolay mı olacaktı teslimiyet! Hem 

de bir günde! – Fuat hiçbir şey yapamamanın 
verdiği nefret duygusuyla yanıp tutuşuyordu.

Ne yapabiliriz ki? Bizden çok üstün 
bir teknolojiye sahipler. Ateşli silahların hepsi 
devre dışı kaldı. Hiçbir savaş aracı çalışmıyor. 
Taş atmanın cezası bile 10 yıl hapis... Ben 
olaya farklı bakıyorum. Uzaylılar çok daha 
gaddar olabilirlerdi. Şimdilik kendilerine karşı 
çıkmayanlara dokunmuyorlar.

Şimdilik! Ha! Her şey kontrolleri altında. 
Ne isterlerse yapabilirler. Ne istediklerini ise 
kimse bilmiyor. Nefret ediyorum bu durumdan. 
Yapacağımız birşeyler olmalı mutlaka... Ya 
onlardan yana olanlara ne demeli? – Fuat eliyle 
televizyondaki haberleri işaret ederek söylemişti 
bu sözleri.

İşbirlikçiler her zaman vardı ve olacaklar. 
Bu namussuzlar başka türlü yaşayamazlar.

Selma, bir saniye!... Önemli bir açıklama 
yapılacak diye alt not geçiyor.

Her ikisi de yaptıkları tartışmayı bir 
yana bırakıp televizyona kilitlendiler. Fuat 
elindeki kumandayla televizyonun sesini iyice 
açtı. Uzaylıların temsilcisi olarak tanıtılan Jack 
adında birinin önemli bir açıklama yapacağı 
söyleniyordu. Fuat endişe ile birkaç günlük sert 
sakalını ovuştururken Selma’ya baktı. Selma her 
zamanki gibi sakindi.

Ne istediklerini öğreneceğiz belki de!
Kısa bir süre sonra, el örgüsü kazağı, 

yuvarlak gözlükleri ile hiç de uzaylıların resmi 
temsilcisi olmayı haketmeyen, elli yaşlarında 
gösteren Jack’in siması televizyon ekranını 
kapladı. Kameranın arkasındaki yönetmenden 
yayında oldukları mesajını aldığı anlaşılan adamın 
bakışları kamera merceği üzerinden izleyicilere 
yöneldi. Jack son derece sakin bir şekilde, elinde 
hiçbir yazılı metin olmadan konuşmasına başladı. 

Metin UÇAR

Silbaştan Tarih

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması
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Konuşması anında tüm dillere çevrilmekteydi.
Sevgili Dünya’lı hemşerilerim. Bugün 

sizleri rahatlatacak bir açıklama yapacağım. 
Uzaydan gelen misafirlerimizin hiçbir tehlike arz 
etmediklerini göreceksiniz. Normal hayatımızı 
eskiden olduğu gibi sürdürebileceğiz. Yalnız artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü insanlık 
tarihi yeniden yazılacak. Baskıcı yönetimlerin 
kendi istedikleri gibi yazdıkları ve resmi tarih 
dedikleri o yalanlar külliyatından kurtulacağız. 
Gerçek tarihi mirasımız üzerine yeni bir Dünya 
toplumu meydana getireceğiz. Bu toplumda 
Dünya gezegenimizin kaynaklarını fütursuzca 
yok eden insanlara yer olmayacak. Yapacağımız 
çalışma ile bu tür insanları teker teker deşifre 
edeceğiz. Bunların içinde tarihi kişilikler de 
olacak, bugün aramızda yaşayanlar da! – Jack 
bu girişten sonra elini konuşmasını yaptığı 
masaya konmuş olan suya uzattı. Sakin bir şekilde 
suyunu içtikten sonra bakışlarını yine kameraya 
çevirdi. – ‘İçinizden doğru tarihi yazacak olan 
sen misin?’ ya da ‘Uzaylılar mı bunu yapacak?’ 
diye soranlar olduğuna eminim. ‘Dünya uzaylılar 
tarafından işgal edilmişken tarihin yeniden 
yazılması da nereden çıktı?’ diyenler de vardır. 
Bu soruların hepsine cevap vereceğim. Öncelikle 
uzaylıların gelişi konusunda sizlere önemli 
bir bilgi vermek istiyorum. Onları buraya ben 
çağırdım... Evet, yanlış duymadınız onları ben 
çağırdım. Bunu yapmamın amacı da insanlığı 
saplandığı bataklıktan kurtarmak istemem. 
Bu amacımı hayata geçirmek için ilk yapmam 
gerekenin ‘bataklık’ olarak adlandırdığım yalan 
külliyatını yok etmek olduğunu anladım. Her 
birinizin gerçeği bilme hakkınız var. Binlerce 
yıldır bu hakkınız elinizden alındı. Size söylenen 
yalanlar ile manipüle edildiniz... Tüm hayatımı 
bu adaletsizliğe karşı mücadeleye adadım. Atom 
enerjisi ve kuantum fiziği üzerine doktora yaptım. 
Bu çalışmalarım belli bir hedefe ulaşmak içindi. 
Bu hedefin adı TD ya da ‘Tarih dedektörü’ adını 
verdiğim bir cihaz oldu. Fotoğrafını sizlerle 
paylaşıyorum.

Jack elinde tuttuğu fotoğrafı kameraya 

doğru yaklaştırdı. Fotoğrafta elde taşınabilir 
bir cihaz görülmekteydi. Gaiger sayacını ya da 
metal dedektörünü andıran bir görüntüsü vardı 
bu cihazın. Ne Fuat ne de Selma duydukları, 
gördükleri hakkında tek kelime dahi etmemişti. 
Heyecanla Jack’in anlatacaklarını bekliyorlardı. 
Jack fotoğrafı masaya bıraktı. Ancak aynı görüntü 
şimdi televizyon ekranının sağ üstünde belirmişti.

Fotoğrafta gördüğünüz TD üçüncü nesle 
aittir. Size çalışma prensibi hakkında biraz bilgi 
vermek istiyorum. Bu cihaz çok önemlidir. O 
olmasaydı bugün yaşadıklarımızın gerçekleşmesi 
mümkün olmazdı. Ancak nasıl çalıştığını ve ne 
için kullanıldığını anlayabilmeniz için öncelikle 
biraz teoriden bahsetmem gerekecek. Tarihi 
olayların meydana geldikleri mekanlara fiziksel 
yansımaları olur. Bu yansımalar ses dalgaları, ısı 
etkisi, kimyasal reaksiyonlar, basınç değişimi gibi 
ölçülebilir değerlerden oluşur. Örneğin bir Orta 
Çağ şatosunda, mahzenlerden birinde yapılan gizli 
konuşmalar etraftaki duvarlarda iz bırakmıştır. 
Başka bir örnekte, büyük bir meydan savaşının 
yaşandığı arazideki ölçümler, çarpışmaya 
kaç kişinin katıldığını ve çarpışmaların hangi 
güzergahlar üzerinde meydana geldiğini ortaya 
çıkarabilir. İncelemekte olduğunuz yapının ya da 
arazinin eskime ve erozyon sonucu dış görünüşünü 
değiştirmiş olması bu ölçümlerin yapılmasına 
engel değildir. Bahsettiğim yansımalar her zaman 
oldukları yerde kalırlar. TD yardımı ile mağara 
devrinde yaşayan ilkel insanların nasıl bir dil 
kullandıklarını dahi duyabiliriz. TD’nün ileride 
görüntü çıkarabilecek modelleri de yapılacaktır. Bu 
sadece bir zaman meselesidir. Tahmin ediyorum 
TD’nün ne işe yaradığını anlayabildiniz. TD tarih 
araştırmaları konusunda sahip olduğumuz, en 
doğru sonuç veren araçtır. Onun sayesinde bugün 
Dünya’daki tüm savaş araçlarını etkisiz hale 
getiren uzaylı misafirlerimizi tanıdım ve onlarla 
ilişki kurabildim. Bir bakıma bu adımı mecburen 
attığımı söylebilirim. Çünkü TD Dünya’da iktidarı 
elinde bulunduran hiçbir zümrenin hoşuna 
gidecek bir cihaz değil. İlk iki modeli bu nedenle 
imha edildi. Beni de fiziksel olarak ortadan 
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kaldırmak için yüzlerce girişimde bulundular. 
Bana ulaşamadılar ancak bu arada bana yardım 
etmek isteyen çok sayıda değerli insanı yok ettiler. 
Ben de gizli bir şekilde çalışmalarıma devam ettim 
ve fotoğrafını gördüğünüz üçüncü nesil TD’nü 
ürettim. Onun sayesinde Mısır piramitlerinde 
yaptığım çalışmalar sırasında uzaylıların izine 
rastladım. Onların burada bıraktığı haberleşme 
araçları yardımı ile kendileriyle bağlantı kurdum. 
Onlardan yardım istedim. Tüm insanlığa musallat 
olmuş adaletsizliği ortadan kaldırmak için güç 
kullanmaktan başka çare olmadığını anlattım. 
Tanrıma şükürler beni anladılar ve sizlerin de 
tanığını olduğunuz üzere tüm silahlı güçler 
çalışamaz hale getirildi. Yeni toplumun ve adaletin 
temeli atılana kadar da bu durum devam edecek. 
Bunu kabullenmek istemeyenlerin anlayacağı 
dilden konuşabileceklerine emin olunuz. Ancak 
bu sizi korkutmasın. İnsanlık tarihi TD yardımıyla 
yeniden yazıldığında ve bu tarih ışığında yeni ve 
adaletli bir toplum haline geldiğimizde kendi 
gezegenlerine dönecekler. Sonuçtan emin 
olduklarında kendi teknolojilerini de bizimle 
paylaşacaklar. Bunun için büyük bir çalışma 
yapmamız gerekecek. Ben, TD yardımıyla insanlık 
tarihini yazarken sizler de insanlığa, doğaya yakışır 
bir toplumun temellerini atacaksınız. Kendi adıma 
çalışmamı iki etaba ayırdım. İlk etapta bugün 
yaşadığımız sıkıntıların nedeni olan yakın tarih 
olaylarını araştıracağım. Bu belki ikiyüz yıllık bir 
dönemi kapsayacak. Ardından da tarihin en eski 
çağlarından başlayacak ikinci etap çalışmaları 
gelecek. Bu amaçla yakın bir zamanda yeni bir 
üniversite kuracağım. Burada TD ile çalışabilecek 
kadrolar yetiştirilecek. Çalışmalarımızın sonuçları 
hemen, tüm insanlarla paylaşılacak. Sizlere kalan 
ise normal hayatınızı sürdürmek. Herşeyin nasıl 
düzeleceğini hep birlikte göreceğiz. TD bize 
gerçek tarihimizle yüzleşme şansı verecek. Bu da 
geleceğimizi sağlam temellere oturtacak...

  Son
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Gurur Asi
Cam Dünya

Esra UYSAL

Gurur Asi,  ATILGAN Bilimkurgu  Dergisi okurlarının 
yabancısı olmadığı bir isim. Öyküleri, ATILGAN’ın 
sayfalarında sık sık yer almıştır. Kendine has bir 
üsluba  sahip olan yazarın kaleme aldığı öyküler, 
bizi belli belirsiz zaman ve mekanlarda, farklı 
düşüncelere sevk ediyor. Bilimkurgu yazınının 
ufuklarında geziniyor ve yaratıcı ifadeleriyle Türk 
bilimkurgusuna katkıda bulunuyor. 

Bülent AKKOÇ 

Basım Yılı: 1998
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Yollar Nereye Düşer
Nurcihan Doğuç 

... İşte öykü Nora’nın 1994 Nisanında İstanbul 
yakınlarında bir ormanda gözünü açmasıyla 
başlar. Nora neden ve nasıl bu zaman ve mekana 
düştüğünü bilmemekte, geçmişine ait pek az şey 
anımsamaktadır. Annesiyle beraber yaşayan ve bir 
bankada personel müdürü olarak çalışan Gülay’la 
tanışır ve onun evinde kalmaya başlar. Gülay, 
Nora’nın gelecekten geldiğine inanır ve ona destek 
olmaya çalışır. Gülay’ın Suna adlı, çok yakın bir 
psikolog arkadaşı vardır. Roman bu üç kadının 
oluşturduğu üçgen arasında geçerken, Suna’nın 
sevgilisi, eleştirmen Ercan ve Nora’nın sevgilisi; 
kadınlık/ erkeklik, doğal/ yapaylıktan geçmiş, 
organları yenilene yenilene aynı gövdede defalarca 
yaşayan yarı-siborg, bilge Kenda bu üçgeni 
tamamlar.
Üç kadın da hem bugünde hem de gelecekte 
varolanları, aşkı, insan ilişkilerini, çocukları, aileyi 
sorgularlar.

Basım Yılı: 1997
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Yusuf AKGÜN ve Kahramanı

Bedensel Engelin, Hayalleri Gerçekleştirmeye Engel Olmadığını Kanıtlayan Bir İsim;

10 Ekim 1986 da Iğdır’ın merkez 
köylerinden Karakuyu köyünde doğdu. Baba 
çiftçiliğin yanısıra inşaat işinde Kalıp ustası, 
anne ev hanımıdır. İlkokul’a başladı. Dönemin 
siyasi olayları sırasında Köy okulunun, yakılması 
sonucu okula devam edemedi. Yaşadığı köyde 
çobanlık yaparken, çıktığı yüksek gerilim direğine 
elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybetti. 
Dört ay kadar Erzurum Devlet Hastanesinde 
kaldıktan sonra, doktorların sol bacağının da 
kesilmesi gerektiğini söylemesi üzerine baba 
ve amca tarafından gece hastaneden kaçırıldı. 

Babanın başvurması ile 1992 de Ankara Saray 
Rehabilitasyon ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
verildi. Bir sene sonra fizik tedavi uzmanlarının 
hazırladığı raporla normal çocukların arasına 
(herhangi bir engel durumu bulunmayan) verildi. 
Pursaklar Ayyıldız İlköğretim Okuluna yazıldı. 
İki ve üçüncü sınıfı burada okudu. Bu sırada sınıf 
arkadaşlarının el hareketlerini izleyerek ağzı ile 
yazı yazmayı keşfetti. 1996 da Keçiören Atatürk 
Çocuk Yuvasına gönderildi. Beşinci sınıfa kadar 
Çizmeci İlk Öğretim Okulunda okudu. Sınıf 
öğretmeni Hatice Şahin ve yuvada gönüllü 
bir öğretmenin desteğiyle çizime başladı. Bir 
giyim firmasının düzenlediği, ‘kendi kıyafetini 
kendin yap’ adlı yarışmada onur ödülü aldı. 
Kaldığı yuvada gönüllü olarak hazırlanan 
Cumhurbaşkanlığı çocuk korosunda yer aldı. 
1998 de UNICEF çocuk hakları programı 

Sezai ÖZDEN
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kapsamında Çankaya Köşkünde engellileri 
temsilen konuştu. 1999 da yaşının dolması ile 
Etimesgut Fatma Üçer Erkek Yetiştirme Yurduna 
gönderildi. Altıncı sınıfın bir yarısını Etimesgut 
İlköğretim Okulunda okudu. Kendisinin dışında 
gelişen bazı olaylar sonucu Trabzon erkek 
yetiştirme yurduna nakil edildi. Uyum sorunu 
yaşayarak, yurttan kaçtı ve İstanbul’da bir süre 
sokakta kaldı. Yurttan kaçmasından dolayı Ağrı 
Erkek Yetiştireme Yurduna gönderildi. Altıncı 
sınıfın devamını Ağrı da bitirdi. Ağrı Erkek 
Yetiştirme Yurdunda kaldığı, dönem içerisinde 
uyum sorunu yaşadı. 2000 yılının sonlarına 
doğru Ankara ya döndü. Dönemin Kurum Bakanı 
Hasan Gemici referansı ile Ankara da Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumuna bağlı 50. 
yıl Erkek Yetiştirme Yurduna verildi. Eğitimine 
burada Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulunda 
devam etti. Orta ikinci sınıfta resim öğretmeni 
(Nermin Sinan) desteğiyle okullar arası resim 
yarışmalarına katıldı.

Katıldığı yarışmalarda dört kez ödül aldı(il 
ve ilçe genelinde).Gösterdiği başarı ve örnek 
davranışlarla Onur Belgesi ile ilk okuldan mezun 
oldu. Erkek Yetiştirme yurdunda gönüllü olarak 
yazarlık eğitimi veren Türkiye Edebiyatçılar 
Derneği tarafından birinci dönem yazarlık 
eğitimi ile ‘Akrep’’ adlı hikâye ile Özel Jüri 
Ödülü aldı. Sosyal hizmetlere bağlı yurtlar 
arası judo şampiyonasında 
Cesaret Ödülü aldı. 
Lise başvurusunda güzel 
sanatlar lisesi sınavlarına 
girdi. İki yüz elli kişiden 
5. yedek olarak elendi. 
Liseye Ankara Yenimahalle 
Halide Edip Lisesi’ne 
başladı. Lisede Resim ve 
Sporun yanısıra, Tiyatro 
Kulübü’nde ‘’Küçük Ağa 
ve Canım Kardeşim’’, Erkek 
Yetiştirme Yurdunda ‘Tarla 
ve Suçlular Dershanesi’ 
adlı oyunlarda Karakter 
oynadı. 2004 yılında TRT 
tarafından hayatı belgesel 
olarak çekildi. Okuduğu Lise 

adına yarışmalara katılarak ödüller (Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişi 1.lik, Ankara’nın başkent oluşu 
şeref ödülü, Hava Kuvvet Komutanlığı Özel Jüri 
Ödülü,) aldı. 2004 yılında Ümit Kaptan adlı çizgi 
roman dergisin de ‘’Yuhan’’ çizgi roman karakteri 
ile iki sayısında yer aldı. Yetiştirme Yurdunun 
desteği ile Engelsiz Çizgiler adı ile SGK Sergi 
Salonunda ilk resim sergisini açtı. 

2003 ün yaz döneminde başladığı yüzme 
sporunda devamında okul adına yarışmalara 
katılarak 2004 yılında ilçe ve bölgede sırt 50 m. 
serbest stilde 100 m. birincilik getirdi. Türkiye 
şampiyonasında engellilerde Samsun ve Tokat 
illerinde birincilikler aldı. 2004 yılında milli 
takımla birlikte Çek Cumhuriyetin de düzenlen 
müsabakalarda 4.lük aldı. Yetiştirme Yurdunda 
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verilen İzcilik eğitimine katılarak KaşifizBiz 
üyesi olarak kamplar ve sosyal projelerde görev 
aldı 2005 yılında okul öğrenci temsilciliği, ilçe 
ve ilde öğrenci meclisi başkanlığı ardından yurt 
temsilciliği yaptı, yılın altın çocukları arasına 
girerek Sn. Başbakan Recep Tayip Erdoğan 
tarafından başbakanlıkta ödüllendirildi.

Ulusal bir Gazetenin ‘’kolsuz çocuğa Kol Saati 
başlıklı haberinden sonra Sn Başbakan tarafından 
özel olarak alınıp basın karşısında bundan sonra 
‘’ Yusuf’un ve Engellilerin yanında olacağım sözü 
ile kendisine yaka saati hediye etti. 2005 yılında 
atletizm dalında Türkiye elemelerini geçerek, 
Finlandya nın Espoo Kentinde Düzenlenen 
Avrupa Paraolimpik Oyunlarında Türkiye’yi 
100 m, 200 m sprint ve uzun atlamada temsil 
etti, Ayrıca barajı geçerek, 2008 de yapılacak 
olan Atina Oyunlarına Hak Kazandı. Denge ve 
Savunma amaçlı kıck boksu geliştirerek Bölgeler 
arası salon müsabakalarında dereceler aldı. Fas 
Kıralı’nın davetlisi olarak Fas’ın Cazabılanca 
kentine giderek Karma spor (Kıck Box, Yüzme ve 

Atletizm) dallarında 2 altın 1 bronz getirdi. Ağzı 
ile çizdiği Fas Kralı V Muhammed’in portresini, 
birlikte sarayında doktoru (Dadal Günçe) 
ağırlanarak kendisine hediye etti. Yılın seçilen 
20 Yıldız sporcu arasına girerek 19 Mayıs Gençlik 
Haftasında Samsun’dan çıkan Türk bayrağı 
Ankara’nın Haymana ilçesinde devir alarak 
Anıtkabir’e taşıdı. 2005’in yaz döneminde Avrupa 
Birliği destekli üye ve aday ülkelerin düzenlediği 
‘Kültürlerarası Eylem’ projelerinden yararlanarak 
Polonya’da kısa dönem gönüllü hizmet, ardından 
Türkiye de Sosyal Hizmetler desteği ile Armada 
Alışveriş Merkezi’nde ‘Polonya Hatıraları’ adlı 
Fotoğraf ve Karakalem Sergisi açtı. Mezuniyet 
sonunda aldığı ÖSS puanıyla 4 devlet üniversitesi 
(Gazi Güzel Ünv. Sanatlar Gazi Ünv. Eğitim, 
Akdeniz Ünv. Hacettepe Ünv. Güzel Sanatlar) nin 
güzel sanatlar sınavına girdi fakat kazanamadı. 
Bir sene kadar Emniyet destekli güvenlik görevlisi 
olarak çalıştı. 2007 yılında Polis Akademisi 
öğrencileri ile Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar 
için bir proje hazırladı. Şu an Türkiye genelinde 
yaklaşık 26 ilde proje devam etmektedir. 2008 
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Öğrenci Seçme Sınavıyla Kırıkkale MYO 
Pazarlama Bölümünü kazandı, aynı dönem 
de girdiği Özel Yetenek sınavında Atılım 
Üniversitesi güzel Sanatlar Moda ve Tekstil 
Tasarım bölümünü kazandı.

Kırıkkale MYO Pazarlama Bölümünü yarıda 
bırakarak Atılım Üniversitesinde Eğitimine 
devam etti. 2009 Yılında Atılım Üniversitesi 
Sponsorluğunda Çankaya Çağdaş Sanatlarda 
ve Üniversitede 3. Desen sergisini açtı. 2009 
Yılı sonlarında okul adına girdiği, tasarım 
Yarışmasında (İTKİB, Koza Giyim). Yaban Arısı 
adlı 6 parçalık koleksiyonla  ‘Onur Ödülü’ 
aldı.  2010 da Gazi Üniversitesi RTS Bölümü 
Öğrencileri tarafından ‘Masum Aşk, Geçmişin İzi, 
öğrencilik, Sokak Sanatçısı, Acemi Hırsızlar ’Adlı 
kısa Filmler de baş rol ve yardımcı rollerde oynadı.  
2011 Şubat ayında Marvel Yapım Şirketi 
tarafından başlatılan Uluslararası Çizgi Roman 
Kahramanı Yarışmasında ‘Kendi Kahramanın’  
‘’Silver Arm’’ adlı süper kahraman karakteriyle 
19. oldu. 2011 Haziran Ayında Atılım Üniversitesi 
Tarafından başlatılan ‘İz Bırakan Elli Öğrenci’ 
adlı Programda 2.lik ödülü aldı. 2011 Temmuz 
ayında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinde 4. Kişisel Sergisini açtı. 2011 çekilen 
‘Kör Talih 2 Mafya ve Ev arkadaşları’  Deneme 
Filmlerinde oynadı.  2011 Kanal B tarafından 
çekilen ‘’Engelim Olma’’ Programı 2012 19 
Mayıs gençlik haftası münasebetiyle Atatürk 
Kültür Merkezinde düzenlenen Ulular arası 
gençlik festivalinde üç günlük stand açarak Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşküne 
kabul edildi. Sn. Cumhurbaşkanı ve Gençlik Spor 
Bakanın portrelerini hediye etti. 

2012 Haziran ayında Atılım Üniversitesi 
Destekli Cern Modern de ilk defilesini yaptı. 
2013 Şubat ayında Kızılay AVM de 5. Kişisel 
Resim Sergisi açtı. 2013 Saray Sevgi Evlerinde 
Kalan Çocuklar ve Konuklara Söyleşi. 2013 
Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, 
Gazi Üniversitesi işbirliği ve Ankara Kalkınma 
Ajansı; tarafından hazırlanan Ankara Engel 
Tanımaz Projesine logo tasarlayarak, hazırlanan 
Kamu Spotunda yer aldı. 2013 (Eylül-Ekim) 
TRT Tarafından Çekilen Bu Benim Hikayem 

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 
yetişmiş ve başarılı olmuş kişileri kapsayan bir 
proje kapsamında ) Adlı Belgesel, TRT (Kasım) 
Sponsorluğunda Çekilen Bende Varım Söyleşi 
yaptı. 2014 Ankara Yurtader ve Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığı işbirliği ile yapılan Çalıştay 
Toplantısında yer aldı. 2014 TRT Okul tarafından 
Sarı Filme yaptırılan Hayata Tutunanlar Yusuf 
Akgün belgeseli. Bedenime Saygı Adı altında 
Gaziantep İlimize davet ve burada Engelli ve 
Engelli Ailelerine Seminer verme. Uyuşturucu 
İle mücadele aşamasında Sn Dr. Sare Davutoğlu 
başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele 
kurultayına davet ve konuşmacı.  2015 Haziran 
ayında kendisi gibi Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunda yetişen Sevda Karakaş 
ile evlendi. 1996 yılında tanıştığı Gönüllü grubu 
Çoseve dahil oldu. 2013 yılında yönetimde aktif 
görev aldı. 23 yılını tamamlayan Çosev de aktif 
gönüllü faaliyetlerini Saray Sevgi Evlerinde 
kalan çocuklarla senelik hazırlanan programda 
yuvada ve dışarıda devam etmektedir. Şu an Aktif 
olarak engelli çocuklara ve Sevgi Evlerinde kalan 
çocuklara resim ve yüzme dersleri vermektedir.
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GÜMÜŞ KOL - SILVER ARM
Yangın sonucu Beta T3 Yüzüğü ve çarpan elektrikle güç kazanmıştır.

Esrarengiz bir şekilde ailesi kaybolmuştur. Kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. İyileştikten 
sonra yetimhaneye verilir. 

Genç bir polis memuru, vücudunun 
anlık parlamalarını merak eder 

ve araştırmaya başlar. Çocuğun 
özelliğini keşfeder. Yattığı 
hastaneden bir doktorun 
yardımı ile kaçırırlar ve 
eski bir askeri bölgede 

eğitmeye başlarlar. Bir çok 
eğitimden sonra çocuk yerel bir 

kahramana dönüşür.

Bir gece gelen haber ile işler ciddi 
bir hal alır.
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Karakter, normal hayatta 
pasif bir yapıya sahiptir. 
Topluluk içerisinde kişisel 
ihtiyaçları için çevresinden 
yardım alır.
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Gümüş kol

Kontrol ile her türlü 
tachizata dönüşebilir.
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Kaza öncesi, babası 
tarafından verilen aile 
yüzüğü içerisindeki 
karışım.

Altın ve Titanyum

Katlanabilir mekanizma sayesinde 
günlük hayatında dikkat çekmeyecek  
bir techizat.
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Kaza öncesi, babası 
tarafından verilen aile 
yüzüğü içerisindeki 
karışım.

Altın ve Titanyum
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Ümit Yaşar ÖZKAN

Acayip Bir Tarih Fantezisi

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması  

Fennî ve hayali romanlarıyla tanınmış olan 
Ahmet Kâmil Bey’in Havadis gazetesinde 

başladığı yeni tefrika büyük bir heyecan ve 
merakla karşılanmıştı. Kâmil Bey, ‘Acayip Bir 
Tarih Fantezisi’ adlı bu tefrikasında kendisinden 
önce hiçbir muharririn hayal ve cesaret edemediği 
bir işe girişiyor adeta tarihi yeniden yazıyordu. 
Aslında o da daha evvelden diğer fennî ve hayali 
roman muharrirleri gibi uzak seyyarelere seyahat 
eden ve oralardaki garip kavimleri, görülmedik 
nebat ve hayvanları keşfeden cesur kaşifleri, 
olmadık icatlar peşindeki çılgın âlimleri veyahut 
cinlerle insanlar arasındaki aşk maceralarını 
anlatan romanlar tefrika etmiş; bunlar dünyanın 
dört bir tarafında şöhret kazanmış, sevilmişti. Bir 
zamandır eser vermeyen muharririn suskunluğu 
onun hikâyelerine meftun olan okurların beklenti 
ve meraklarını ziyadesiyle artırmıştı. 

 Acayip Bir Tarih Fantezisi, Fatih’in Otranto 
seferinin yarım kaldığı Roma’nın Osmanlı Devleti 
tarafından fethedilemediği hayali bir vakayiname 
olarak kaleme alınmıştı. Muharririn fantezisine 
ilham veren kaynak tefrika mütehassıslarını 
tefrikaya düşürmüştür. Kaynağın Binbir Gece 
Masalları mı İbnül Arabi’nin hayali âlemlere dair 
kitapları mı yoksa bu ikisinin terkibi mi olduğu 
hâlâ üzerinde ittifak edilememiş bir meseledir. 
Eser daha ilk bölümünün neşriyle muazzam 
bir alaka görmüştü. Farklı milletlerden okurlar 
hararetle tefrikayı konuşuyorlar, Kâmil Bey’in 
fevkalade muhayyilesini hayranlıkla takdir ve 
methediyorlardı. Fakat tefrika, bu takdir ve 
hayranlığa denk bir öfke de uyandırmıştı bir kısım 
zevatta. Payitaht kıtalara yayılan hoşgörüsünü 
göstermek için hayli zamandır matbuat üzerindeki 
tazyikini hafifletme yoluna gitmişti. Devletin bu 
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siyasetini fazla yumuşak bulan bazı gayrı meşru 
cemiyetler tefrikasıyla fitne çıkartmaya çalıştığını 
düşündükleri Kâmil Bey’i ortadan kaldırmak 
için karanlık planlar hazırlamaya başlamışlardı. 
Tehditlere aldırmayan muharririmiz tefrikanın 
ikinci bölümünde fantezisini ikiye katlıyor ve 
İstanbul’da bir yeraltı kahvesinde ihtiyar bir 
meddahın anlattığı masalı hayali vakayinamesine 
dahil ediyordu. İşe bakın ki bu masal da bambaşka 
bir tarihten haber veriyordu bize. Bu tarih 
ne bildiğimiz tarihe ne de vakayinamedekine 
uymuyordu. Tefrikanın bu ikinci kısmıyla 
okurların heyecanı taşmış ‘acaba bu muhayyile 
bize daha ne harikalar hazırlıyor’ sorusu okurların 
dimağını gıdıklamaya başlamıştı. Ahmet Kâmil 
Bey maalesef tefrikanın üçüncü bölümünü hiçbir 
zaman yazamadı. Maltepe sahilindeki mutat sabah 
gezisini yaparken hain bir suikastla öldürüldü, 
kalbine ve kafasına birer kurşun sıkılmıştı. Suikast 
kronikçileri bu suikastın faili hususunda farklı 
görüşlere sahiptirler: Bunu Ateşîn Osmanlılar 
Cemiyeti’nin mi yoksa Kılıç ve Gürz Fedaileri’nin 
mi yaptığı elan tartışma mevzusudur.  

 Ahmet Kâmil Bey’in ölümü bütün 
dünyada müthiş bir infial yarattı. Muharririn 
uğradığı menfur suikasta duyulan öfkeyle yarım 
kalan tefrikanın verdiği hayal kırıklığı birleşerek 
beklenmedik bir hadiseye yol açtı. Muharririn 
ölümünün üzerinden çok geçmeden dünyanın 
farklı memleketlerinde Ahmet Kâmil Bey’in 
yarım kalan Acayip Bir Tarih Fantezisi adlı 
tefrikası başka tefrika muharrirleri, meddahlar, 
resimli romancılar tarafından kaldığı yerden 
anlatılmaya başlandı. Yalnız tefrika tam da yarım 
kaldığı yerden dallanıp budaklanarak sürüyordu 
yani herkes başka türlü bir tarih hayal ediyor, 
tefrika içinden tefrika çıkıyordu. Anadolu’nun 
bir beylikler federasyonu hâlinde günümüze 
kadar geldiği bir tarih de vardı, Osmanlıların 
daha tarih sahnesine çıkmadan tarihe karıştıkları 
başka bir tarih de. Hayali vakayinameler tam bir 

çılgınlık hâlini aldığında Payitaht işin ciddiyetini 
ancak fark edebildi. Bu, artık zararsız bir fantezi 
olmaktan çıkmıştı; millet, inanç ve siyaset 
fark etmeksizin bütün insanlar bu cihanşümul 
karnavala katılmışlar, tarihle oynamanın tadını 
çıkarıyorlardı. Demek belki de tarih böyle bir şeydi; 
başka türlü yazılabilmesi mümkündü, ihtimaller 
sınırsızdı, insan muhayyilesi bu ihtimalleri bir 
kez fark edince o bitmek bilmez oyun başlıyordu. 
İnsanlar tarihle oynayabileceklerini onu 
değiştirebileceklerini fark etmişlerdi.

 Bütün Tarihçilerin üzerinde tereddütsüz 
ittifak ettikleri gerçek şudur ki ‘Büyük İnkılap 
Kâmil Bey’in sadece iki bölümünü neşredebildiği 
Acayip Bir Tarih Fantezisi adlı tefrikasıyla 
başlamıştır.’
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MEKANİK İNSANSILAR’dan BİYONİK 
İNSANLAR’a

Selma MİNE

Yazı Dizisi - 11

Selma Mine’nin Kaleminden, 
1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan
Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri
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TEKNO ANARŞİZM
Hard S-F’nin bir alt dalı olan Cyber-Punk’ın 

ya da Tekno Anarşizm’in popüler kültürde 

yer edinmesinin ve gündelik hayata girmesinin 

öncüsü William Gibson’ın ilk romanı 1984’de 

yayınlanan Neuromancer’dir1. Eser, 3 büyük BK 

ödülüne layık görülmüştür: Nebula, Hugo ve 

Phillip K. Dick

Yazar, teknolojinin şaşılacak bir hızla ilerlemesinin 

ürkütücülüğünü kabul etmektedir: Yüksek 

teknolojiyle donatılmış olmasına rağmen bakımsız 

kentler, cyborglar, androidler, hackerlar ve 

uyuşturucu müptelaları… Öte yandan teknolojiye 

kurtarıcı gözüyle de bakmaktadır. 

William Gibson ilk çalışmalarında sibernetik ve 

siber uzay teknolojilerinin gelecekte insan ırkı 

üzerindeki muhtemel etkilerini konu almıştır. 

Bu yüzden de 80’li yıllarda kaleme aldığı 

eserleri soğuk ve kasvetlidir.   Yıllar geçtikçe 

kötümser kurgularından uzaklaşmıştır. Yine de 

romanlarında, değişen teknolojinin, özellikle 

olumsuz sosyal etkilerini vurgulamaya devam 

etmiştir.

SİBORGLAR yani SİBERNETİK 
ORGANİZMALAR

Uzun zamandır sibernetik-organizma «Cyborg» 

veya «Cybernaut»u yani «Yarı Mekanik 

İnsan»’ı bilim adamları tasarlaya dursunlar, 

bilimkurgucular bu konuya çoktan el attılar. Çünkü 

kişilerin düşlerini süsleyen bir durumdur, süper 

güçlere sahip olmak. Üstün güçlü kahramanların 

maceralarıyla do ludur yazın dünyası. Filmlerde, 

öykülerde anlatılan, kimsenin erişemeyeceği güce
1- NEUROMANCER, William GİBSON, Çev: Gonca GÜLBEY, Altı-
kırkbeş Yayınları, 2011

sahip bir kişinin çevresindeki haksızlıklara sa vaş 

açmasıdır. 

Yazarları, çizerleri ve de yapımcıları bu yönde, 

çalışmaya iten nedir? İnsanın yapısından gelen 

büyük olma, üstün gelme, yenme duygusu mu? 

Zira bu tür esefleri okuyan kişiler, kendilerini 

kahramanın yerine koyarak o serüvenleri 

zihinlerinde ve duygularında yaşarken, bir tür haz 

almaktadırlar. Eh, yapımcılar da neden karşılık 

vermesin? Arz-talep meselesi…
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1974-1978 arası 5 sezonluk dizi, ABD 
yapımı. Ünlü bilimkurgu yazarı Martin Caidin’in 
«Cyborg» adlı eserinden aktarılmıştır. Oyuncular 
Lee Majors, Richard Anderson:  

Bir uzay adamı olan Steve Austin’in aracı, 
uzay merkezinde yapılan bir deney sırasında 
yere çakılır, bedeni ve organları parçalanır. 
Herkes ona öldü gözüyle bakmaktayken, bilim 
adamlarının düşündükleri Biyonik Adam’ın 
yaratımına girişilir. Steve Austin’e bilgisayarların 
yardımıyla başarılı bir operasyon yapılır. Baş ve 
beden kemikleri, hafif metalden yapılmışlarıyla 

değiştirilir. Gözyuvarı içine minyatür bir kamera 
yerleştirilir. Bu, yapay derinin maskelediği minik 
bir düğme tarafından denetlenir ve gerektiğinde 
çok uzak mesafelerden istediği şeyi bir büyüteçten 
bakarmışçasına görebilir ve yine gerektiğinde 
kızılötesi ışınlarla bir cismin ardındakini seçebilir. 
(Bu bize, x-ışınlarıyla duvarların ötesini gören 
«Superman»’ı (1978)1 anımsatıyor değil mi?)

Kol ve bacaklarına gelince... Bunların 
sadece tabiî görünmeleri bir yana hız ve güce 
dayanan ve zamanı tam değerlendiren kaslara 
sahip olmaları gerekir. Bu da, operasyon sonucu 
minyatür nükleer pillerle çalışan yapay kemik ve 
sinir gücüyle sağlanır. Sonunda Steve’in bedeni, 
güneşin etkisine göre renk değiştirebilen yapay 
bir deri ile kaplanır. Ortaya çıkan olağanüstü 
güçlü kişi, 6 Milyon Dolar’a mal olmuştur. 
Normal bir insanın sahip olamayacağı bir güce 
kavuşmuştur Kapıları bir tutuşta sökebilir, tuğla 
duvarları parmağıyla delebilir, saatte 100 Km. 
hızla koşabilir ya da su altında uzun süre aygıtsız 
yüzebilir, çok uzaktan istediği şeyleri görebilir ve 
duyabilir… (Nihayet «Superman» ete-kemiğe 
bürünmüş oldu!..) Dizi, onun Amerikan Gizli 
Servis Örgütü’nün emrinde, kötüler karşısındaki 
mücadelesini anlatır. 

Dizi önce aynı adla TV filmleri olarak 
başlamıştır:

*1973 (Mart) - «The Six Million-Dollar Man»

*1973 (Eylül) - «The Six Million Dollar 
Man:1, Wine, Woman and War» (Şarap, Kadın ve 
Savaş)

*1973 (Kasım) - The Sıx Million Dollar 
Man: 2, The Solid, Gold Kidnapping (Som Altın 
Kaçırma)

1  KİMLERE KUCAK AÇMADIK Kİ? İç Uzayın Keşfi ve Geze-
genleri Ziyaret, Dünya Dar Gelince, Selma MİNE’nin Kalemin-
den 1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze 
Işık Tutan BK TV-Sinema Filmleri ve Dizileri, YBKY e-dergi, Kasım 
2017, Sayı:7, Sf:30

The Six Million Dollar Man
(6 Milyon Dolarlık Adam)
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1976-78 ABD yapımı 58 bölümlük TV dizisinin 
yapımcısı; Kenneth Johnson, Oyuncular: Lindsay 
Wagner, Richard Anderson, Martin E.Brooks.

Yardımcı aktör Richard Anderson aynı zamanda 
«The Six Milyon-Dollar Man» (6 Milyon 
Dolarlık Adam) televizyon film dizisinde de, 
(1974-1978) Yarı Mekanik Steve Austin’in 
yardımcı aktörlüğünü yapmaktadır ve Amerikan 
Gizli Servis Örgütü’nün bir elemanı rolündedir

«Altı Milyon Dolarlık Adam» dizisinde 
bir profesyonel tenisçi olarak görünen Jamie 
Sommers, bir hava dalışı kazasında ölümden 
döner. ABD Hükümeti onu kurtarmak için biyonik 
parçalar kullanır. Yapay olarak takılan iki bacağı, 
bir kolu ve bir kulağı sayesinde süper güç kazanır. 

İlk kadın siborg olarak casuslar, dişi robotlar, 
çılgın bilim adamları ve uzaylılarla savaşan 
Bilimsel Araştırma Bürosu ajanı olarak çalışmaya 
başlar. (Bu da «Supergirl» (Uçan Kız-1984)’ün 
ete kemiğe bürünmüş yorumu).

Biyonik Kadın Jaime Sommers’in, «6 Milyon-
Dolarlık Adam» dizisinde oynadığı bölümler:

*The Bionic Woman-1 – 1975
*The Bionic Woman-2 – 1975
*The Return of the Bionic Woman-1 – 1975
*The Return of the Bionic Woman-2 – 1975
*Love Song for Tanya – 1976
*Big Brother – 1976
*The Return of Bigfoot-1 – 1976
*Kill Oscar - 1976

1987’de ise, ikilinin ortak TV filmi «The Return 
of The Six-Million Dollar Man and The Bionic 
Woman» (6 Milyon Dolarlık Adam ve Biyonik 
Kadın)’da, bir terörist çeteyi durdurmak üzere 
tekrar bir araya gelirler. Eh ne de olsa, çocukluk-
gençlik âşıkları bir türlü ayrılamamakta, kaderde 
de görevde de. ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Ray Austin, Öykü ve senaryo: Michael Sloan, 
Oyuncular. Lindsay Wagner, Lee Majors, Tom 
Schanley

1989’da çevrilen TV filmi «Bionic Showdown: The 
Six Million Dollar Man and The Bionic Woman» 
(Biyonik Güç Gösterisi)’da, ikilinin karşısına 
bir siborg daha çıkar. Yönetmen: Alan J. Levi, 
Senaryo: Michael Sloan, Brock Choy. Oyuncular: 
Lindsay Wagner, LeeMajors, Richard Anderson

1994’deki TV filmi «Bionic Ever After?» (Sonsuza 
kadar Biyonik?) da ikili evlenmeye karar verirler. 
Ancak karşılarına bir başka sorun çıkar. Biyonik 
kadının sibernetik organları güç kaybetmekte 
hatta bozulmaktadır. Yönetmen Steve Stafford,  
Senaryo: Michael Sloan, Norman Morrill, 
Oyuncular: Lindsay Wagner, Lee Majors, Richard 
Anderson

The Bionic Woman
(Biyonik Kadın)
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MEKANİK BEDENE İNSAN 
BEYNİ TAKILIRSA NE OLUR?

İnsan beyni yüklenmiş makine insanlar ise başka 
bir kuramın ürünüdür. Arthur C.Clarke’ın 
“Geleceğin Yaşamı” üzerine yaptığı 
yarınsamalardan biri de özellikle uzun yolculuklara 
çıkacak uzay gemilerine insan beyninin monte 
edilmesidir. Yarı siborg (sibernetik organizma) 
durumundaki bu akıllı makineler, evrende, 
bu sonsuzluğa uygun bedenlerle keşif gezileri 
yapabileceklerdir. Herhalde gün gelecek onlara 
da Yarı İlah denecektir. Ama bunlar neden 
veya kimden rol-model alacaklardır? Birçok BK 
eserlerinde yapılan ikaz, bir ebeveyn modeli 
olmayan bu tür gelişimlerin, sonuçta çığırından 
çıkacağıdır. Ayrıca bu tür siborglara rol-model 
olacak kişilerin de sağlıklı beyne sahip olabilmeleri 
gereğidir; aksi halde kendi programcısının bir 
mekanik modeli olarak, insanlığın başına belâ 
olacaklar demektir.  

STAR WARS Film Dizisi
«Uzay Savaşları»1 ile «Geleceğin Savaşçıları 
ve Orduları»2 bahislerinde incelediğimiz 1976-
2015 ABD yapımı film dizisinin en renkli kişisi, 
her ne kadar kötüyü de oynasa, gizli bir hayranlık 
beslediğimiz Dart Vader (Ölümsüz Şövalye)’dir  
VI.Bölüm «Returne of The Jedi» (1983) 
filminde, ölürken maskesini çıkaran ve oğlu 
Luke Skywalker’a veda bakışı atan bu kara gücün 
temsilcisi yenilmez savaşçı: III.Bölüm «Revenge 
of The Sith» (2005)’de oğlu uğruna Obi-van-
Kenobi ile dövüşürken bedeni kavrulan, sadece 
başı ve beyni sağlam kalmış soluğunu bile hırıltılı 
duyduğumuz, acımasız bir siborgdur. Yine de 
ölürken, tıpkı «Blade Runner»’daki (1982) Dick 
Deckard’ı ölümden kurtaran biyolojik robot Roy 

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:39-43

2  STAR WARS:-Geleceğin Savaşçıları ve Orduları, Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:10, YBKY e-dergi, Sayı:12, Nisan 2018

Batty gibi vicdana bürünecek ve insanlaşarak son 
nefesini verecektir.

Yedi film boyunca onu üç değişik aktör 
canlandırır: Anakin Skywalker kimliğinde  Jake 
Lloyd (I.Bölüm-1999), Hayden Kristensen (II.
Bölüm-2002 ve III.Bölüm:2005); başı dahil her 
tarafı kapalı Dar Vader kimliğinde David Prowse 
(IV.Bölüm:1977, V.Bölüm-1980, VI.Bölüm-1983). 
Film sıralaması tersten başa doğru olduğundan, 
VI.Bölümde, Obi-van-Kenobi ile ruhlarının birlikte 
görüntüsü, yeni dijital çekimlerde değiştirilmiştir. 
Ne de olsa bu tür oyunları gerçekleştirme çağını 
yaşıyoruz.
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1980 ABD + İngiliz yapımı filmin yönetmeni 
Stanley Donen, Öykü: John Barry, Müzik: 
Elmor Bernstein; Oynayanlar: Farrah Fawsett, 
Kirk Douglas, Harvey Keitel.

Yıl 2300. Dünyada besin kaynakları tükenmiştir 
ve başka gezegenlerde besin temini araştırmaları 
yapılmaktadır. Bunlardan biri de Satürn 
gezegeninin 3.uydusunda kurulu olan istasyondur.  
6 ayda bir güneş doğmaktadır ve karanlık dönemde 
Dünya ile ilişki de kesilmektedir.

Burada Dünyalı Binbaşı Adam (Kirk Douglas) ile 
uzayda doğmuş ve hiç Dünya’yı görmemiş asistanı 
Alexandra (Farrah Fawsett) çalışmaktadır. 
Aralarında dengeli bir duygu ve cinsel ilişki 
vardır. Bu çok mutlu, kapalı devre cennete bir 
gün, görevli bir yüzbaşı (Harvey Keitel) kılığında 
şeytan gelir. Şeytan bu kez yanında elma değil, 
tüp içerisinde “sıfır kilometrede” bir insan 
beyni getirmiştir. Bir de bu beyni uygulamada 
kullana cağı robotun parçalarını... Genç kadına 

âşık olan yüzbaşı, dünya alışkanlığı ile uyuşturucu 
hap kullanmakta ve kadınların erkeğin isteklerine 
karşı koymaması gerektiğine inanmaktadır. Bu 
yüzden de Alexandra’nın kendisini reddetmesine 
kızar. 

Montajı tamamlanan Robot dördüncü şahıs ola-
rak istasyonda belirdiği an da, ortalık karışmağa 
başlar. Yarı ilah serisi olarak devreye giren 
Hector adlı insan beyni taşıyan robot-
siborg, tekniğin son harikasıdır. Çalışma yön-
temi, yüzbaşının beynine yerleştirdiği verici 
ile onun hareket ve düşüncelerinin aynısını 
yapmak şeklinde programlanmıştır. Öylesine 
mükemmeldir ki, sadece konuşamamaktadır. Bu 
yüzden, yüzbaşı “bu kadar mükemmelsin, 
konuşsana!...” diye öfke ile bağırır, tıpkı ünlü 
Rönesans ustası Mikelanj’ın kendi yaptığı Davut 
heykeline “Şimdi neden konuşmuyorsun” 
diye bağırarak çekicini fırlattığı gibi.

Kendinde bulunan her şeyi Robota aktaran 
yüzbaşı, ha taların en büyüğünü yaparak Alex’e 
duyduğu hisleri ve o istasyona gelebilmek için 
iş lediği cinayetin anılarını da ona aktarmış olur. 
Tamamen onun benliğine dönüşen Hector’un 
artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Adam’a cinayet 
ve Alex’e cinsel duygular besleyen bir kişiliktir, 
artık… Giderek her birini kandırmak için seslerini 
taklit edecek kadar da kurnazlaşacaktır. 

Sonuçta Alex uğruna her türlü çılgınlığı göze alan 
siborgun davranışları; Homeros’un «İlyada» 
destanını anımsatmaktadır. Truva şehri 
önünde büyük kahra man, ölümsüz Aşil’i ancak 
topuğundan vurarak ölüsünü sü rükleyen Hector 
gibi, robot da yüzbaşının ellerini kopartır, cesedini 
istasyon boyunca sürükler.  

«Hector» adlı siborgun yarattığı dehşet ilk 
anda, «Frankeshtein»ı anımsatıveriyor insana... 
Normal insandan uzunca boyu, iri cüssesi, ürperti 
veren büyük ayakları ve yürürken çıkarttığı ayak 
sesleri; hepsinden önemlisi bütün klasik korku 
filmlerin deki canavarların yaptığı gi bi, filmin güzel 
kızına âşık olması benzer öğeler. Frankenstein’ın 
korkunç şato dehlizleri nin modern çeşitlemesi, 
Satürn istasyonunda olduğu gibi yer alıyor.

Saturn 3
(Satürn 3)
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Terminator
(Sonlandırıcı)

1984 ABD + İngiliz yapımı filmin yönetmeni 
James Cameron. Senaryo: James Cameron, Gale 
Anne Hurd. Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, 
Linda Hamilton, Michael Biehn.

 Zamana müdahale ederek tarihin değiştirilmesi, 
bilim-kurguda sık sık başvurulan konulardan 
biridir. Robotlarla insanlar arasında cereyan eden 
savaşı durdurmak üzere, gelecekten, geçmişe (bu 
güne)  bir siborg gönderilir. «Terminator» 
(sonlandırıcı) denen bu siborg, insan savaşçıların 

liderinin annesini bulacak ve öldürecek; böylece 
de onun doğması engellenecektir. 

Öte yandan liderin arkadaşı da, siborgu bulmak 
üzere zamandan gelip onu takibe koyulur. Gün 
gelir bu kişi, liderin annesi ile birlikte olarak, 
liderin babası rolüne bürünüverir. Siborg 
öldürülür. Zaman değiştirilememiştir.

Devamında çevrilen filmler şöyledir:

*Terminator II – Judgemend Day (Mahşer 
Günü – 1992 ABD + Fransız)

*Terminator III – Rise of the Machines 
(Makinelerin İsyanı -  2003 ABD + Alman + 
İngiliz) 

*Terminator Salvation (Kurtuluş - 2009 ABD 
+ Alman + İngiliz + İtalyan)
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D. A. R. Y. L
(Data Analising Robot Youth 

Lifeform)

başka bilgisayarlarla bağlantı kurup onların 
çalışmalarını kesebilecektir. 

Projeyi askeriye öğrenir ve “üstün asker” 
üretmek amacıyla çocuğu ele geçirmek ister. 
Olayı fark eden bilginlerden biri, DARYL’i serbest 
bırakır. Onu yaşlı bir çift bulur ve yanlarına 
alır. Çocuk, kendisiyle ilgili herhangi bir anıyı 
hatırlayamamaktadır. Ancak akranlarına göre 
üstün bazı yeteneklere sahiptir. Bundan sonrası, 
DARYL’in bulunması, geri alınması, tekrar aileye 
iadesi gibi bir dizi kovalamaca içinde sürer gider.

Üstün Asker projesi, Vietnam Savaşı’yla birlikte 
ABD’nin üzerinde durduğu önemli bir konudur, 
tıpkı uzaya gönderilmesi düşünülen Üstün İnsan 
gibi. Her türlü savaş koşuluna dayanacak böyle bir 
güçle donatılmış yenilmez ordular… Konu, başka 
yapıtlarda da defalarca işlenecektir.  

1985 ABD yapımı filmin yönetmeni: Simon 
Vincer, Senaryo: David Ambrose, Allan Scott, 
Oyuncular: Mary Beth Hurt, Michael McKean, 
Kathryn Walker.

DARYL, yapay zekâ üzerinde çalışmalar 
yapılmak üzere devlet tarafından finanse edilen 
bir projedir. 10 yaşlarında bir çocuğun beyni, 
üstün güçlerle donatılmış bir mikrobilgisayarla 
donatılarak bir siborg yaratılır. Bu yapı hem 
insanca duygular taşıyacak, hem de gerektiğinde 
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Cyborg 003

1986 yapımı çizgi film dizideki 009 siborgları 
arasında yegâne dişi, kot adı Francoise Amoul 
olan Cyborg 003’dur. Kızıl saçları, yeşil gözleri, 
biçimli vücudu ile diğerlerinden farklı yapıdadır. 
Önceleri koyu renklerde, gri-beyaz üniforması, 
dizinin devam eden ileriki bölümlerinde daha 
modern,  göz alıcı bir kırmızıya dönüşür.

Tüm siborgların doğumu, Kara Hayalete karşı 
savaş ile başlar ve önemli maceralar 1986’ya 
kadar sürer. Sonra ekip dağılır ve Cyborg 003 tek 
başına mücadelesini sürdürür. Bu arada ilginç 
olaylar da yaşar: Söz gelimi ekibinden geriye kalan 
arkadaşları tarafından alıkonduğu Venedik’teki 
bir apartman dairesinde bir melek fosili bulur.

1990’ların başlarında Almanya’da 004 olarak 
yapılan «The People Drifting Between 
Space and Time»dan sonra «Emergency 
Simulation 1992»  1986’daki son bölüm 
«Setting off» ‘un öyküsüne çok benzemektedir.

Françoise’in sarışın olarak yeniden doğduğu 
«009 RE:Cyborg» (2010), ona yeni bir kişilik 
kazandırır. Shotaro Ishinomon’un notlarından 
uyarlanan «Conclusion: GOD’S War» çizgi 
filminde, önceki yeteneklerine ilaveten öngörü/ 
yarınsama gücüne de kavuşur.

Peter O’Donnell tarafından çizilen 1960’ların 
İngiliz kadın ajanı «Modesty Blaise»i andıran 
bir yapıdadır.
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1987 ABD yapımı filmin yönetmeni: Paul 
Verhoeven, Senryo: Edward Neumeier, Michael 
Miner. Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen Dan 
O’Herlihy.

Gelecekte, Detroid kentinde suç almış 
yürümüştür. Şirket, tehlikeli durumları da 
göğüsleyebilecek ve asayişi sağlayacak büyük 
bir robot projesi geliştirir. Alex Murpy adlı bir 
polis, sokak çeteleri tarafından öldürülünce, 
proje gerçeklik aşamasına girer. Beyni tıpkı 

Satün-3’teki (1980) gibi, bir robotsu bedene 
yerleştirilerek yenilmez bir siborg elde edilir. 
Dürüst ve zekî Alex Murphy’nin beynini kullanan, 
sevgilisine artık dokunamayan ama sevmeye 
devam eden ve insanlara yardım için koşturan bir 
siborg… Tüm görevlerinde son derece başarılı olan 
Robocop, sonunda, kötülüklerin merkezindeki 
Boddicker için tam bir hedef olur.

Filmin ikincisi 1990 yılında «Robocop 2» olarak 
çekilir.

Film 1994 yılında Kanada TV’sinde 23 bölümlük 
dizi olarak oynatılır.

Robocop
(Robot Polis)
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BİYOLOJİK ROBOTLAR 
Konuya bir de tersten bakalım: «Blade 
Runner»’daki (1982) gibi âşık olanlarına, 
ölümlerine çare bulması için yapımcılarını 
arayanlarına; «Makas Eller» (1990) gibi 
yapımcıları öldüğü için yarı mekanik kalanlarına; 
«Bicentennial Man»’deki (1999) gibi insanlaşıp 
da, ölen dostlarıyla birlikte ölümü arzulayanlarına 
kim çare bulabilir?

Elektronik Koyun Düşlerler  mi? - 1969) 
romanından Hampton Fancher, David Webb 
Peoples. Oyuncular: Harrison Ford, Rutger 
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Müzik: 
VANGELİS

Philip K. Dick, romanını reklam mahiyetinde bir 
kitapçının vitrininde oturarak yazmıştır.

Olayın geçtiği 21.yy başlarında Ge netik 
Mühendisliği, insanlara tıpatıp benze yen kusursuz 
Sentetik Varlıklar aşamasına getirmiştir*. Uzak 
gezegenlerde, kötü koşullu madenlerde çalışmak 
üzere (adeta Frankenstein gibi) laboratuvarlarda 
organları ayrı ayrı üretilen ve «replican» (Taklit-
Kopya) denilen biyolojik robotları gerçek insandan 
ayıran tek özellik, “tiksinti” duygusundan 
yoksunluklarıdır. Her şeyleri ile mükemmel 
programlanmış, hatta bellek ve anılar yüklenmiş 
bu taklitlerin ömürleri 4 yıl ile sınırlıdır; çünkü bu 
zaman sonunda duyguları gelişerek insanlaşmakta 
ve tehlikeli hale gelmektedirler. Ömürlerini 
uzatmak gibi masum bir amaçla yapımcılarını 
bulmak üzere Dünya’ya inmeleri yasaktır. 
Gelenleri avlayan polislere «Blade Runner» işleme 
de «emekliye sevketmek» denmektedir. 

Dünyaya dört kişilik bir replikan grubun geldiğini 
öğrenen teşkilat, taklitleri insanlardan ayırt etme 
ve yok etme yöntemlerini iyi bilen Rick Deckard’a 
görev verir. Avcı Blade Runner, replikanların 
yapımcısı ile görüşmeye gider ve yeğeni Rachel 
ile tanışır. Ona âşık olur, ama bir süre sonra onun 
mükemmel bir taklit olduğunu fark eder. Genç kız 
için bu ağır bir şoktur. Geçmişiyle ilgili anılarının 
ve çocukluk fotoğraflarının, yapımcının yeğenine 
ait veriler olduğuna inanmaz… Ama sadece 4 
yaşındadır ve ölümü yakındır. 

1982 ABD yapımı. Yönetmen: Ridley Scott. 
Senaryo: Philip K. Dick’in «Do Androids 
Dream Electronic Ships» (Androidler 

* BLADE RUNNER ya da DESCARTES YANILGISI, Philip K. 
Dick Dosyası:2, Kubilayhan Yalçın, KHY Blog, YBKY e-dergi, 
Kasım 2017, Sf: 20-24

Blade Runner
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Öte yandan Dünya’ya inen grubun cânî lideri 
Roy Batty, kendisini öldürme emri almış olan 
Deckard’ı, son dakikada vicdanı elvermeyerek 
ölümden kurtaracaktır. Ve onun karşısında, 4 
yaşının verdiği olgunluk ile sessiz sedasız ölecektir.

Mesleği ile aşkı arasında sıkışıp kalan Rick, her 
şeye rağmen sevdiği Rachel ile başka bir ülkeye 
kaçmayı göze alacaktır. O çok özel bir modeldir 
ve ömrünün ne kadar olacağını yapımcısı da 
bilmemektedir. Ve Rick şöyle der: «Ne kadar 
ömrümüz olduğunu hangimiz biliyoruz 
ki?» 

Yaratımın amacını, Yaratanı, yaşamı, ölümü, 
sevgiyi, dostluğu, vicdanı ve de yaşanılan kentin 
hem güzel hem de çirkin taraflarını muhteşem 
çekimlerle veren bir klasik yapım. Mutlaka 
seyredilmeli…
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Edward Scissorhands
(Makas Eller)

geçtikçe Edward’ın şansı dönmeye ve her şey ters 
gitmeye başlar.
Bir parça «Pinokyo», bir parça «Frankenstein» 
kokan bir film. BK, fantezi ve korku arasında gidip 
gelen, tam insan olmak isteyen ama olamayanlara 
örnek bir yapım.

1990 ABD yapımı filmin yönetmeni Tim Burton. 
Öykü: Tim Burton ve Caroline Thompson. 
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne 
Wiest
Bir mucit, inzivada yaşadığı bir dağın tepesindeki 
şatosunda en büyük icadı olan, tıpkı insan benzeri 
Edward üzerinde çalışmaktadır. Ancak onun 
ellerini tamamlayamadan ölür. Edward, Lady Peg 
onu keşfedene ve evine davet edene kadar, makas 
şeklindeki robot elleriyle başbaşa kalır. Önceleri 
herkes onu topluma kabul eder; ama zaman 
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Biccentenial Man
(200 Yıllık Adam Veya Robot Adam)

İncelediğimiz yılların ötesinde olmasına rağmen, 
konuyu tamamlayan 1999 ABD yapımı filmin 
yönetmeni Chris Columbus, Senaryo: Isaac 
Asimov’un daha sonra romana çevirdiği “The 
Bicentennial Man” (1976) adlı kısa öyküsünden 
Nicholas Kazan, Nicholas De Toth, Neil Travis. 
Oyuncular: Robin Williams, Embeth Davidtz, Sam 
Neill.
Bir ev hizmeti robotu olarak programlanmış olan 
Andrew’un, satın alındıktan birkaç gün sonra, 
Martin Ailesi tarafından, sıradan bir android 

olmadığı fark edilir. Andrew, duygusal davranışlara 
ve yaratıcı düşüncelere sahiptir.
200 yıl boyunca, Andrew insanlığın karmaşık 
yönlerini öğrenir. Ancak dost olduğu sahiplerini 
kaybetmekten de acı çekmektedir. Sonunda 
öylesine insanlaşır ki, artık yaşamak istemez, 
ölüme yatar.

KLONLAR ya da TIPKI 
KOPYALAR

Seri üretim şeklinde düşünülen insansıların 
başka bir yorumlaması ise Klonlama 
(biyolojik tıpkı kopyalama) üzerine yapılan 
filmler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun 
mantığında, insanlara yapay organlar 
takmaktansa, hatta organ nakli yerine, onların 
birer kopyalarını yaratmak ve bunlardan aynı 
organları alarak, kişiyi kurtarmak…

Ve büyük bir ahlâkî ve hukukî tartışmayı 
da birlikte getirecektir: Bunlar gerçek insan 
mıdır, yoksa bir aslın kopyaları olan insansılar 
mıdır? Özellikle organ kullanımı için üretilen 
bu modellerden aslını onarım için organ 
çıkarmak, bir tür cinayet olmaz mı? Ya onları 
öldürmek, bir android veya otomatın enerji 
gücünü kapatmanın çok ötesinde olmaz mı? 
En azından bir hayvan kadar bile değerleri yok 
mudur? (Ki olmadığı «Blade Runner»’da 
(1982) görülür…
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Sleeper
(200 Sene Uyuyan Adam)

Futureworld
(Geleceğin Dünyası)

1973 ABD yapımı film, komedi bilimkurgu 
türünde. Yapım: United Artists. Yapımcı: Jack 
Grossberg, Yönetmen: Woody Allen. Senaryo: 
Woody Allen ve Marshall Bricknan.

Mike, 1973 yılında bir mide ameliyatı için 
hastaneye yatırılır, ülserine çare bulunamayınca, 
hibernasyona (kış uykusuna) alınır. 2173 yılında 
uyandırılarak hastalığı tedavi edilir; ancak, 
bambaşka bir dünyaya gözlerini açmıştır. Tek ve 
diktatör bir başkan, ona başkaldırmaya çalışan 
gizli örgütler, dev besinler, dev tavuklar, seks 
makineleri ile bir keşmekeş içinde bulur kendini. 
Diktatör aslında bir kaza sonucu ölmüş, sadece 
geriye burnu kalmıştır. Genetik mühendisleri, bu 
kalıntıdan, yeniden başkanı kopyalama peşindedir. 
Mike, bu burnu imha ederek, sonunda Dünya’yı 
kurtaracaktır. Tam Woody Allen’e uygun,  harika 
bir BK’sal komedi!..

1976, American International Co. yapımı filmin 
yapımcısı: Samuel Z.Arkoff, Yönetmen: Richard 
T.Heffron, Oyuncular: Peter Fonda, Blythe 
Donner, Yul Bryner, Arthur Will, Stuart Margolin, 
John Ryan.

Kimi filmler vardır, gişe rekorları kırar; filmcileri, 
devamını çekme konusunda zorlar. Kahramanı, 
sonunda ölse bile konu yazarları onu yeniden 
diriltirler. İzleyiciler de buna inanmaya ve onu 
tekrar izlemeye hazır olduklarından, macera devam 
eder.  Halkın ilgisi sonucu, «West World:Delos» 
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The Boys From Brazil
(Brezilyalı Çocuklar)

 1978 ABD+İngiliz ortak yapımı. Yönetmen: 
Franklin J.Schaffner, Senaryo: Ira Lewin’in aynı 
adlı romanından Heywood Gould, Oyuncular: 
Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason.

Nazi avcısı bir Yahudi, dünya üzerinde cereyan 
eden birbirine benzer ölüm olaylarından yola 
çıkarak, Nazi Dr.Mengene’nin, bir zamanlar 
Brezilya’da 40 kadar kadın üzerinde deney 
yaptığını öğrenir. Bunlar, dünyanın her tarafına 
dağılarak, klonlanmış Hitler’ler doğurmuşlardır. 
Benzer yaşam koşulları sağlanarak, çevre etkisiyle 
Hitler’in dünya çapında dirilmesi ve 4.Düzen’in 
oluşması beklenmektedir. Unutulan ise, bu 
çocukların ruh yapılarının farklılığıdır.

Hitler’in yeniden diriltilmesi, Almanların 4.Reich 
(4.Düzen/Hükümranlık) projesi olarak pek çok 
roman ve filme konu olmuştur, bundan öteye 
olacak gibi de görünmektedir. Adı konmasa da 
Woody Allen yapımı «Sleeper»’da (1973) da 
benzer bir konuya değinmişti, genetik klonlama 
olarak… 

(1973)1 filminin devamına itilen yapımcılar, bu kez 
«Future Wold» denilen “Harikalar Ülkesi”ni 
önümüze getirirler. 

BK’yu günümüze uyarlarken ince ince 
hicveden filmde, kapatılan Delos’taki tüm 
sistemler otomatikleşmiş, hata olasılığı ortadan 
kaldırılmıştır. Buna karşın yöneticiler, Dünya 
işlerine el atmaktadır. İnsanların dünyayı 
mahvetmelerini, savaşları, hava kirlenmesini 
önlemek için, önemli kişilerin eğlence merkezinde 
tıpatıp biyolojik kopyaları yapılmakta ve buraya 
davet edilerek, orijinalleri ile değiştirmektedirler. 
Dış dünyaya gönderilen bu insansılar, önemli 
kararlara imza atmaktadırlar. İşte geleceğin 
dünyasını oluşturacak olanlar, bu biyolojik 
robotlardır.

Heyecanlı sahnelerin kendi gerilimi içinde belirli 
dozda kullanıldığı, güzel bir yapım. Robot gibi 
davranan insanlar, insan gibi düşlenen 
biyolojik kopyalar…

1  WEST WORLD:DELOS, Daha Neler Göreceğiz Kimbilir?  Selma 
Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve 
Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi,, Sayı:11, Mart 2018



52 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2018 / sayı 13

The Clone Master
(Kopya Ustası)

The Clonus Horror
(Kopyalama Dehşeti)

1978 ABD yapımı NBC-TV filmi. Yapımcı: John F. 
Black. Yönetmen: Don Medford. Senaryo: John F. 
Black. Oyuncular: Ralph Bellamy, Art hindle, Ed 
Lauter, John Van Dreelan.

Araştırmacı bilim adamı Dr.Simon Share ve 
yardımcısı Dr.Ezra Loutman, klonlama (tıpkı 
kopyalama) öncü araştırmalarından dolayı, ABD 
tarafından korunmaktadırlar. Çok geçmeden 
Share, işverenlerinin hükümet olmayıp, tıpkı 
kopyalamayı kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmak isteyen bazı gizli kuruluşlar olduğunu 
fark eder. Şüpheleri gerçekleşir ve Dr.Loutman, bu 
bilinmeyen grubun elemanları tarafından kaçırılır. 

Dr.Simon, gerçekte herkesin bildiğinden çok daha 
ileri düzeyde kopyalama bilgisine sahiptir ve kendi 
fiziksel yaşında oniki kopya yaratır. Her biri aynı 
bilgiye ve Simon’un anılarına sahip olmasına 
rağmen farklı kişiliktedir.

Simon ve kopyaları Dr.Loutman’ı kurtarır ve bu 
gizli organizasyondan kaçarlar.

1979 ABD yapımı. Yönetmen: Robert S.Fiveson, 
Senaryo: Bob Sullivan’ın öykü-sünden Ron 
Smith, Oyuncular: Tim Donnelly, Paulette Breen, 
Dick Sargent. 

Bir kampta yetiştirilen gençler, yönetimin seçimi 
ile ABD’ye törenle gönderilmektedirler. Geri 
dönen olmamıştır; ama içlerinden Richard, giden 
bir arkadaşının cesedini ormanlık sahada bulunca 
işler değişir. Araştırmaları, onu büyük bir yasal 
ve ahlâkî sorun ile karşı karşıya bırakır: Bu kamp, 
aslında özel bir kliniğin yakınındadır ve orada 
genetik mühendisliğinin yeni harikalarından 
klonlama (genetik kopyalama) yöntemi ile 
insanların eşleri, ya da biyonik robotları 
yetiştirilmektedir. ABD’nin gizli bir yerinde 
yaratılan bu gençler, benzerleri olan kişilerin 
hasta ve bozuk dokularını yenilemede yedek parça 
olarak kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla Amerika’ya 
gidenler, geziye değil, ölüme gitmektedirler…

Film günümüzde «Island» (Ada-2005) adıyla 
farklı yorumda tekrar çevrilmiştir. Yönetmen: 
Michael Bay, Senaryo: Caspian Tredwell-Owen, 
Alex Kurtzman. Oyuncular: Scarlett Johansson, 
Ewan McGregor, Djimon Hounsou.



53www.yerlibilimkurgu.com

Star Wars - Attack of the 
Clones

(Yıldız Savaşları- Klonların 
Saldırısı)

Döndük geldik tekrar «Yıldız Savaşları»na! 
(Ne film dizisiymiş ama, yok yok!..) «Mekanik 
Bedene İnsan Beyni Takılırsa Ne Olur?» 
başlığıyla siborg Dart Vader’a değindiğimiz 
konuya bu kez biyolojik kopyalar olarak bir kez 
daha bakmakta yarar vardır.
Star Wars: Episode II - (Klonların Saldırısı-2002) 
Konu yazarı, yapımcı, senarist ve yönetmen: 
George Lucas, Müzik: John Williams, Oyuncular: 
Ewan McGregor, Hayden Christensen. Natalie 
Portman  Temuera Morrison (Jango Fett) 
Hatırlanacağı üzere1 Episod I - «The Phantom 
Menace» (Gizli Tehlike-1999) filminde, iki Jedi 
Şövalyesi Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, 
Galaktik kargaşaya çare ararken gizli güçleri 
dengeleyen Anakin Skywalker ile tanışırlar. 
Aradan 10 yıl geçer.  Galaktik Cumhuriyete 
karşı düzenlenen ayrılıkçı hareket ve isyanların 
arkasında, Kamino gezegeni olduğunu öğrenir 
ve oraya giderler. Jango Fett’in tıpkı kopyaları 
olan bir klon ordusu ile karşılaşan Cumhuriyet 
güçleri, kıyasıya bir savaş verirler.
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:41
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Ahmet KARA

Tanrıdan Kaçış

Kısa Öykü

Sabahın ilk ışığı onu rahatsız etmiş ve 
uyandırmıştı. Mavi gözleri ile dans eden Güneş, 

parlak bir denize yansıyor gibiydi. Elleriyle yavaşça 
gözlerini ovalayarak, kendine gelmeye çalışıyordu. 
Etrafına baktığında; siyah deri koltuklar, tablolar, 
birbirinden farklı makineler olduğunu fark 
etti, nihayet bir hastahane odasında olduğu 
kanısına vardı. O an cevaplayamayacağı bir soru 
belirdi zihninde: Neden buradayım? İnce, uzun 
vücudunu incelemeye başladı fakat hiçbir yara izi 
göremedi. Tanrım neler oluyor? Yoksa psikolojik 
bir vaka mıyım? Diye geçirdi aklından. Zihninin 
boş olması bu ihtimali kuvvetlendiriyordu. ‘’Hey! 
Kimse yok mu?’’ diye bağırdı ölüm sessizliği 
egemen olan odada. Tombul, sarışın, orta 
yaşlarda olan bir kadın girdi odaya, sanki kapının 
dışında hazır bekliyor gibiydi. Fazla yanına 
yaklaşmadan ‘’Demek uyandınız. Doktor Berna 
Hanıma haber vereceğim, biraz bekleyin.’’ dedi 
kibar bir edayla. Beklemekten başka çarem yok, 

açıklamalara ihtiyacım var. Zihnim bomboş hiçbir 
şey hatırlayamıyorum diye düşündü.

Yaklaşık beş dakika sonra az önceki hemşire ile bir 
kadın doktor odasına geldi. Öndeki kadın, Doktor 
Berna’ydı, fazlasıyla güzel bir yüze sahipti. Esmer 
teni, hafif dalgalı saçları ve oval yüzü mükemmellik 
tanımıyla ahenk içerisindeydi. Gülümser bir 
tavırla ‘’Geçmiş olsun, Selim Bey.’’ dedi. İnce ve 
çocuksu bir sesi vardı.
 ‘’Teşekkür ederim doktor, fakat neyin 
geçmiş olduğu hakkında bir fikrim yok, hiçbir şey 
anımsayamıyorum.’’ dedi şikayetçi bir tonla.
 ‘’Bulunduğunuz durumu gayet iyi 
anlıyorum, endişelenecek bir şey olmadığını 
belirtmek isterim. Size neler olduğunu 
anlatacağım, fakat dinlenmeye ihtiyacınız var.’’ 
dedi doktor.
 Bu cevap onu tatmin etmemiş, biraz da 
gergin hissettirmişti. Hiç bilmediği bir hastahane 
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odasında uyanmış, tanımadığı insanlar, 
karşısında ona gülümseyerek bir şeyler anlatmaya 
çalışıyordu, bu fazlasıyla sinir bozucu bir durum 
diye düşündü. 
 ‘’Hayır’’ dedi sert bir sesle.
 ‘’Dinlenmeye falan ihtiyacım yok, tek 
ihtiyaç duyduğum şey yapacağınız açıklamalar 
doktor.’’
 ‘’Pekala Selim Bey’’ diyerek geri adım 
attı Berna. ‘’Fakat  zihniniz  çok  karışık,  
söyleyeceklerimi anlayabileceğinizi pek 
zannetmiyorum.’’
 Adamın ters bakışları Berna’nın 
üzerindeydi. Mavi, parlak gözleri oldukça 
ürkütücüydü.
 ‘’Tamam o halde beni dinleyin, sakin 
olmaya çalışmalısınız. Çünkü duyacağınız şeyler 
sizi oldukça hayrete düşürecektir.’’ dedi kadın 
soğuk bir tavırla.
 Berna söze nereden gireceğini 
düşünüyordu, şoke etkisini düşürebilecek 
kelimeler seçmeleydi fakat durumun kendisi 
baştan sona şaşırtıcı etkiye sahipti. ‘’Selim, 
Yeni Ahiti hatırlıyor musun?’’ diye söze girdi en 
nihayetinde. Selim söylenen şeyi düşünüyordu, 
ama hiçbir çağırışım yapmadı. Kafasını salladı.  
 ‘’Bahsettiğim kitap kutsal olma özelliğine 
sahip, fakat günümüzde pek bir destekçisi yok.’’ 
dedi Berna.
 ‘’Bunun benimle ne ilgisi var?’’
 ‘’Bu kitabın içerisinde, Lazarus diye 
birisinden bahsedilir. Hz.İsa tarafından...’’ sözünü 
yarım bıraktı Berna.
 ‘’Devam edin tarafından ne?’’ dedi aceleci 
bir tavırla.
 ‘’Diriltilen’’ dedi kadın. ‘’Yani hayata 
geri getirilen. Bu çok ani olacak biliyorum ama 
söylemek durumundayım. Modern çağın Lazarus’u 
ise sensin.’’ Boş gözlerle kadına bakıyordu. Son 
sözlerinin yıkıcılığı altında ezilmiş, enkazdan 
çıkmaya çalışıyordu. Lazarus ve ben, Lazarus ve 
ben diye oyun oynadı zihninde, hiç iyi bir oyun 
değildi bu. Lazarus’u kendisiyle ilişkilendirmişti, 
ama bu olanaksızdı. ‘’İnsanlar öldükten sonra asla 
hayata geri gelemezler’’ diye cevap verdi kadına.

 “Haklıydın, fakat bir zamanlar’’ dedi. ‘’Artık 
gelebiliyorlar. Bunu kanıtladın. Bir yerlerde Tanrı 
aldığını vermez diye bir şey okumuştum, ama 
artık Tanrıdan kaçış mümkün.’’ dedi tebessümle. 
Ne söyleyeceğini bilemiyordu, karşısındaki 
kadın ancak bir delinin söyleyeceği şeyleri ileri 
sürüyordu fakat o, profesör unvanı olan birisiydi. 
Kafasında biriken soruları tek tek sıralamaya 
çalıştı. İlk olarak ‘’Neden yaptınız bunu?’’ dedi 
Selim.
 ‘’İnsanların sayısını bilseydin eminim bu 
soruyu yöneltmezdin. Bir zamanlar nüfusumuz on 
bir milyardı, on bir milyar! Şimdi ise tahmin bile 
edemezsin.
 Eğer böyle devam etseydi insanlık 
tükenecekti, fakat buna göz yumamazdık.’’ dedi 
kendisinden emin tavırla.
 ‘’Peki bu durum ortaya nasıl çıktı?’’ sorular 
soruları doğuruyordu. Bir an önce meçhul havayı 
dağıtmalıydı.
 ‘’Bilirsin ya Selim, insanlığın başından bu 
yana sonumuzun nasıl geleceği hakkında teoriler 
ürettik durduk. En popüler olanları ise; yapay 
zeka, dünya dışı medeniyetler, savaş, kıtlık gibi 
ihtimallerdi. Ama bunlardan hiçbiri olmadı’’ 
dedi çarpıcı bir sesle. ‘’Sonumuzu neredeyse 
iç buhran getirecekti.’’ Kadının söyledikleri 
Selimi derinden etkilemeye başlamıştı. İç 
buhranı anımsayabiliyordu ve sonuçlarınıda 
kestirebiliyordu.
 ‘’Uzun süredir bu gezegendeyiz, 
elbette sıkıldığımız dönemler olmuştu ama 
şahit olduğumuz en şiddetlisiydi.’’ Kadın 
bunlardan bahsederken oldukça ciddi bir tavıra 
bürünmüştü.  ‘’Filmler, diziler, kitaplar, resimler, 
tiyatrolar, özetle sanat bile iç buhrana teslim 
olmuştu. Bir zaman sonra devletler insanların 
içini karartıcı yapıtları yasaklama kararı aldı. Bu 
olay neredeyse bütün Dünya’yı etkilemişti, tıpkı 
Fransız ihtilali gibi.’’
 ‘’Sonuç ne oldu?’’
 ‘’Hiçbir şey değişmedi. İnsanlar sürekli 
kendilerine; Hayat anlamsız ise onu reddetmek 
en doğru olanı değil midir? Doğmamış olmak 
istiyorum o yüzden ölmeliyim gibi söylemleri 
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haykırıyordu. Bazıları ise ruhsal bakımdan 
komada olduğunu, bundan dolayı ötenazi hakkını 
kullandığını diyordu. Anlayacağın hiçbir çözüm 
girişimi başarılı olmamıştı. Neredeyse devletler de 
iç buhrana teslim olacaktı, fakat bilim ise hiçbir 
şeyin çaresiz olmadığı düşüncesindeydi. İnsanlar 
artık çocuk yapmıyordu ve yeni insanlar aramıza 
katılamıyordu. Tam burada aklımıza fantastik 
bir soru geldi: Madem yeni insanları aramıza 
katamıyoruz, o zaman eski insanları neden 
getirmeyelim? İşte bu sorunun bizi getirdiği 
yer tam olarak burası Selim Bey.’’ dedi Berna. 
Yüzünde garip bir memnuniyet vardı.   
 ‘’On iki yıl önce sorduğumuz soru, o 
zamanlar fantastik değerindeydi. Artık öyle değil, 
bir şeyler yapılabiliyorsa asla fantastik değildir.’’
 ‘’Haklısınız doktor. Aklıma bir soru daha 
takıldı. İnsanları yeniden uyandırdığınızda mutlu 
bir ruh haline bürüneceklerini sanmıyorum, bence 
yaptığınız, insanların iki kez intihar edebilmelerini 
mümkün kılmaktan öteye gitmeyecektir.’’
 ‘’Ah! Haklısın. Tabii ki bunun da çözümünü 
bulduk. İnsanları mutluluğa şartlandıracağız. Saf 
bir şekilde uyandırılmayacaklar, onları yeniden 
şekillendireceğiz.’’ dedi sırıtarak. Bu sözcüklerin 
ardından beyninde o soru açığa çıkmıştı. Daha 
önce nasıl aklıma gelmez diye hayret etti. ‘’Doktor 
bunu nasıl ilk olarak sormadım bilmiyorum.’’ dedi 
tatsız bir sesle.
 ‘’Neyi?’’
 ‘’Nasıl öldüğümü’’ diye yanıtladı Selim.
 ‘’Aslında bunu sormanızı bekliyordum, 
açıkça söylemeliyim ki ben de şaşırdım. Nasıl 
öldüğünüze gelirsek, iki yıl önce bir trafik kazasında 
öldünüz. İç buhran değil, trafik magandasına 
kurban gittiniz.’’
 Salgından etkilenmemişim diye geçirdi 
içinden. ‘’Yara izimi göremiyorum.’’ Dedi Selim.
 ‘’Onarıldın. Fiziksel bakımdan 
tamamen yenilendin.’’ dedi kadın. Berna’nın 
açıklamalarından sonra hafızası kaplumbağa 
hızında bir şeyler anımsamaya başlamıştı. Kadın 
haklıydı diye düşündü. Dinlenmeye ihtiyacım 
vardı.
 ‘’Şimdi ne olacak doktor? Ne yapacaksınız 

bana?’’
 ‘’Üç ay boyunca testlere tabi olacaksınız. 
Tahminlerimize göre on iki haziranda her 
şey bitecek.’’ diye yanıtladı kadın. Sesi biraz 
melankolik gelmişti Selim’e.

Üç ay boyunca birbirinden farklı ve zor testlere 
girmişti. Çoğuna anlam bile veremiyordu, ondan 
istenilen sadece cevaplardı. Şimdi ise odasında 
uzanmış vaziyette bir şeyler düşünüyordu. 
Buradan çıktıktan sonra ne yapacağım? İnsanlar 
bana nasıl bakacak? Gibi düşüncelerdi. Elbette ilk 
zamanlar popüler olacağım, ama bu başka insanlar 
uyandırılana kadar sürecektir, bir bakmışız tüm 
insanlar uyandırılmış!
 Bazı zamanlar neden kendisinin ilk 
uyandırılan insan olduğunu fazlasıyla merak 
ederdi, sonunda dayanamamış Berna’ya bunu 
sormuştu. Doktor ise ‘’Hayatın değerini ondan 
ansızın ayrılanlar bilebilir’’ demişti. ‘’Sen ise bu 
tanıma fazlasıyla uyum sağlıyordun.’’ Bunun 
ardından kadına teşekkür etmiş ve akşamına belki 
de çocukluğundan bu yana hiç ağlamadığı kadar 
ağlamıştı.

 Akşamın karanlığı ve kasveti odasına 
çökmüştü. Hastahaneden çıkamadığı için 
yapabilecekleri sadece düşünmek, bir şeyler 
okumaktan ibaretti, bazen de Berna gelir derin 
bir sohbete kapılırlardı. Kadının gayet hoş bir 
muhabbet anlayışı vardı, Selime bulunduğu 
karmaşık durumu zihninden çıkartabilecek 
güçteydi. Bazen gençlik hayallerinden bahseder, 
ona; tedaviye muhtaç olan insanları, özellikle de 
çocukları iyileştirmek istediği düşüncelerinden 
söz ederdi. Sanırım şu an daha önemli bir görev 
içerisindeyim, insanlığı kurtarmaya çalışıyorum 
demişti. Bazen onun çok yorulduğunu düşünürdü, 
özellikle uyumadığı günler bir hayli olurdu. Bu 
sırada Berna içeri girmişti, elinde bir şeyler tutarak. 
‘’İyi akşamlar Selim sana iyi haberlerim var.’’ 
sesi mutluluk içindeydi. ‘’Testler başarılı şekilde 
sonuçlandı, insanları yakında uyandıracağız.’’ 
Ne söyleyeceğini düşünürken ‘’Tebrik ederim.’’ 
cümlesi çıktı ağzından. ‘’Teşekkür ederim. Artık 
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tamamlandığına göre sana açıklamam gereken 
bir şey var. Şu gazeteyi oku.’’ dedi buyurgan bir 
edayla.
 Selim aldığı emri uygulamaya koyuldu. 
Başlıkta ‘’Büyüleyici ve sıra dışı bir teşebbüs’’ 
yazılıydı, okumaya devam etti. Gazetede 
kendisinden de bahsediliyordu, fakat kendisinden 
bahsedilişi beklediği gibi değildi. ‘’Kendi deneyinde 
denek olan bilim adamı’’ diye söz ediliyordu. Bir 
başka gazete de ‘’İç buhranı yenen dahi: Selim 
Duru.’’ yazıyordu. Yazılanlara inanmıyordu ta 
ki beyaz önlük giymiş olduğu fotoğrafını görene 
kadar. Ölümden geri getirildiğini öğrendiğinde 
bile bu kadar sarsılmamıştı. Tanrım neler 
yapmışım böyle? Diye yakınıyordu. En sonunda 
Berna’ya döndü ‘’Çıldırmak üzereyim ne olduysa 
hepsini lütfen açıkla.’’
 Konuşmaya başlamadan önce sakince 
öksürdü. 
 ‘’Selim, okuduklarının hepsi gerçek. Bu 
çalışmanın sahibi sensin. Bunu hatırlamaman 
normal çünkü hafızan yerinde değil. Bu deney için 
gerekliydi.’’ dedi kadın sakince. 
 ‘’Böyle bir çılgınlığı neden yaptım? Beni 
bir trafik magandasının öldürmesine neden izin 
verdim?’’ Derin derin nefes aldı doktor. 
 ‘’Bunu açıklamam çok zor olacak ama 
açıklamalıyım. Sana iki yıl önce öldüğünü 
söylemiştim.’’
 ‘’Evet.’’ dedi kafasını hızlıca sallayarak.
 ‘’O zaman ölen sen değildin, kızındı.’’ 
Bu itiraf yıkıcıydı. Demek bir kızım vardı. diye 
düşündü. Selim sıkıntı içine bulanmışken Berna 
sözlerine devam etti.
 ‘’Bu senin çok uzun süredir istekle 
yürüttüğün bir çalışmaydı, fakat iki yıl önce 
yaşanan elem olay seni inanılmaz sarsmıştı. 
Artık insanlığı kurtarmak değil, kızını geri 
getirmek yegane amacın olmuştu. Bazıları 
senin dayanamayacağını söylüyordu, ama sen 
dirençliydin ve kendini denek olarak sunacak 
kadar da cesur. Ya bu çalışma başarılı olup kızınla 
beraber uyanacak, ya da başarısız olup onunla 
beraber ölecektin.’’ dedi Berna.
 ‘’Merak etme hafızanı yüklediğimizde çok 

iyi anlayacaksın.’’ Hazinemi geri verecekler diye 
düşündü. Kadının söylediklerini toparlamaya 
çalışıyordu, eminim zihnim yerine geldiğinde her 
şey çok daha kolay olacaktır.
 ‘’Düşüncelere dalmayı çok seviyorsun’’ 
dedi. Selim’i düşüncelerinden kurtararak.   
 ‘’Fazlasıyla yatağa alıştın çalışma vaktin 
geldi.’’ Yüzünü kadına çevirdi.
 ‘’Hadi Selim kalk, artık çocuklarımız 
ölmeyecek.’’ dedi elini uzatarak.
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Duygu KORKMAZ

Nefes Alma Odası

Kısa Öykü

 “Sadece saçma sözler, bana verdiğin sadece 
bu!”
 “Öyle mi küçük hanım? Prenses olmak 
neyinize yetmiyor? Benimle evlenince sahip 
olacağın onca şey neyine yetmiyor?” Bütün Alfa 
halkı, evlenmek üzere olan prensin nişanlısıyla 
yaptığı kavgayı merakla izliyordu. Ne de olsa bu 
ülkede yasalaşmış veya toplumsal mahremiyet 
kavramı denen bir şey yoktu, kraliyet ailesinin cinsel 
hayatları bile açık seçik halkın gözü önündeydi. 
Prensesin çığlığı ekranlardan bütün ülkeye yayıldı. 
“Ben sadece beni sevmeni istiyorum!” Oksijeni 
tükenen prenses hemen nefes alma odalarından 
birine götürüldü. Oksijen ünitesine bağlandı. Bu 
bile canlı yayında naklen yayınlanmıştı. Prenses 
kırılan gururuyla birlikte öylece yatıyordu. 
Gama gezegeninde oksijen kısıtlıydı, insanlar 
ayrıştırılmış oksijeni kullanabilmek için bu 
odalara gelirdi. Tabi sadece imkanı olanlar 
bu odaları kullanabilirdi. İmkanı olmayanlar 
ise... Kendine geldiğinde odasının değiştirilmiş 

olduğunun farkına vardı. Işık hassasiyeti olan bu 
oda oldukça ferah bir şekilde düzenlenmişti ancak 
bu prensesi rahatlatmıyordu. Bir esir olduğunu 
düşünmemesi için Kraliçe özel olarak düzenletmiş 
olmalıydı. Oyuncak ayılar, çocuksu mobilyalar... 
Acı çektiğini saklamak zorunda olduğunu 
hatırlatan bir sürü nesne... Uçuşan nesne dikkatini 
çekti. Küçük bir kameraydı bu. Zoraki kameraya 
gülümsedi. Günlük tutması yasaktı. Düşünmesi 
yasaktı. Hele ağlaması, ülkenin felaketi olurdu. 
Canı sıkılıyordu. Kütüphaneye bir göz gezdirdi. 
Politika, coğrafya... Roman yoktu. Kralın 
yazdığı ağır politika kitaplarından birini aldı ve 
okur gibi yaparak düşüncelere daldı. Annesini 
özlüyordu. Beta halkının onurlu kraliçesini... 
Bu saçma gezegene gelmeden öncesine dair 
anlatılanları anımsadı. Annesi Alfa ve Beta 
arasındaki rekabeti yumuşatmıştı fakat bir yenilik 
her şeyi mahvetmişti. Çıkan savaş her şeyi yok 
etmiş ve prenses esir düşmüştü. Annesinin kral 
muhafızının kılıcı altında nasıl dimdik durduğunu 
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anımsayınca bütün bedenini bir titreme aldı. 
Hayır, prens düşmanı değildi. Hatta onu sevdiğini 
bile söyleyebilirdi. Düşmanı, annesini katleden 
o alçak şovalyeydi. Unvanını ve ailesini hak 
etmeyen, kaba saba bir adam. Kral muhafızının 
köşeli, sert yüzü aklına geldi. Kafasını salladı. 
Alfa, Beta’yı yok etmişti. Ama yine de... Yere 
düşen kitap onu kendine getirdi. Kitabı yerden 
aldı ve sarı saçlarını örmeye koyuldu. Kafasındaki 
düşünceleri kovalamakla uğraşıyordu. Banyo 
yapmak istedi, en azından biraz rahatlardı ama 
aklına uçuşan kamera geldi. Rahatsızlığı daha 
da arttı. Beta böyle değildi. Alfa halkının sapkın 
adetleri Beta halkına değmemişti bile. İçini bir 
hüzün çöktü. Bilge bir halkın onurlu kızıydı o. Bu 
berbat ülkede ne işi vardı? Buraya geldiği zamanı 
hatırladı. Bir seneye yaklaşmış olmalıydı. Yılın 13. 
Pazar’ında gelmişti. Berbat bir gündü. Etrafındaki 
insanların ne yaptığını Prens’e sormuştu. Prens, 
bu kutsal günlerinde on dört yaşına gelen bütün 
kız çocuklarının bekaretlerinin bozulduğunu, 
bunun Doğum Tanrıçası’na adadıkları bir çeşit 
adak olduğunu sakin bir dille anlattığında prenses 
kusma refleksini kontrol altına almak zorunda 
kalmıştı. Prens ifadesiz bir yüzle kıza bakmıştı. 
O ifadeyi ve ardından söylediği sert sözleri hiç 
unutamıyordu.
 “Alışsan iyi edersin. Burada senin alışık 
olmadığın daha pek çok şey var.” 
 Prenses, alışabileceğini sanmıyordu. 
Dışarıda çığlıklar vardı. İnsanlar taşkınlıklarını 
sürdürmeye devam ediyordu. Kulaklarını 
tıkamaya çalışması nafileydi. ‘Böyle giderse 
hiç mutlu olamayacağım.’ dedi kendi kendine. 
Düşünmek bir işine yaramıyordu. Kucağındaki 
kitaba odaklanmayı tercih etti. Bir süre sonra, 
satırlar dikkatini çekti. Yeni Takvim, insanoğlunun 
Dünya’yı terk edip Andromeda’daki Gama 
gezegenine yerleşmesinden itibaren başlamıştır. 
Dünya, insanlara yeterli kaynak sunamaması 
sonucu yok olmuştur. Keşfedilmesinden beş yıl 
sonra zaruri olarak insanların akımına uğrayan 
Gama gezegeni büyük savaşlar sonucu Alfa ve 
Beta olmak üzere iki ülkeye ayrılmıştır ve yeni 
toplumsal düzenler oluşmaya başlamıştır. Güneş 

Sistemi’nin de...  
 ‘Bu kadar yeter.’ diye düşündü. İnsanların 
kendi sonlarını hazırladığını görmek yeterince 
huzursuz ediciydi. Hele dışarıda oksijen 
alamayarak ölen insanları düşününce tüyleri 
diken diken oluyordu. Birden kamerayı hatırladı 
ve kendini sakin olmaya zorladı ama çok geçti. 
Muhafızı çoktan kapısını tıklattı. “İyi misiniz 
prenses?” dedi tok bir ses. Prenses kendini 
zorlayarak,
  “İyiyim.” dedi ve rahat bırakıldı. Oksijen 
ünitesine tekrar bağlandı ve bir süre öylece kaldı. 
Odasının oksijen ayarının düzenlenmesi lazımdı. 
Yetersiz oksijen düzeyi tehlikesine karşın bu 
pratik oksijen ünitesi vardı. Fazla israf etmemesi 
gerekiyordu. Kitabına döndü. Yeni Takvim’in 
110. yılında Alfa ve Beta arasında tarihin en 
büyük savaşı yaşandı. Beta’nın geliştirdiği oksijen 
ayrıştırma teknolojisinin kullanımına ilişkin 
yaşanan anlaşmazlık savaşın en önemli nedenidir. 
‘En önemli neden. Bu nedenden dolayı Alfa, 
Beta’yı yok etti.’ diye düşündü prenses. Gözleri 
doldu. Oksijene lanet okudu. Yaşama nedenine 
kızması tuhaf geldi sonra. Geçmişe gitti. Esir 
düşmesi, prense aşık olması... Kafası allak bullak 
olmuştu. ‘Gerçekten âşık mıyım?’ diye sordu 
kendi kendine. Acele etmişti. Alt satır onu deli 
etmeye yetecekti. Geçtiğimiz yıllarda Alfa halkının 
onurlu kralı, isyankar Beta’lıları hakimiyeti altına 
aldı. Beta’nın kraliyet ailesi dağıtıldı, toprakları 
ve halkı Alfa krallığına bağlı hale getirildi. ‘Lanet 
olası Alfa halkı.’ diye düşündü prenses, ifadesiz 
kalmak için kendini zorluyordu. Kendisi ile ilgili 
tek bir satır bile bulunmaması onu rahatlatsa 
da duyduğu hüznü ve öfkeyi saklamak zorunda 
olması aynı derecede sıkıyordu. Ancak onu daha 
da sıkan iki düşünce vardı. ‘Ben burada esirim.’ 
‘Onu seviyorum.’
 Bu tarihten sonra ülke bir lanetin gölgesi 
altına girdi. Bitkiler deneyler sonucu mutasyona 
uğradı ve fotosentez yapma becerileri minimuma 
indi. Bilim adamları bitkilerin yok olmasını 
engellemek için onlara özel hazır besinler üretmeye 
başladılar. Damıtılmış karbondioksit ile insanların 
ve hayvanların oksijen ihtiyaçları karşılanmaya 
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çalışılıyor. ‘Yakında öleceksek 13. Pazar niye var? 
Üremeye ne meraklı şu insanlar.” diye düşündü. 
Yanıt belliydi. Zevk düşkünlüğü bu ülkede had 
safhadaydı. İnsanlar ölümü umursamıyordu. Nefes 
almak, bu şartlarda bile hayatlarının en önemsiz 
detayıydı. Düşündükçe dehşete düşüyordu. Belki 
de ülkede düşünme yetisine sahip tek insan oydu. 
Devam etti. Son satırlara gelmişti. Bu ülkede hala 
refah içinde yaşıyorsak bunu kraliyet ailesine 
borçluyuz. Bu yüzden kraliyet ailesinin otoritesi 
sorgulanmamalıdır. ‘Yazık’ dedi prenses. Bir 
saniye sonra prens odaya girdiğinde prenses 
düşüncelerini bile susturdu. Ciddiyetinden gelen 
soğuk bir duruşu vardı adamın, kızı da en çok bu 
üzüyordu. Prenses toparlanırken prens sakince 
geldi, yatağın kenarına oturdu ve tek bir soru 
sordu. 
 “İyi misin?” Üşümüştü prenses. “Beni 
sevmen için ne yapabilirim?” dedi. Prens kızın 
hüzünlü gözlerine rağmen tavrını değiştirmemişti. 
“Seni sevmediğimi nereden çıkardın?” Prenses 
acı bir tebessüm gönderdi Prens’e. O kadar derin 
acıtan bir duyguydu ki bu, dayanılmaz kalp 
ağrısı yüzünden öleceğini sandı. “Buz gibisin. 
Düşman olduğumuz için mi sevmiyorsun beni?” 
Prens gitmek için ayaklandı. Kıza cevap vermesi 
gerektiğini düşünmüyordu ki, gözleri kitaba 
kaydı.  
 “Çok okuyorsun. Yorulmuşsundur. Biraz 
dinlen.” Prenses kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. 
Bir esir olduğunu tekrar ayrımsamıştı. Daha 
fazla kendine hakim olamadı. Kırık bir öfke 
baskındı sözlerinde. “Beni sıkıyorsun. Hiçbir şey 
yapmadan yapıyorsun bunu.” Prens sertçe döndü. 
Öfkesi bile yapaydı. “Ne demek bu?” Prenses 
kısık sesle konuştu. Ne kadar kırık olursa olsun, 
ağlamayacaktı. “Bu dünyada biraz kaybolmuş gibi 
hissediyorum. Her şey bana bir beden büyük. Sen 
de beni sıkıyorsun. Yapma bunu. Lütfen.”
 Prens prensesi hor görüyordu. 
“Yapabileceğim bir şey yok. Kendini toparlamalısın. 
Herkes seni izliyor.” Prenses yutkundu. Ufak 
kamera kulağının dibinde vızıldıyordu. “Biraz 
zamana ihtiyacım var. Düşünmek için.” Prens 
hiçbir şey söylemeden kapıyı kapattı. Bir süre 

sonra tekrar açtı. “Düşünmen yasak. Benimle 
evlenmek üzeresin. Düşünmeye ihtiyacın yok.” 
Kapı kapandı. Prenses kendini yatağa bıraktı. 
‘Şuna bak, şunun dediklerine bak.’ diye düşündü. 
Derin derin nefes alarak öfkesini dizginledi. Sonra 
kendisine tekrar sordu. ‘Onu gerçekten seviyor 
muyum? ‘ Yanıt belliydi. Her şeyini elinden alan 
ülkenin onu hiç sevmeyen prensini sevemezdi. 
Onurlu bir prensesti o. Kızgınlığı ebedi bir nefrete 
dönüştü. İntikamını alacaktı. Akşam çöküyordu. 
13. Pazar’ın akşamı. Prenses nefret ettiği gecenin 
ona yardım edeceğinin farkına vardı. 

   ***
 
Sokaklarda kız ve erkek çocukları kovalayan 
insanları görmemek için gözlerini kapaması 
gerekiyordu ama yapamazdı. Aralarından sessizce 
geçip gitmeyi denedi ancak sokağın köşesine 
gelince kustu. Gün batımı ile ışıkların yanması 
arasındaki beş dakika içinde kamerayı aldatmak 
için yerine klonunu koyması dahiceydi, fakat 
Prens’in tekrar odaya girme riski vardı. Omuz 
silkti. Geri dönmeyi düşünmüyordu. Sarı saçlarını 
örten kukuletanın altındaki parlak yeşil gözleri, 
küçükken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir sürü 
ameliyat geçirmişti ve bu ameliyatlar geceleri 
daha iyi görmesini sağlamıştı. Aradığı yeri de bu 
sayede kolayca buldu. Yine de orayı görünce içi 
burkulmuştu. Oldukça eskimişti. Ve yağmalarla 
bir hayli yıpratılmış... On iki insan prensesi 
görünce diz çöküp selam verdi. Beta halkının 
son evlatlarıydı bunlar. Kadınlı erkekli bu küçük 
grup uzun zamandır prenseslerini bekliyordu. 
Toplandıkları yer, Beta Elçiliği idi. “Davetime 
cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.” dedi 
Prenses Beta Elçiliği’nin harabe duvarları kadar 
yıkık insanlara. İçi acıdı. Bezgin, soluk yüzler ona 
bakıyordu. Gücünü toplayıp onlara acımamaya 
karar verdi. Eğer prenseslerinin onlara acıdığını 
anlarlarsa direnecek güçleri olmazdı. Sözlerine 
devam etti. “Savaş sonrası hepinizin burada ne 
zorluklar çektiğini gayet iyi biliyorum. İnanın 
bana, ben de esaret altında yaşamaktan bıktım. 
Ve bu esarete sizlerin desteğiyle son vermek 
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istiyorum. Bana yardım edecek misiniz?”
 Soluk benizli bir adam başını kaldırıp 
baktı. Prenses bir an babasını gördüğünü sandı, 
heyecandan kalbi duracaktı. ‘Aynı sert ifade, aynı 
yeşil gözler...’ Çok geçmeden hatıra bulutu dağıldı, 
ellili yaşlarındaki adam konuşmaya başladı. 
“Özgürlüğümüzü kazandığımızda nasıl hayatta 
kalacağımızı düşündünüz mü Prenses? Ne yiyip 
içeceğiz ve en önemlisi; nasıl nefes alacağız?” 
Prenses yanıtlayamadan bir kadın öfkeyle atıldı.  
 “Bir çözümü var. Ve sen de biliyorsun. Anlat 
onu prensesimize! Hemen!” Adamın kendisiyle 
alay ettiğini anlayan Prenses bozuntuya vermedi. 
Ona bulduğu çözümü derhal göstermesini istedi 
ve adam gülümseyerek onu cennete götürdü.

   ***
 
Beta Elçiliği’nin 200 metre uzağında gizli bir bitki 
yaşam ve üretim merkeziydi burası. Mutasyona 
uğramamış bitkiler büyük bir gizlilikle yetiştiriliyor, 
sağlıklı oksijen tüpleri oluşturuluyordu. Prenses 
bu bitkilerin çoğunu görmediğini düşünüyordu. 
Meyve vermiş bir elma ağacının altında durdu. 
Bir arı vızıldayarak önünden geçti. Prenses en son 
ne zaman arı gördüğünü düşünmeye dalmıştı ki 
adam yanında belirdi. “Hoş bir yer değil mi? Adım 
Çınar, babanızın eski hizmetkarlarından biriydim. 
Çok daha öncesinde ise çiftçi. Başımıza gelen 
felaketten sonra kurtarabildiğim tohumları gizli 
bahçemde yetiştirdim ve Beta’dan kalan insanları 
gizlice bir araya toplamayı başardım.” “Burası 
muhteşem.” dedi prenses. Hayran olmuştu. 
Çınar başını eğdi. “Teşekkür ederim prensesim. 
Bu arada size söylemem gereken önemli bir bilgi 
var.” Prenses meraklandı. “Nedir o?” “Annenizi 
öldüren şövalyenin aslında gerçek bir şövalye 
olmadığını öğrenmek içinizi rahatlatır belki diye 
düşünüyorum.” Prenses donakaldı. “Ne demek 
istiyorsun sen?” Çınar usul usul kıza yaklaştı. 
Hareketleri güven vericiydi. Direkt Prenses’in 
gözlerinin içine baktı ve gerçeği söyledi. “Alfa 
kralının piçi o. Prens’in kardeşi. Yani gerçek 
bir şövalye değil. Alfa kralı taht üzerinde hak 
iddia etmemesi için onu şövalye ilan etti. Belki 

biliyorsunuzdur Alfa’nın kanunlarını.” 
 “Elbette biliyorum.” dedi Prenses. 
Düşüncelere daldı.   
 “Prens’in bir kardeşi olduğundan haberi 
yok yani, değil mi?”
 Çınar başını salladı. Prenses kazanmaya 
çok yakın olduğunu hissediyordu. Prens 
kardeşinin varlığını öğrenirse, Alfa kanlı bir 
felakete sürüklenebilirdi. Bu da Beta’nın yeniden 
doğuşu demekti. Çınar’ın son bir sözü daha vardı. 
“Bu gerçek ortaya çıkar çıkmaz Alfa’da oksijen 
üretimini durdurmak için Beta’nın insanları 
devreye girecek. Rahat olun Prenses, intikamınızın 
ağırlığı onları nefessiz bırakacak.”

   ***

Alfa halkı ekrandan öğrendikleri gerçekle 
şok oldu. Herkes Prens’in bunca yıl nasıl 
uyutulduğunu konuşuyordu. Prens’le Şövalye 
karşı karşıya geldi. Ancak Alfa halkı yavaş yavaş 
boğulduklarını anladıklarında gözlerindeki korku 
bedenlerini ele geçirdi. Üstün Beta teknolojisi 
oksijen molekülünü havadan ayıran bir tür 
vakum geliştirmişti. Zaten az olan oksijen kolayca 
toplanmış, Beta’nın önlemleri sayesinde insanlar 
Nefes Alma Odaları’na girememişlerdi. Açık 
havada, boğularak öldüler. Prens ile Şövalye 
birbirlerine bir kılıç dahi dokunduramamışlardı. 
Beta, Alfa’yı nefessiz bırakarak teknolojilerini 
çalıp onları yok etmelerinin intikamını almıştı. 
13. Pazar Beta’nın ve Gama’nın kurtuluş günü ilan 
edildi. Prenses ise mutluydu ve artık bir prenses 
değil, Gama’nın kraliçesi idi. Gezegeni yeniden 
inşa etmeye koyuldu. Alfa’nın bütün kötü izlerini 
sildi. Genç bir şövalye ile evlendi. Tarıma ve bitki 
üretimine önem verdi. Zamanla Nefes Alma 
Odaları’na gerek kalmadı. Alfa prensini nasıl 
sevdiğini hatırlamıyordu. Yıllar sonra torunlarına 
öğüt verirken şu cümleyi asla atlamıyordu. 
“Hayatınızı size değer vermeyenler için boşa 
harcamayın. Çünkü sizi üzmekten ve yolunuzdan 
alıkoymaktan başka bir işe yaramazlar. Mutlu olun 
ve dünyamıza sahip çıkın ki benim yaşadıklarım 
sizin başınıza gelmesin.”
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Gürhan ÖZTÜRK

Son İnsan

Roman - Bölüm 2

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…

SON İNSAN’IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE:

Kendisine Kedi Oğlan ismini uygun gören gizemli 
bir genç, Türklere ait gizli bir üssün bulunduğu 
adaya ayak basar: 
 “Özel insanların bir araya getirilip 
eğitimden geçirileceğine dair bir haber okudum. 
Doğru yerdeyim değil mi?”
 “Tabi, size ne diye hitap edelim? 
Biliyorsunuz, bu projede herkes takma bir isimle 
yer alıyor.”
 “Kedileri ve çocukları çok severim. 
Görünüşümün de bir çocuktan farkı yok nasılsa. 
Kedi Oğlan de geç.”
 Özel insanları eğitmek üzere adada 
görevlendirilen kişi Tuğgeneral Serhat Seçkin’dir 
ve adaya geldiği gibi gizemli genci görmeye gider:
 “Kendine Kedi Oğlan diyorsun, seninle 
nasıl uğraşacağıma şu anda emin değilim. Ama 
buraya gönüllü olarak geldiğine göre beni çok 
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fazla uğraştırmayacaksındır.”
 Kedi Oğlan’ı özel kılan yeteneği ile 
karşılaştığında ise General sandığından biraz daha 
zorlanacağı bir durumla karşı karşıya olduğunu 
fark eder:
 “Bu zamanda gidişler sadece nesneler 
üzerinde mi işe yarıyor? Yani insanlar üzerinde 
hiç bunu denedin mi?” 
 “Kendi üzerimde denemiş olmam sayılır 
mı?” 

2. Bölüm “Leydi Kuzgun”

(29.10.1995, Yirmi yıl önce, Mısır) 

Piramitler gerçekten de olağanüstü yapıtlardı. 
İnsanı büyüleyen sıra dışı bir enerji yayıyorlardı 
sanki. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden 
Orta Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı 
için inşa edilmişti. Yüze kadar yakın piramit olduğu 
bilinmekteydi. Ama Mısır çöllerinde gerçekleşen 
beklenmedik bir doğal afet piramitlerin tarihine 
yeni bir veri eklenmesini gerektirecekti. 
Arkeologlar yakın zamanda meydana gelen 
toprak kaymasının ardından ortaya çıkan yeni 
bir piramidin çevresinde harıl harıl çalışırken çöl 
rüzgârları da şiddetini artırıyordu büyük bir hızla. 
Oldukça basit yapılı bir piramitti, uzaktan pek 
de şaşaalı görünmüyordu. Farklı milletten gelen 
arkeoloji uzmanları piramidin etrafında büyük 
çadırlar kurmuşlardı. 
 Askeri bir araç uzaktan ilk göründüğünde 
kadın bir arkeoloğun omzuna konmuş bir kuzgun 
ilk tepkiyi birkaç defa ses çıkartarak göstermişti. 
Arkeolog, gelen aracı dibinde durana kadar fark 
edememişti ama fark etmiş olsaydı bile pek keyifle 
karşılamazdı, çünkü insanlardan uzakta çalışmayı 
severdi, hayvanların yoldaşlığını daha çok tercih 
ederdi. Mısır’a geleli üç ay olmuştu. Çarşılarını 
dolaşırken bir hayvan satıcısında ilk kez görmüştü 
bu kuzgunu. Bir veteriner tarafından yakın 
zamanda iyileştirildiğini öğrenmişti, satıcının 
anlattığına göre çocuklar tarafından acımasız bir 

oyunun parçası edilmişti ve uçma kabiliyetini 
kaybetmesine neden olacak kadar elektriğe 
maruz bırakılmıştı. Kuzgunları severdi, çünkü 
kendilerinden büyük kuşlara bile korkusuzca 
saldırmaları, sorunlar karşısında pratik çözümler 
bulabilmeleri içinde yer aldıkları kargagiller 
ailesi arasında bile onu sıra dışı bir konuma 
yükseltiyordu arkeoloğun görüşlerine göre. 
 Hırsı sayesinde Mısır’a gönderilen Türk 
arkeolog ekibinin arasında yer alabilmişti ve 
bu gizemli piramidi bizzat keşfedebilme fırsatı 
yakalamıştı. Kuzgununun parlak nesnelere olan 
ilgisi buradaki çalışması esnasında çok faydalı 
olmuştu. Bulduğu bir kaç nesne arasında onu en 
çok etkileyen bir kolyeydi ve bu parlak kolyeyi 
fırçalamaya o kadar çok kendini kaptırdığı için 
askeri araç dibinde durana kadar misafirleri 
olduğunu fark edememişti. 
 Araçtan inen rütbeli asker sıcağın 
etkisi altına girmişti çoktan ve ter yüzünden 
bayılmamak için zor duruyordu. Ama bu durumu 
belli etmemeye çalışıyordu. Görevinin bilincinde 
bir askerdi anlaşılan. Arkeolog da ilk günlerde çöl 
sıcağına alışmakta zorlandığını hatırlıyordu, ama 
artık alışmıştı. Yine de uzun saçını kısaltmaya 
kıyamamıştı, saçı kömür karasıydı ve onu zor 
durumda bıraktığı oluyordu. Şapkaların da etkisi 
sınırlıydı. Çoğu zaman çalışırken işine odaklandığı 
için susuz kaldığı çok oluyordu. Neyse ki bedeni 
dayanıklıydı ve çabuk pes etmeyen bir karaktere 
sahipti, kuzgun yoldaşı gibi.  
 Askerlerin rütbelerinden pek anlamazdı, 
yine de bir kaç rütbenin taşıdığı işaretleri tanırdı. 
Üniformasında taşıdığı üç yıldız onun yüzbaşı 
olduğunu gösteriyor olmalıydı. Gelen asker atletik 
yapılıydı ve uzun boyluydu. Kendine güvenen 
bir duruşu vardı. Arkeolog farkında olmadan 
askeri incelemeye daldığını fark etmişti. Yanlış 
anlaşılabileceğini düşünerek başka tarafa bakmak 
için çaba sarf etti. Askerin gözleri buraya ne 
maksatla geldiğini açık ediyordu. Arkeoloğun 
elinde tuttuğu kolyeyi göstererek: “İnceleyebilir 
miyim?” diye sordu. 
 “Tabi ki de,” dedi arkeolog. Kolyeyi 
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uzattıktan sonra huysuzlanan kuzgun yoldaşını 
sakinleştirmeye çalışıyordu. Buradaki ekibe 
katılmasını askeriyeden tanıdığı bir komutan 
sağlamıştı. O yüzden gelen askere elinden 
geldiğince kibar davranmaya çalışıyordu.
Asker merakla kolyeyi incelemekteydi. Kolye 
yuvarlak kesilmiş altın bir levhanın üstünde 
kırmızı bir elmas ve büyük elmasın çevresinde 
dizilmiş üç tane beyaz renkte ufak elmaslardan 
oluşuyordu. Kırmızı elmaslar doğada oldukça 
nadir bulunurdu, bu yüzden arkeoloğun keşfi 
oldukça değerliydi. Rütbeli asker kolyeyi geri 
uzattıktan sonra: “Nadir bir parça bulmuşsunuz, 
Bayan…” diyerek arkeoloğun ismini öğrenmeye 
çalıştı. 
 “Buradaki çalışmalarımı daha rahat 
sürdürebilmek adına gerçek kimliğimi açık etmek 
pek istemiyorum. Ama burada bana Kuzgun diye 
hitap ederler,” diye yanıt verdi arkeolog. Gerçekte 
böyle bir durum yoktu. Basit bir yalan olduğu 
kolaylıkla anlaşılabilirdi, omzuna bakan yoldaşına 
bakan herkes tarafından. Ama gelen asker yalana 
inanmış gibi davranmıştı.
 “Sizinle tanışmak büyük bir onur, Leydi 
Kuzgun. Ben de Kıdemli Yüzbaşı Serhat Seçkin.” 
 “Tanıştığımıza memnun oldum, Yüzbaşı,” 
dedi arkeolog gülümseyerek, ama bir an evvel 
askeri başından savıp çalışmasına geri dönmek 
istiyordu. 
 “Sizi fazla tutmaya niyetim yok. Sadece 
piramidi yakından görmek istemiştim ve dilinden 
anladığım birinden de piramit hakkında öğrenilen 
son gelişmeleri dinlemek.” 
 “Daha piramit keşfedileli beş ay bile 
olmadı. Elimizdeki bulgulara göre en fazla 
denilebilecek şey bu piramit Mısır halkının inşa 
ettiği ilk piramitlerden olduğu. İncelediğimizde 
diğer piramitlere nazaran daha fazla hata tespit 
ettik ve birkaç noktada da diğer piramitlerde pek 
fazla rastlamadığımız yamukluklar belirledik. 
Birkaç noktadan eğilmeye başlamış olsa da üzerine 
binen kum yığını sayesinde yıllardan beri kendini 
koruduğunu söyleyebilirim.” 
 “Bilgilendirme için teşekkür ederim, 

Kuzgun Hanım.” dedi asker. Hitap şekliyle 
arkeologla alay mı ettiği yoksa ciddi olarak mı 
öyle konuştuğunu anlamak mümkün değildi, 
çünkü asker disiplinli duruşunu ve ciddi ses 
tonunu hiç bırakmıyordu. Arada bir yüzünde 
beliren gülümsemeler bile oldubittiye getirilen 
mimiklerdi. O sırada asker, arkeoloğun yoldaşının 
parlak kanatlarına gözleri takılmıştı. Bunun 
farkına varan arkeolog: “Kuzgun hep benim uzun 
seyahatlerimde yoldaşlık etti bana, ben de onun 
bakımıyla uğraşarak ona teşekkür ediyorum işte. 
Kanatlarının diğer kuzgunlarla kıyaslanamayacak 
kadar parlak olmasını garip karşılamadığınızı 
umuyorum,” diye açıkladı. 
 “Açıkçası yoldaşınıza isim verme 
gereği duymamanıza şaşırdım. İnsanlar sizinle 
konuşurken yanlış anlaşılmalar olabilir,” diye 
karşılık verdi asker. Bunu da oldukça ciddi bir 
şekilde söylemişti, ama arkeolog bunu şaka amaçlı 
söylenmiş olduğunu düşünmüştü.  
 “Kendisi bana bir isimle hitap etmeme 
gerek olmadığını belirtmişti bir keresinde,” dedi 
arkeolog göz kırparak. 
 Asker ciddi yüzünde beliren gülümsemeye 
engel olamadı. Ardından: “Sizi daha fazla rahatsız 
etmeyeyim en iyisi. Tekrardan tanıştığımıza 
memnun oldum. Umarım yine bir gün daha serin 
bir yerde karşılaşırız,” dedi. 
 “Ben de öyle umuyorum.” dedi arkeolog 
ve iki eli de dolu olduğundan başıyla veda 
ettikten sonra işine geri döndü. Yüzbaşı aracına 
geri döndükten sonra kuzgun yoldaşı tekrardan 
huzura ermiş bir insan gibi gözlerini kapayarak 
uyumuştu.
 Arkeolog kolyeyi koca bir kayanın üzerine 
yavaşça bıraktıktan sonra terlemiş saçını toparladı 
ve buz dolu bardağa doldurduğu sudan içmeye 
başladı. Askerle olan konuşması susuzluğunu 
fark etmesini sağlamıştı. Yakından gelen ayak 
seslerini duyduktan sonra: “Yine mi?” diye feryat 
etti içinden. Ama bu sefer gelen genç birisiydi. 
Esmer ve uzamaya yüz tutmuş saçı olan bir gençti. 
Utanmış bir yüz ifadesiyle: “Umarım yoğun 
olduğunuz bir anınızda gelmemişimdir,” dedi. 
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 “Hayır, ben de mola veriyordum tam,” dedi 
nazik bir sesle arkeolog. Aslında içinden gencin ne 
diyecekse deyip hemen toz olmasını diliyordu. 
 “Bir kolyeden bahsedildiğini duydum da, 
daha doğrusu kulak misafiri oldum,” dedi genç 
utanmış yüz ifadesi yavaşça meraklı birinin yüz 
ifadesine doğru dönüşürken. 
 “Evet, bu tür konulara meraklı biri misin?” 
diye sordu arkeolog gencin şu meraklı, dünya 
turuna çıkmaya karar vermiş, zengin üniversite 
veletlerinden biri olduğunu sanarak. 
 “Sayılır. Ona bir dokunabilir miyim? 
Sadece elimde onu hissetmek istiyorum tabi bir 
sakıncası yoksa,” dedi bu sefer genç. 
 “Emin değilim, daha onu doğru dürüst 
inceleyemedim. Kum yığınına düşürürsen 
tekrardan iki üç saatimi onu fırçalayarak geçirmek 
zorunda kalabilirim,” diye genci nazikçe başından 
savmaya karıştı. 
 “Gerçekten de çok dikkat ederim, söz 
veriyorum,” diye ısrar etti genç. 
 Arkeolog bir süre bir şey diyemedi. 
Kuzgununa danışır gibi bakınca onun asker 
gelmeden önceki halinden bile daha sakin 
olduğunu fark etti, askere gösterdiği hırçın 
bakışlardan sonra şimdiki tavrı pek bir garipti. 
 Arkeolog, kuzgunu omzundan alıp 
kayalardan birinin üzerine bıraktı. Uykusunu 
sürdüren kuzgunun parlak kanatları dikkatini 
çekince genç: “Kuzgunun kanatlarını fırçaladığın 
süre zarfını keşif çalışmalarına ayırsaydın Mısır 
baştan kurulabilirdi bana kalırsa,” diye yorumda 
bulundu. 
 “Alay etmeyi sürdürürsen kolyeyi gösterme 
konusunda daha fazla hayır yanıtı duyacağına 
emin olabilirsin,” dedi arkeolog şakadan pek 
hoşlanmadığını belli ederek. 
 Gencin birden o baştaki heyecanlı halinden 
eser kalmamıştı, bu sefer yılmış bir edayla:  
 “Peki, öyle olsun. Sadece yardım 
edebileceğimi düşünmüştüm. Neyse sana kolay 
gelsin,” dedi ve uzaklaştı. Aniden gencin ruh 
halinin değişmiş olması garipti, ama üzerinde bu 
konuyu düşünecek hali yoktu. En azından genci 

başından savmıştı. 
 Arkeolog tam rahatlamıştı ki bu sefer 
de başka birisi geldi. Neyse ki bu sefer gelen 
kişi stajyer arkeologlardan birisiydi. Sarı saçını 
omuzlarına yaymış kız heyecanla yanında 
getirdiği haritaları masaya koydu. Dişlerindeki 
teller çöl güneşinin etkisinde parlıyordu. Arkeolog 
öğretmenine hayran bir bakış atarak: “Hocam, 
gerçekten de harikasınız,” dedi. 
 “Ne oldu ki şimdi?” diye sordu arkeolog. 
Öğrencisinin durduk yere neden hayranlığını 
dillendirme gereği duyduğunu anlayamamıştı. 
 “Eski Mısır dilini nasıl konuşuverdiniz 
şu demin yanınızda olan gençle. Hayranlıkla 
dinledim,” diye yanıt verdi öğrenci kız. 
 “Ben de Eski Mısır dilini konuşabildiğimi 
bilmiyordum,” dedi şaşkınlığını göstermemek 
için çaba gösteren arkeolog. Kuzgununa yanıt 
ararcasına dönüp baktı, ama o huzurlu uykusunu 
sürdürmekteydi. 

(28.06.2015, Günümüz) 

General Serhat, Kedi Oğlan diye tabir edilen 
gençle daha fazla uğraşamadığını anlayınca 
onu paslanmamış, yeni bir odaya naklini 
gerçekleştirdikten sonra ofisine geçti. Bina 
içerisinde ona ofis olarak kullanabileceği bir 
oda ile konforlu bir yatak odası hazırlanmıştı. 
Yatak odasını daha görme fırsatı olmamıştı, ama 
bugünü atlatabilirse samanlıkta bile huzur içinde 
uyuyacağına emindi.
 “Önce bir tanesiyle özel olarak görüşmek 
istiyorum. 0002 numarayı uyandırın. Diğerleri 
daha uyandırılmasın,” diye emir verdi General’i 
ofisine kadar takip eden askerlerden birine. Asker 
hala demin gördüklerinin etkisindeydi. General 
bu yüzden ona kızamazdı. Emrin kendisine 
verildiğini idrak etmesiyle asker hemen General’in 
yanından ayrıldı. 
 Üç er kalmıştı sadece yanında. Her 
birinin yüzünde heyecan ve endişe karışımı 
görülebiliyordu. Birazdan diğer askerlerle birlikte 
bu adadan ayrılacaklardı. General onları şanslı 
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olarak görüyordu. Burasının bir süre sonra bir 
tımarhaneden farkı kalmayacaktı ve kendisi tek 
başına burayı idare etmek zorundaydı ne olursa 
olsun. Onlara gitmelerini söyledi. Çünkü gelecek 
kişiyle yalnız konuşmak istiyordu. 
 General’in ofisi oldukça genişti. 
Kullanmakta zorlanmayacağı bir bilgisayar 
masasının üzerine yerleştirilmişti. General 
özellikle kullanımı rahat bir bilgisayar rica 
etmişti, artık yeni teknolojilere alışmakta sıkıntı 
yaşıyordu. Gerçi bu durum eskiden de böyleydi, on 
beş seneye yakın aynı cep telefonuyla idare etmişti 
ve hiç sıkıntı da yaşamamıştı bu konuda. Standart 
bir ofis masası ayarlanmıştı, ufak bir çekmecesi 
bile vardı. General ofisinin sadeliğinden memnun 
kalmıştı. Beyaz renkte keten iki adet koltuk ve bir 
de uzun bir kanepe masasının karşısına bir salon 
düzenini andırırcasına yerleştirilmişti. Bilerek 
deri yerine keten koltuklar getirilmişti, sıcak 
iklime sahip yerde klima bile olsa insanı rahatsız 
edebilirdi.

Masasına uyumlu sandalyesine oturduğunda belki 
de bugün içerisinde uyku vakti gelene kadar son 
kez oturuyor olduğunu fark etti. 
 Ofisine özellikle büyük bir akvaryum 
getirilmesini talep etmişti. Balıklara yem verirken 
bir süre sorunlardan uzak kalabiliyordu en azından. 
Ama burada pek fazla huzuru bulamayacağının 
farkındaydı. Birisi ofisine girdiğinde görevini 
tamamlayana kadar huzura bir süre kapalı bir 
hatla bağlanmaya çalışmanın boşuna olduğunu 
anlamıştı acı bir şekilde. 
 “Balıkların bakımının daha kolay 
olduğunu keşfettim. Kaplumbağa, kanarya, 

tavşan bile beslemeyi denedim. Ama onların 
bakımıyla uğraşacağım diye daha beter huzurdan 
uzaklaştığımı fark ettim,” diye anlattı gelen kişiye 
balıklara yemlerini vermeye devam ederken 
General. “Senin de bir hayvan dostun vardı 
değil mi? Kuzgun diye aklımda kalmış.” diye 
sordu bu sefer, yem torbasını akvaryumun altına 
yerleştirirken özenle. 
 Yirmi sene geçmiş olmasına rağmen hala 
kendine has çekiciliğini üzerinde taşımaya devam 
ediyordu. O zamanlar ufak bir şaka ile başlayan bir 
kelime oyunu artık gerçeğin bir parçası olmuştu 
ve karşısında duran kadın arkeoloğun buradaki 
adı Leydi Kuzgun olmuştu.
 “Buraya evcil hayvan bakımıyla ilgili 
sorularınıza yanıt vermeye gelmedim değil mi, 
General?” diye takıldı Kuzgun. Kömür karası 
saçı hala gençlik zamanlarındaki gibi uzun ve 
bakımlıydı. Gençliğindeki kılık kıyafet tercihi 
hala aynen devam ediyordu. Açık kahverengi 
gömlek seçimi ve aynı rengin koyu tonlarında 
giymiş olduğu pantolon mesleğini tahmin etmeyi 
kolaylaştırıyordu. 
 “Belki yeri ve zamanı değil, ama başınız 
sağ olsun” dedi Kuzgun, ses tonu samimiydi ve 
General’e dost birisiyle sohbet etmeyeli uzun 
zaman geçtiğini hatırlatmıştı.
 General diyecek bir söz bulamadı. Başıyla 
teşekkür etti sadece. Bu konu onun için çok 
hassastı. Bu yüzden Kuzgun ile konuşabileceği 
başka bir konuya geçiş yaptı.   
 “Yirmi yıl önceki karşılaşmamızı 
düşünüyordum da. Şimdi bu odada, klimanın 
karşısında serin bir konuşma gerçekleştiriyoruz. 
Ne kadar da garip bir durum değil mi?” 
 Gülümsemesi yüzünde asılı kalmıştı. Ama 
arkeolog dostu biliyordu ki yüzünde oluşmuş olan 
bu geçici mimiğin anlamı derindi. 
 “O zamandan bu yana çok fazla takvim 
yaprağı biriktirdik. Hiç birimiz aynı değiliz artık.” 
General kadim sıfatını hak ettiğine inandığı 
dostunun sözlerine onay vermeyi çok isterdi. Ama 
bu sabah gördüklerinden sonra bu kadar basit 
gelmiyordu hayat ona. 
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 “İşte ben de bu duruma aykırı gelen bir 
olaya açıklık getirmeye çalışıyordum. Ne demek 
istediğimi anlamak istiyorsan demin görüştüğüm 
şu gencin dosyasına bir göz at,” dedi General ve 
masanın üzerindeki dosyalardan diğerlerine göre 
daha hafif olanını Kuzgun’a uzattı. 
 Leydi Kuzgun dosyadan birkaç cümleyi 
iyice anlamak için sesli okumaya başladı: “Zaman 
düzleminde mevcut olan nesneleri veya kişileri yer 
aldıkları doğru parçaları üzerindeki konumlarını 
değiştirebilme…” 
 Uzay geometrisi terimleriyle teknik bir 
anlatıma bulanmış dosyayı okumayı bırakan 
Kuzgun: “Zamanın daha tek bir düzlemden 
oluştuğu kanıtlanmadı ki…” diye karşı çıktı, bir 
zamanlar kuantum fiziği seminerlerine katılmıştı 
ve bu konuda birkaç sertifikası da vardı.
 “Sen dosyayı incelemeye devam et bir,” 
diye üsteledi General. Asıl fotoğrafları görmesini 
istiyordu. 
 “Bu fotoğraflara göre hep yirmi yaşlarında 
hangi tarihte olursa olsun,” dedi bu sefer Kuzgun 
dosyanın içinde yer alan fotoğrafları incelerken. 
Tarihleri de yazıyordu fotoğrafların sağ alt 
köşesinde. Dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş 
görüntülerdi. 1976, İstanbul; 1982, Beyaz Rusya; 
1990, Ukrayna dikkatini çekenler arasındaydı. 
Belarus’a gidememişti, belki de Avrupa ülkeleri 
arasında bir tek orasını es geçmişti. Avrupa’da 
idam cezasını uygulamayı sürdürmesiyle aklının 
bir köşesinde yer etmiş bu ülkeyi de gezip görmek 
istiyordu oysaki. 
 “Dediğine göre Sovyet ülkelerinde takılmış 
bir müddet” diye eklemede bulundu General. 
Soğuk Savaş ve Yumuşama dönemlerine bizzat 
tanık olmuş birisi olarak General, kendisine bula 
bula Kedi Oğlan ismini uygun görmüş bu genci 
kıskanmaya başladığını hissetmişti. 
 “Bir dakika bu genci tanıyorum ben. 
Emin değilim ama sanki bu gençle ben yıllar önce 
karşılaşmıştım,” dedi birden Kuzgun. 
 “Nerede ve ne zaman?” diye sordu General. 
Heyecanı yüzünden okunabiliyordu. Bu gizemli 
genç hakkında ne kadar şey öğrenebilirse o kadar 

hazır hissedecekti buradaki görevine. 
 “Yirmi yıl önce, Mısır’da. Sizinle ilk 
tanıştığımız andan yaklaşık bir iki dakika sonra 
bu genç yanıma gelmişti ve benimle konuşmuştu,” 
diye yanıt verdi şaşkınlıktan dolayı başka ne 
diyeceğini bilemeyen Kuzgun. 
 “Bunlar aramızda kalmalı. Çünkü 
diğerlerinin seninle onlar gibi ilk defa karşılaştığımı 
bilmeleri sanırım daha iyi olacaktır,” diyerek 
konuyu değiştirdi General. Kedi Oğlan hakkında 
kafasında mantıklı bir zemin oturtmaya çalıştıkça 
daha beter zihnini toparlamakta zorlanıyordu. 
Bu yüzden en iyisi bu gizemi başka zamana 
bırakmaktı. 
 “Benim de bu grupta yer almamı siz 
teklif ettiniz değil mi? Diğerleriyle uğraşırken en 
azından rahat davranabileceğiniz birinin olmasını 
istediniz.” 
 “Görevi başarabileceğime bile emin 
değilim. Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği 
olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim 
onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı 
bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 
 Leydi Kuzgun da on iki kişinin arasında 
yer alıyordu. Onu özel insan yapan yeteneği her 
türlü lisanı akıcı bir şekilde konuşabilmesiydi. Bu 
yeteneği de ilk kez mesleğinin belki de garip bir 
getirisi olarak asırlardır kullanılmayan bir dilin 
en eski lehçesinde konuşabilmesiyle fark etmişti. 
M.Ö. 2000’li yıllarda Eski Mısır’da kullanılan 
lisanı hiç zorlanmadan konuşmuştu. O zamandan 
beri de gittiği her ülkede bir defa oranın lisanında 
birisinin konuşmasını dinlemesi yetmişti. Şu anda 
dünyada var olan ve hatta artık ölü sayılan diller 
de dâhil olmak üzere 7.000 civarı dili konuşulan 
yerin vatandaşıymış gibi konuşabiliyordu. Uzun 
süre yeteneğinden kimseye bahsetmeye gerek 
görmemişti, bu yeteneğinin özel insanlardan biri 
olmasından ötürü kaynaklandığını düşünmemişti. 
Ama yıllar geçtikçe özel insanlar iyice çoğalmaya 
başlamış ve kendisinin de onlardan biri olduğunu 
anlamıştı. Bu yüzden de General kapısında 
belirdiğinde şaşırmamıştı. 
 “Birbirleriyle ne zaman tanıştıracaksın 
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bu kişileri?” diye sordu Kuzgun anılarından 
uzaklaşmayı başardığında.
 “Sanırım biraz sonra…” diye yanıt verdi 
General. Düşünceli olması normaldi. Çoğu özel 
insanın yeteneğine yakinen şahit olmuştu ve zayıf 
yönlerini bizzat kendisi belirlemişti ekibe dahil 
etmeden önce. Ama Kedi Oğlan, General için 
büyük bir muammaydı. Kuzgun bunu görüyordu. 
Ona yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktı. 
“O zaman benim de diğerleri gibi odamda 
beklemem daha iyi olacaktır. O zamana kadar 
görüşmek üzere, General,” dedi Leydi Kuzgun iyi 
niyetiyle ve ofisten ayrıldı. Diğerleri odalarında 
hala ilaçla uyutuluyorlardı. Ama General, tüm 
ekibe hoş geldiniz konuşmasını yapmadan 
önce tanıdığı birisiyle görüşmek istemişti. O 
yüzden Kuzgun’u jetten indirmelerinin ardından 
uyandırmışlardı. 
 General hızlıca bir kâğıda yazdığı listeye 
baktı ve listenin üstünde yer alan Kedi Oğlan’ın 
yanına soru işareti, hemen altında yer alan Leydi 
Kuzgun’un yanına da tik işareti koydu. 
 “En azından birini hallettik,” dedi sonra 
ve sonra listenin geri kalanına baktı. “Bu görev 
umarım erken emeklilik anlamına gelmez benim 
için…”
 Ardından listeyi yazdığı kâğıdı ofis 
masasının çekmecesine kaldırdı ve ofisinden 
dışarı adım attı. Ama önce derin bir nefes almayı 
ihmal etmedi.

GELECEK BÖLÜMDE:

İzmir’de bir karakolda esrarengiz olaylar oluyor…
“Bırakın beni, benim kim olduğumu biliyor 
musunuz? Ben Kara Altın’ım. Kimse beni aynı gün 
içinde iki defa aynı karakola götüremez,”
General Serhat Seçkin, sırasıyla eğiteceği 
öğrencileri toplantı salonunda karşılıyor…
“Kullandığınız isim oldukça ilgi çekici,” 
“Burada gerçek isimlerimizle yer almayacağımız 
söylenmişti,”
Gerginlik daha ilk günden başlıyor…
“Sen! Bakalım bu sefer elimden seni kim 
kurtaracak, seni yalan makinesi?” 

TEŞEKKÜR:
General ve Leydi Kuzgun’un akvaryum önünde yer 
aldığı karikatür, çizer dostum Ege Kırlıoğlu’na 
aittir.
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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 6

Âfet’imin bir resmini daha çizerken, cep bilgisayarımın 
cıngılı, Mars’taki arkadaşımın aradığını haber verdi:

Sesime duyarlı aygıta «Açıl» diye komut vermem 
de yeterliydi. Ancak masamın üzerinde pür dikkat 
çalışmamı izleyen örümcek 1MİHA’m, bu tür 
aramalarda, açma tuşuna basmaya bayılıyordu. 
Her defasında da başka bir bacağını kullanıyordu.  
Misketi andıran saydam gövdesini kaldırdı, telaşla 
cep bilgisayarıma sıçradı. Sağ ikinci bacağını uzattı, 
neşeli denecek bir ifadeyle tuşa dokundu. Geri çekildi 
ve arkadaşımın beliren holografik görüntüsünü kayda 
başladı. 

-Merhaba Taygaç…

-Merhaba Sezai…

Taygaç, Mars’ta doğmuş bir Dünyalıydı. Oranın 
koşullarına göre büyüdüğü için biraz farklı 
görünümdeydi. DBO2 firmasının yöneticisiydi.

1MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı
2DBO: Dijital Baskı Organizasyon

-Senin sistem ağına yüklediğin «Yerli Bilim Kurgu 
Yükseliyor» dergilerinden bir set, Satürn’deki 
«Gezegenler Arası Merkez Müzesi» arşivine gönderildi, 
dedi. Sana da bir set hazırladık, gönderiyoruz.

-Harikasın, Taygaç. Ancak bugün hemen göndermen 
gerekir. Aksi halde yarın Venüs’teki bir toplantıya 
katılacağım ve “YBKY3 Sokak Röportajları”mla ilgili 
bir Konuşma yapacağım.

-Hemen… hemen yolluyorum.

İletişim kapandı. MİHA’m da kaydı kesti. Merakla 
kamerasını yüzüme çevirdi.

-O müzede, tüm sistem ağında yayınlanan sanal 
eserlerin “İncecik Altın Yapraklar” üzerine birer dijital 
baskısı saklanır, diye açıkladım.  Böylece herhangi bir 
bozulma, kaybolma veya çalınma durumunda, oradaki 
arşive başvurulur.

Minik Örümceğim, bu kez kamerasını, çizdiğim 
eskizlere çevirdi. 
3YBKY: Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor

Gönderi
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-Ah evet, Âfet’imin resimleri de o dergilerde yer aldı…

MİHA’m, kamerasını kapattı, bacakları gövdesine 
çekti, dertop oldu. Küsmüştü… Parmağımın ucuyla 
onu dürttüm:

-Haydiiii üzülme… o baskılar senin çekimlerinin 
kayıtları ile dolu… Daha ne istiyorsun?

  Şımarık bir ifadeyle doğruldu, sıçrayıp eski yerine 
geçti ve çizimlerimi izlemeye devam etti. Bir süre 
sonra konuya daldım gittim…  

Akşam geç vakitte, Taygaç’tan gelen mesaj ile ayıldım:

«GGF’nin ışınlama aygıtında bir arıza olmuş. Bir türlü 
gönderemediler. Yarın Venüs’te sana ulaşabileceğimiz 
bir adresin var mı?»

Toplantının adresini mesaj geçtim ve yattım.

Venüs toplantısında, gönderinin teslim haberini büyük 
bir merakla bekledim.  Katılımcılara altın yapraklara 
kayıtlı dijital sayfaların hologramını gösterirken, belki 
biraz hava da atacaktım. Derken, cep bilgisayarımda 
bir mesaj belirdi:

«Mars’tan adınıza gönderilen gönderiyi teslim almak 
üzere, lütfen Işınlama Bölümü ile temas kurunuz.-
GGF4» 

Baskı, ince altın yapraklar üzerine olduğundan, 
gezegenler arası gönderilerin, resmi firmalar aracılığıyla 
elden teslimi şarttı. Ancak adrese bakınca, şoka girdim. 
Bu, geçenlerde Venüs’te katıldığım “Yerli Çizerler-
Yerli Konular» adlı seminerin adresiydi.

Panik içinde Taygaç’ı aradım.

-Yahu ne yaptın? Ben o gönderdiğin adreste değilim ki! 

-Değil misin? 

-Ben sana Yeşil Venüs Kültür Merkezi dedim, sen Mavi 
Venüs Kültür Merkezi’ne göndermişsin!

-Olamaz… Yeşil Venüs’e bizzat ben kendim gönderdim.

-O zaman bana neden Mavi Venüs’ten mesaj geliyor?

-Hemen ilgileniyorum…

Canım sıkılmıştı. Bu yüzden, MİHA’m ile yaptığım 
«YBKY Sokak Röportajları» konuşmamı sunarken, 

4GGF: Güvenli Gönderi Firması

birkaç kez dilim dolaştı.

Neden sonra, Taygaç’ın hologramı tekrar cep 
bilgisayarımda belirdi.

-Yahu bu yapay zekâların da… (Mars’a ait bir küfür 
savurdu) Dünya’da yapılıyorlar, burada kafayı 
buluyorlar.  Benim verdiğim adres doğru. Bu sefer 
GGF’nin bilgisayarı çökmüş ve geri yüklemede, senin 
geçenlerde katıldığın toplantı adresin kayda geçmiş. 
Benden teslim alan o yapay “karın ağrısı” da, adresi 
kontrol etmeden göndermiş.

-Ne olacak şimdi?

-Gönderi’yi Yeşil Venüs Kültür Merkezi’ne 
aktaracaklar.

-Yalnız… Venüs akşamına kadar buradayım, sonra 
Dünya’ya dönüyorum.

-Tamam, halledeceğim!

Gözüm ekranda, kulağım mesaj cıngılında, üstü 
kubbeyle örtülü Venüs manzaralı salonda, Venüs 
zamanına göre öğle yemeğimizi yerken, içim neden 
rahat değildi acaba? Artık Taygaç’ı da canım aramak 
istemiyordu. Bir terslik vardı; ama neydi? Belki de 
Venüs’ü bir zırh gibi saran atmosferi engel çıkarıyordu. 
Ya da ışınlama bilgisayarı tekrar bozulmuştu.

Yemekten sonramız toplantılara girip çıkmak, bilgi ve 
çizimlerimiz üzerine olumlu eleştiri ve görüşlerimizi 
paylaşmakla geçti. Akşamki Veda Partisi’nde, sistemden 
gelen meslektaşlarla tekrar buluşmaya sözleştik.  Bu 
arada bol bol röportaj da yaptım, MİHA’m ile. 

Gece yarısı bizi Dünya’ya götürecek uzay gemisinin 
servisine binmek üzereyken, cep bilgisayarım, mesaj 
geçti:   

«Gönderiniz Yeşil Venüs Kültür Merkezi’ne ulaşmıştır. 
Teslim almak üzere, Işınlama Bölümüne geliniz.-GGF»

Güvenli Gönderi Firması ve Yeşil Venüs Kültür 
Merkezi Işınlama Bölümü, hatta Venüs gezegeni ile 
ilgili ne kadar bir hoş-mayhoş (!) düşüncem varsa, 
hepsi zihnimde uçuştular. Bunları dile getirmede bizim 
Genel Koordinatör Hasan, daha beceriklidir. Dünya’ya 
dönünce, onun görüşlerini dinleyip (gerçi bu ara dili 
epeyce düzelse de) içimi rahatlatacağım.  

Öfke ile Taygaç’ı aradım:

-Yahu bu firma düzgün çalışmaz mı hiç?
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-Yine ne oldu? Gelmedi mi gönderin?

-Geldi… de… şu anda ben gemiye binmek üzereyim. 
Nasıl alacağım?

-Tamam, iletişim kuracağım… Nereye göndersinler? 
Bu kez «Jüpiter» filan deme sakın!

-Hayır hayır… Atölyemin adresine gönderilsin! Bak 
haberin olsun, bu abuk sabuk gezintiye bedel ödemem 
ha!

-Hata firmanın! Kendileri de kabul ettiler zaten!

Homurdanarak uzay gemisine bindim. 

@

Kapımın giriş cıngılıyla başımı çalışma masamdan 
kaldırdım. Daha kimin geldiğini ekranda göremeden 
MİHA’m neşeyle uzaktan kumanda cihazıma atladı, 
minik sol üçüncü bacağıyla dokundu. Kapı açıldı… O 
ne?.. Benim eski kameramanım Salih, neşeli bir yüzle 
içeri girdi.

-Selam Sezai abi. Bak sana ne getirdim! 

Üzerinde ışınlama firmasının üniforması vardı. 

-Salih… ner’den çıktın sen?

Çalışma masama elindeki paketi koyarken sırıttı:

-SOM5 firmasında yeniden hayat buldum. Şu anda 
karşında mükemmel yapay organlara sahip bir siborg 
duruyor.

-Vay canına… buna çok sevindim!

-Sonra da -üniformasını işaret etti- burada kurye olarak 
işe girdim. Hatalarından dolayı ve de seni tanıdığım 
için, elden teslimime izin verdiler. 

-Bu daha da sevindirici… 

Paketin üzerindeki holografik adrese göz gezdirdi:

-Bilgisayar arızasına uğramış… Venüs’te de epeyce 
dolaşmış… Yazık…

-Neden yazık?

-Genelde ışınlama hataları… ve de Venüs’ün yoğun 
kalkanı… yani ne bileyim?

5SOM. Sibernetik Organizma Merkezi

Daha sonra MİHA’mın kaydından, neler olduğunu 
izleyebildim. Paketten çıkan erimiş ve birbirine 
yapışmış altın yapraklar üzerinde tepinirken, Salih’in 
acı kuvveti olmasa, kendime büyük olasılıkla zarar 
verebilirdim. 

Ayıldığımda, yamru yumru bir şeye sarıldığımı fark 
ettim «Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor» dergilerimin 
erimiş altın yapraklarını, sıkı sıkı göğsüme 
bastırıyordum. 

Serin bir el alnımı okşadı. Gözlerimi çevirdim. Âfet’im 
başucumda oturuyordu.

-Çoğu senin resimlerindi… diye inledim. 

-Biliyorum… çok güzeldiler, diye fısıldadı. Sistem6 
ağında yayınlanan dergilerden izliyorum. GGF 
Işınlama Bölümü’nde çalışan “Yapay Zekâ”, SOM 
Firmasının bir ürünüydü. -Çizim masamın üzerindeki 
açılmamış bir paketi işaret etti:- Dolayısıyla “bizim 
hatamız” kabul edilerek Mars’tan bir set daha talep 
edildi ve ücretsiz olarak getirtildi.

Kollarımın arasındaki eciş bücüş şeye baktım:

-Ya bu?

-O da «değeri üzerinden» sus payı…

Kıkır kıkır gülerek, gitmek üzere yerinden kalktı. Ben 
de doğruldum. «Sus payı»m kucağımdan kaydı, yere 
düştü.

-Senin ner’den haberin oldu ki? Salih mi…

Âfet’im, mini örümcek MİHA’mı avucuma sıkıştırdı:

-Her Yapay Zekâ da şaşkın değil ya… Seni sevip haber 
verenler de var! 

-Sen… sen aracı oldun değil mi, bir set daha 
gönderilmesi için?

Arkasını dönüp kırıta kırıta kapıya doğru uzaklaşırken, 
yanıt vermedi. “Endamına yanmışım (!)…” Yüzünü 
görmesem de gülümsediğine eminim. 

Onun yerine, parmağıma yüzük gibi dolanan minik 
örümceğimi öptüm. Elbet bir gün… neden olmasın? 
Belki… yani… eğer o da isterse tabii… bir minnet 
öpücüğünden ne çıkardı ki?...

6Güneş Sistemi
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Varlık ERGEN

Emri Kim Verdi?

4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması

 Yıl 2768
 Büyük toplantı masası başında geçirilen 
günler sonrasında herkeste bir bıkkınlık ve 
yorgunluk görünüyordu. Toplantının moderatörü 
olarak artık uçuk kaçık fikirlerin sunumunu 
yapmaya hazırlanan bilim insanlarını odaya 
çağırmaktan, onların verdiği verileri yönetmekten 
usanmıştım. Masanın en kıdemlisi General Nude, 
çatık kaşlarını bir an olsun serbest bırakmamış, 
gelen her bilim insanını meraklı gözlerle tartıp, 
soluksuz dinlemişti. Bu odaya elinde bir projeyle 
giren bilim insanları bilinenin aksine büyük bir 
sorguya çekileceğinin farkındaydı. Herkes bu işi 
ölüm kalım meselesi gibi algılarken benim tek 
derdim mesainin bitmesinden yanaydı. Geri kalan 
hedefler beni ilgilendirmiyordu. Bana biçilen 
150 yıllık ömrün bu odaya tıkılmış bir halde 
akıp gitmesi beni kendimden başka tüm konular 
hakkında vurdumduymaz kılıyordu.
 Günümüzde insanlar üreme yetisini 

yitirmiş ve doğrudan laboratuvar ortamında 
üretilir olmuştu. Ancak her konuda olduğu gibi 
bunun da bir bedeli vardı.  Dünyada yaşanılabilir 
çok az yer vardı ve bu da yöneticiler tarafından 
belirlenen daha doğrusu sınırlanan bir nüfus 
sisteminin hayata geçmesi anlamına geliyordu. 
Kadim zamanlarda yaşanmış heyecan uyandıran 
büyük olaylar artık yaşanmıyordu. İnsan 
ırkının uzaya açılması hayali artık bitmişti. 
Uzay sanıldığı kadar geniş değildi ve maalesef 
insan metabolizması da dünyanın haricindeki 
bir gezegen için uygun değildi. Bu şoku atlatan 
insanlar dünyadan kaçıp yeni bir gezegen 
hayalinden vazgeçtikleri gün dünyaya daha iyi 
bakmaya karar kılmışlardı. Eh bu durumda, eskisi 
gibi kalabalık bir insan popülasyonunun dünyaya 
zarar vereceği tartışılmaz bir gerçekti artık. Tam 
da tahmin ettiğiniz gibi o günden sonra Generaller 
Meclisi, neyi nasıl isterse öyle olacağı aşikâr bir 
yönetim sistemiyle, insan üretmeye başladı. 
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 Aylardır süren bu toplantının amacı da 
başka bir sorunun kökünü kurutmak üzerine 
kuruluydu. En son teknoloji ile üretilen ve sadece 
150 yıl yaşamasına olanak kılınan (talihsiz bir 
kaza geçirenler ya da suça bulaşmışlar hariç) 
insanın sorunlu ruh hallerine bir çözüm üretilmek 
isteniyordu. İşte General Nude’un başkanlığında 
süren bu toplantının amacı da buydu. Aylık 
faaliyet raporlarında kaza ve intiharla ölüm oranı 
çok düşükken; kavga ve cinayetle ölen insan sayısı 
tehlikeli bir boyuttaydı. Kurul bu problemin 
önüne geçmek adına sayısız genetik müdahalede 
bulunmuş ancak bir türlü başarılı olamamıştı. 
Generalin kızıla çalan saçları askeri bir disiplinle 
toplanmıştı. Aslında bakmaya doyulamayacak 
bir kadındı ancak onun gözlerine doğrudan 
bakabilecek kadar da bıkmamıştım bu dünyadan. 
Bildiğiniz gibi dünya artık kadınlar tarafından 
yönetiliyordu. Bahsi geçen cinayetler ise ne yazık 
ki yine biz erkeklerin başının altından çıkan 
yaygın olaylardı. Beni en çok korkutan ise eğer bu 
son çalışmayla da toplum düzeni sağlanamazsa 
biz erkekleri artık hiç üretmeyecekleri ihtimaliydi. 
Odaya ilk giren bilim insanı tek sayfalık raporla 
çıkmıştı generallerin karşısına. Kısaca; “Erkekleri 
bir süre üretmeyelim, hayatta olanlar yaşasın, 
sorun çıkartanları imha edelim” türünden bir 
öneriydi. Dinlerken soğuk soğuk terlemiştim. 
Neyse ki bu laboratuvar faresine uymayacak kadar 
akli selim bir kurul vardı burada ancak General 
Nude, “Bu dosyayı bir kenara koy,” emrini vermişti 
bana.
 Şimdi son dosya üzerinde çalışıyorlardı. 
Tüm kalbim bu dosyadan yanaydı. Bilim insanı, 
insanlık tarihinde, toplumlarda utanç kaynağına 
neden olmaksızın yürütülen nefret politikalarını 
incelemiş ve günümüzden neredeyse 700 yıl 
öncesinde bir yere işaret etmişti. Onun tezine 
göre tarihimizde pek çok kere soykırım ve büyük 
savaşlara rastlasak da bir süre sonra yapılan bu 
eylemlerden kalabalık insan yığınlarının utanç 
duymaya başladıkları raporlanmıştı. Ancak bir 

kere, evet yanlış duymadınız, sadece bir keresinde 
geniş halk yığınları utanç duymaksızın işledikleri 
nefret suçuna sahip çıkmışlardı. İşte bizim 
ömrünü tamamlamak üzere olan 142 yaşındaki 
bilim insanı Albert, bu keşfiyle karşısındaydı 
kurulun.
 General Nude keskin bir bakışla ezdi 
Albert’i ve “Emin misin?” dedi. Albert titreyen 
ellerine hâkim olmakta zorlanarak konuşuyordu. 
Ona göre genlerimizde taşıdığımız bu saldırganlık 
ve yok etme dürtüsünün temelinde yatan bu “utanç 
duymama” süreciydi. Eğer yapılan hatalardan 
utanç duyulsaydı bir şekilde yüzlerce yıllık genetik 
devinimle birlikte artık normalleşebilirdik. 
 Bilim insanı dışarı çıkarıldı. Ben de 
bana emredildiği gibi onun dosyasını sırasıyla 
ilerletiyordum. Kurul oy birliğiyle bu projeyi 
destekledi ve bilim insanı yeniden çağrıldı 
odaya. General Nude, “Peki nasıl olacak bu 
iş?” dedi. Albert; artık kıpkırmızı yanaklarıyla 
tüm vücudunun terlemesine ve titremesine 
aldırmadan yay gibi gerildi ve bağımsız bir zaman 
kapsülü yaratılarak, buradan, yeni zamanın neden 
olduğu “yaşam modelinin” öngörülebileceğini 
anlattı. Böylelikle geçmişe yapılacak bu küçük 
dokunuş işe yaramazsa eğer derhal bu eylemden 
vazgeçilecekti. “Asimov,” dedi General. Albert 
kekeleyerek onayladı onu. O kitabı okumuştum, 
yerimden doğruldum. Benim bile ilgimi çekmeyi 
başarmıştı bu proje. General, bakışları bir 
şahininkine benziyordu, ellerini ortada birleştirdi. 
Önündeki dosyaya baktı sonra Albert’e ve “Peki 
nasıl yapacaksın bu işi? Hangisi olduğunu biliyor 
musun? Yani tüm bu aşağılık sefil genlerimizin kök 
salmasına neden olan kişiyi bulabildin mi?” dedi. 
Albert ilk kez rahatladı, “Hiç kuşkunuz olmasın 
efendim. Tam 12’den vuracağım hedefi. Hedef 
çok belirgin, endişe etmeyiniz. Hem unutmayınız 
ki Bağımsız Zaman Kapsülümüz olacak. Her iki 
durumun etkilerini karşılaştırma fırsatımız var. 
Dilerseniz şurada bir simülasyonum var, onu 
izletebili…” sözleri yarım kaldı Albert’in. General 
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“Tamam, tamam, izledik. Ne gerekiyorsa yap, tüm 
olanakları kullan.” dedi ve elinin tersiyle kapıyı 
gösterdi. 
 Yaşını başını almış Albert adeta salıncaktan 
düşen bir çocuk gibi çıktı odadan. Bu sadece insan 
soyu için değil Albert için de bir dönüm noktasıydı. 
Artık bu kurulda bir sandalyesi olacaktı. Kendi 
kendime “Oğlum, iyi ki bu kurulda küçük de olsa 
bir görevin var. Yoksa ayvayı çoktan yemiştin,” 
diye bir serzenişte bulundum. Aksi halde zamanın 
akışına yapılacak bu dokunuş belki de beni hiç var 
etmeyecekti.
 Hazırlıklar tamamdı. Albert, kontrol 
odasındaki (Bağımsız Zaman Kapsülündeki) tüm 
mühendisleri ve kurul üyelerini görevlendirdikten 
sonra bize hedefi açık açık göstermişti. Bir 
hayli öfkeli olan hedef “Emri ben verdim,” diye 
bağırıyordu. Albert, geçmişe yollanacağı ışın 
kapsülüne girerken çok rahattı. Sonrası saniyeler 
içinde değişti. Albert, elinde süslü püslü bir kutu 
ile yaşlı sayılabilecek bir adama yaklaştı ve ona 
her ne dediyse bu kutuyu almaya razı etti ve geri 
döndü. Bağımsız Zaman Kapsülümüzden yeni 
geleceği izledik. Evet, işe yaramıştı! Kimseyi 
öldürmemiz gerekmedi. Sadece 1 tane prezervatif 
tüm dünyayı, tüm geleceği, tüm insanlığı 
değiştirmeye yetmişti. Hedef yoktu artık. Hiç 
olmamıştı. Toplumumuzdaki genetik hatalar son 
bulmuştu. Geçmişe yönelik istatistiksel sonuçlar, 
kavga ve cinayetlerin neredeyse bitme noktasında 
olduğunu gösteriyordu. Erkekler yaşamak için 
bir şans daha elde etmişlerdi (bundan haberdar 
değillerdi ya neyse.). Albert artık kıdemlilerdendi. 
Muhtemelen bedeni tamir edilecek ve en fazla 
30 yaşında görünecekti. Şansı yaver giderse ders 
kitaplarına konu olması işten bile değildi.
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Değerli okuyucularımız yazı dizimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayımızda 
sizlere Fransız kökenli Delphin Software firmasının yaptığı belli başlı bilimkurgu 
oyunlarını tanıtmak istiyorum. Sınırlı sayıda oyun üretmelerin rağmen, 
sinematik oyun kavramını ortaya çıkartan, oyun sektörüne yeniliklerle yön 
veren ve çalışanları grafik sanatçıları, programcılar ve müzisyenlerden oluşan bir 
şirketti[1]. Moto Racer, Fade to Black , Flashback, Croisière Cadavre (The Corpse 
için Cruise), Opération Stealth (James Bond: Stealth Affair) ve Les Voyageurs du 
Temps (Future Wars-Geleceğin Savaşları) oyun meraklıları için üst sırada yer 
alan oyunlardır [12].

Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Delphin Software
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 
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Paul Cuisset, Delphine Software’in ünlü 
olmasını sağlayan aksiyon oyunlarını 

tasarlayan kişiydi. 
 

Şirket, Delphine Software International (DSI) 
olarak 1988 yılında Delphine Group’un bir parçası 
olarak kuruldu Paris’te kuruldu. Paul de Senneville 
ve şirketin baş tasarımcısı Paul Cuisset tarafından 
yönetildi. 2001 yılında DSI, Saint-Ouen’e taşındı. 
Aralık 2002’de şirket Delphine Grubundan 
çıkarıldı. Şubat 2003’te, Delphine Software, Doki 
Denki’ye satıldı. Şirket, iflas ve tasfiyeden sonra 
2004 yılının Temmuz ayında kapanmıştır[3].

ANOTHER WORLD (1991)

Another World (Başka Bir Dünya), Delphine 
Software için Éric Chahi tarafından tasarlanan 
Out of This World veya Outer World olarak da 
bilinen sinematik aksiyon-macera türünde olan 
oyun 1991 yılında çıkmıştır [4]. Başlangıçta Amiga 
ve Atari ST serisi bilgisayarlar için üretilmiş 2 

disketlik bir oyundur. Daha sonra o dönemdeki 
diğer cihazlara da adapte edilmiştir. Bazı oyun 
dergileri ve internet siteleri tarafından tüm 
zamanların en iyi video oyunu olarak seçilmiştir. 
Oyun, muhteşem bir animasyon film ile başlar. 

Oyunun kahramanı, genç bir dahi olan fizikçi 
Lester Knight Chaykin’dir. Açılış filminde şiddetli 
bir fırtına devam ederken, Lester 288 GTO 
Model Ferrari’si ile yüksek teknolojili yeraltı 
laboratuvarına gider ve bir parçacığı hızlandırıcı 
kullanarak evrenin başlangıcında olanları yeniden 
inşa etmeye çalıştığı deneyini başlatır. Parçacıklar 
amaçlanan hedefe ulaşmadan hemen önce, 
laboratuvara bir yıldırım çarparak hızlandırıcıyı 
etkiler ve öngörülemeyen bir parçacık füzyonunu 
başlayarak bir patlamaya neden olur. Zaman ve 
mekânda bir delik açılır ve Lester çorak ve yabancı 
bir gezegene ışınlanır[3].
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Lester, bu yabancı dünyaya özel bir sürü çok 
tehlikeli hayvandan kurtulduktan sonra, insansı 
bir uzaylı ırkı tarafından ele geçirilerek ve bir 
yeraltı hapishanesine götürülür. Buradan “Buddy” 
olarak bilinen uzaylı bir esir ile birlikte kaçarlar. 
Artık hayatta kalabilmek için bir dizi tehlikeli 
ortamda seyahat etmeli, çok sayıda bulmacayı 
çözmeli, uzaylı askerlerle ve vahşi yaratıklarla 
savaşmak zorundadırlar. İkili, çeşitli engellerle 
dolu bir hapishane kompleksini ve bir mağara 
sistemini geçerler. Oyunun sonunda bir kuleden 
geçerlerken Lester uzaylılardan biri tarafından 
ciddi bir şekilde yaralanır, ancak Buddy’nin 
yardımıyla saldırganı öldürürler ve kaçmayı 
başarırlar. Kulenin tepesine ulaştıktan sonra 
Lester dayanamayarak yere yığılır. Buddy hızla 
Lester’ı toparlar ve birlikte ejderha benzeri bir 
yaratığın üstüne binerek ufka doğru kaçarlar[3].
Another World, hem oynanışında hem de oyun içi 
filmlerde sinematik efektler kullanıldığı için son 
derece yenilikçiydi. Bu sayede hem ticari başarı 
elde etmiş hem de eleştirmenlerin övgüsünü 
kazanmıştır. Ayrıca başka video oyunlarının 
tasarımcılarına da ilham vermiştir[4]. 
 Oyunun çıkışının 15. ve 20. yıldönümlerinde 
yenilenmiş sürümleri de piyasaya sürülmüştür. 20 
yıldönümü sürümü halen PC, XBOX 360, XBOX 
ONE, Playstation 3, Playstation 4, IOS, ve Android 
v.b. cihazlar için satın alınabilmektedir. 

HEART OF THE ALIEN (1994)

Yabancının Kalbi, Interplay Entertainment 
ve Virgin Interactive tarafından geliştirilen 

sinematik bir platform oyunudur ve 1994 
yılında Virgin Interactive tarafından sadece 
Kuzey Amerika’da Sega CD cihazı için piyasaya 
sürülmüştür. Another World (Başka bir dünya) 
oyununun devamıdır ve hikâyeyi doğrudan bittiği 
yerden devam ettirir. Oyunda bu kez de önceki 
oyundaki ana karakter olan Lester’ın uzaylı 
arkadaşı olan Buddy’yi kontrol ediyoruz[3].



81www.yerlibilimkurgu.com

Buddy önceki oyunun sonunda Lester ile bindiği 
pterodactyl (ejderha benzeri bir yaratık) ile 
köyünün kalıntıları topraklarına iner, yaralı olan 
Lester’ı dinlenmesi için bir karyolanın üzerine 
bırakır ve geçmişini düşünmek için köyünde 
bir yürüyüşe çıkar. Yürüyüş esnasında Buddy 
yakalanmasını ve daha sonrasında Lester ile 
birlikte hapishaneden kaçmasına neden olan 
birçok olayı geri dönüşlerle hatırlamaya başlar. 
Ardından Buddy, köyünün tahrip edilmesinden ve 
halkının hapsedilmesinden sorumlu olan kırmızı 
gözlü uzaylıyı aramaya başlar. Buddy kırmızı 
gözlü uzaylıyı bulmak için tekrar hapishaneye 
girer. Oyunun sonlarına doğru Lester, uyanır ve 
Buddy’ye dışarıda yardımcı olur, ama sonraki 
süreçte ölür. Buddy daha sonra bir kale içindeki 
uzaylıyı bulmaya gider, bulunca onu bir kafese 
hapseder, kafesteki bir canavar kırmızı gözlü 
uzaylıyı öldürür. Buddy ölen Lester’ın vücudunu 
bir törenle yakar. Köyün yeniden inşa edilmesi 
ve yeniden uyum içinde yaşama başlanılması 
gösterilerek oyun sona erer[3]. 

Oyunun kontrolleri, ilk oyununkine çok 
benzemektedir. Ancak bazı ufak değişiklikler 
yapılmıştır. Örneğin Buddy enerji dolu güçlü bir 
kamçı kullanmaktadır. Ayrıca Buddy, sarkıtlardan 
veya benzer nesnelerde salınabilmekte ve Lester’ın 
aksine kalkanlarını gecikme olmadan anında şarj 
edebilmektedir[3].

FLASHBACK (1992)
Flashback: Identity Quest olarak da bilinen oyun, 
Delphine Software International tarafından 
geliştirilen ve 1992’de Commodore-Amiga ev 
bilgisayarları için disket ortamında U.S. Gold 

Firması tarafından yayınlanan bir 2D aksiyon-
macera platform oyunudur. Oyun ilk olarak Amiga 
için piyasaya sürüldükten sonra bir yıl içerisinde 
MS-DOS, Nintendo Super NES, Sega Genesis, 
Atari Jaguar ve Acorn Archimedes cihazları içinde 
çıkmıştır. 1994 yılında CD-ROM sürümü MS-
DOS, Sega CD, CD-i, 3DO ve FM Towns cihazları 
için de piyasaya sürülmüştür. 1995 tarihinde 
Fade to Black isimli bir devam oyunu piyasaya 
sürüldü. Flashback, 2013 yılında 3D grafiklerle 
yeniden tasarlanarak yapıldı ve yine aynı isimle 
yayınlandı[5]. Oyunun 25. yıldönümü sürümü ise 
Nintendo Switch cihazı için 2018 yılında piyasaya 
çıkartılmıştır[6].
Oyunun her bir bölümü, çok sayıda birbirine 
bağlı sabit ekranlardan oluşmaktadır. Neredeyse 
tüm ekranlarda birden fazla ulaşılması gereken 
kat vardır. Conrad’ın atlayarak, tırmanarak, 
çıkıntılara tutunarak ve anahtarlarını bulduğu 
asansörleri kullanarak daha düşük katlara inmesi 
gerekmektedir. Conrad gerçekçi bir şekilde insana 
özgü zayıflıklar göstermektedir. Koşma hızı ve 
zıplama yeteneği sınırlıdır, çok yüksek bir yerden 
düşerse ölmektedir. Conrad bir tabancaya, 
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sınırsız cephaneye, güç tükettiği için bitince tekrar 
şarj edilmesi gereken bir enerji kalkanına ve 
düşmanların lazer atışlarını saptırmak için engel 
görevi gören taşınabilir bir güç alanına sahiptir. 
İlerleyen bölümlerde Conrad bir ışınlanma 
cihazı alır ve bu cihaz sayesinde normalde 
ulaşamayacağı alanlara kendini fırlatmak için 
kullanır. Oyun ilerledikçe mekânsal bulmacalar 
gittikçe artmaktadır ve oyuncunun hedefine nasıl 
gideceğini keşfetmesini gerekmektedir[4].
Oyunumuz kısa bir animasyonla başlar; Yıl 
2142’dir. Kahramanımız olan Conrad B. Hart’ı iki 
adam lazer silahlarıyla kovalamaktadır. Conrad 
bir hoverbike’a binerek saldırganlardan kaçar 
Ancak onu çok daha büyük ve silahlı bir araçla 
takip etmeye başlarlar. Conrad’ın aracı isabet alır 
ve bir ormana düşer. Kısa bir araştırmadan sonra, 
Conrad’ı bulamayan silahlı araç onu ölüme terk 
eder. 

Conrad, ertesi gün Titan diye bilinen bu 
gezegendeki yabancı bir ormanda uyanır[5]. Kim 
olduğunu ve neden öldürülmeye çalışıldığını 
hatırlayamamaktadır[7]. Uyanınca küp şeklindeki 

bir nesneyi fark eder. Küp, hafızasını kaybetmeden 
önce kaydettiği bir mesajı taşımaktadır. Mesaj 
neler olduğuyla ilgili fazla bir ipucu vermez. 
Ona, New Washington’da bulunan arkadaşı 
Ian’ı aramasını söyler. Conrad, Ian’ı bulmak 
için ormandaki robotlardan, mutantlardan ve 
engellerden kurtulmak zorundanır[5].
Gezegendeki düşmanlarının Morph’lar olduğunu 
öğrenir ve onlardan kurtulmak için yaptığı çeşitli 
mücadelelerin sonucundaki olaylar bulunduğu 
gezegen patlamasına neden olur. Ancak Conrad 
son anda bir gemi ile kaçabilmiştir. Gemideki 
sistemleri kullandığında bilinmeyen bir galakside 
olduğunu öğrenir. Sonsuza dek uzayda kaybolma 
ihtimali olan Conrad, birilerin kendisini bulması 
ümidiyle gemideki kriyojenik makinede uzun bir 
uykuya dalar[5].

FLASHBACK (2013)

1992 tarihli oyunun yüksek çözünürlüklü 
olarak yeniden tasarlanmış sürümüdür. 
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PS3, XBOX360 ve PC için 2013 yılında piyasaya 
çıkmıştır. Orijinal oyunun da tasarımcısı olan 
Paul Cuisset tarafından tasarlanmış, stüdyosu 
VectorCell tarafından geliştirilmiş ve Ubisoft 
tarafından yayınlanmıştır. Hikâyeye yeni 
diyaloglar, beklenmedik olay döngüleri ve 
seslendirme eklenmiştir[3]. 

FADE TO BLACK (1995)

Fade to Black, Delphine Software International 
tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts 

tarafından yayınlanmıştır. Flashback video 
oyununun devamıdır. MS-DOS ve PlayStation için 
piyasaya sürülmüştür[10]. Üçüncü şahıs bakış 

açısıyla oynanan üç boyutlu aksiyon-macera tarzı 
bir oyundur[3].
Orijinal oyunun sonunda, Conrad özgürlüğünü 
kazanmış ve şeytani Morph’lardan kaçmıştır ancak 
kriyojenik uykuda kurtarılmayı beklemektedir. 
Elli yıl sonra mekiği uzayda sürüklenirken, Conrad 
yabancı bir uzay aracı tarafından bulunur. Ne 
yazık ki onu kurtaran uzaylılar kaçmaya çalıştığı 
kişilerdir. Onu Yeni Alcatraz’a gönderirler. Ne 
yazık ki Conrad özgürlüğünü yeniden kazanmak 
zorundadır. Hapishanede oradan kaçmasına 
yardım eden, ona bir tabanca ve bir iletişim cihazı 
veren bir insan isyancıyla arkadaş olur. Conrad 

acaba hayatta kalabilecek midir[8]? 
Oyun hem karakter modelleri hem de ortam için 
tamamen poligonal grafikler kullanmaktadır. 
Kamera açısı oyuncu karakterinin konumuna 
bağlı olarak değişir.  Conrad, düşmanları ortadan 
kaldırmak için çeşitli silahlar kullanabilir, aynı 
zamanda yoldaki bazı bulmacaları da çözmelidir. 
Bununla birlikte, Flashback’de olduğu kadar 
çok hareket yapamamaktadır; tırmanamaz ya 
da atlayamaz. Düşman tarafından vurulmaktan 
kurtulabilmesinin tek yolu da eğilerek 
gizlenmesidir [9]
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FUTURE WARS (1989)

Geleceğin Savaşları Paul Cuisset tarafından 
tasarlanan, Delphine Software tarafından 

ev bilgisayarları için geliştirilen ve 1989 yılında 
piyasaya sürülen işaretle ve tıkla türünde bir 
macera oyunudur. Kahramanımız kazara kendisini 
insanlığın geleceğini korumak için bir mücadele 
içinde bulan şanssız bir cam yıkayıcısıdır. 
Yaptığı bir hatadan dolayı şefinden kaçmaktadır. 
Kaçarken şans eseri şefinin bürosunun arkasında 
çeşitli aygıtlarla dolu gizli bir oda bulur. O sırada 

içeriye korumalar girer ve onlardan kurtulmak 
için gizli odadaki bir makinenin içine girer. 
Makine bir zaman makinesidir ve onu 1304 
yılına götürür. Burada şüpheci keşişlerden 
elinde işkence çeken genç bir kadını kurtarma 
şansı elde eder. Sonra kadının isminin Lo’Ann 
olduğunu öğrenir. Lo’ann, uzun zaman sonra 
patlayacak bir bomba üzerine kurulu olan bir 
uzaylı komplosunu engellemek için babası Lear ile 
birlikte 4315 yılından gelen bir zaman yolcusudur. 
Kahramanımız onların, Crughonlar’a karşı 
olan görevlerinde başarılı olmalarına yardımcı 
olur. Ancak, olaylar esnasında öğrenmemesi 
gereken şeyleri de öğrendiği için kaderinin 
kararlaştırılacağı gelecekteki “Yüksek Konsey”e 
götürülmelidir[3][10][11]. Olaylar geçmiş, gelecek 
ve şimdiki zamanda devam eder ve kahramanımız 
türlü zorluklar içerisinde hayatta kalarak 
macerasını tamamlamaya çalışır.

BIO CHALLANGE (1989)

Bio Challenge, Delphine Software 
International tarafından geliştirilen ve 1989 

yılında Palace Software tarafından yayınlanan 
bir bilim kurgu platform oyunudur. Tanınmış 
Fransız oyun tasarımcısı Paul Cuisset tarafından 
oluşturulmuştur[12]. Oyun, insan varoluşunun 
tehdit edildiği bir gelecekte geçmektedir. 
Genetik kodlar her kuşakta giderek zayıflamış 
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ve iyice kırılgan hale gelmiştir. Bilim adamları 
insanlığı kurtarmak için bir sibernetik organizma 
yaparlar[9]. Beyniniz bir robotun vücuduna 
naklediliyor.  Eve gitmeden ve eğlenceli robot 
işleri yapmadan önce altı aşamalı bir saldırı kursu 
olan “Bio Challenge”ı geçmeniz gerekiyor[13]. Tek 
görevimiz hayatta kalmak[9]. 
Oyunda yaptığımız her harekette ve düşman 
saldırılarında tükenen yakıt kaynağınıza dikkat 
etmemiz gerekiyor. Yakıtınız biterse ya da bölümü 
istenilen zamanında geçemezseniz en baştan 
başlıyor ve bir can kaybediyorsunuz. 
Her seviye bir patron savaşı (bölüm sonu 
canavarını yenmek) ile sona eriyor ve cephaneniz 
sınırlı olduğu için her atışınızı dikkatlice sayarak 
yapmanız gerekiyor. Kullandığınız cephaneleri, 
düşmanları yok ederek kazanıyoruz. Bunun 
için ya onları parçalara ayırıyoruz ya da bizzat 
düşmanlarımızı mermi olarak kullanıyoruz 
Kaydetme özelliği olmadığı ve her seferinde 
yeniden baştan başlamak zorunda olduğumuz 
için oldukça zor bir oyun. Ancak seviyeleri 
tamamlamak için her seferinde farklı şeylerle 
karşılaşıyorsunuz yani oyunu her seferinde farklı 
bir şekilde bitirebiliyorsunuz[12].

Bir yazımız daha sona erdi. Görüş ve sorularınız 
için yagmurpolat@yahoo.com adresine 

e-posta gönderebilirsiniz. Bir dahaki yazıda 
görüşmek üzere mutlu ve bilim-kurgulu günler 
diliyorum.

1. [1]ramal.free.fr
2. [2]homeoftheunderdogs.net
3. [3]wiki-zero.com
4. [4]classicreload.com
5. [5]giantbomb.com
6. [6]tvtropes.org
7. [7] imdb.com
8. [8]amazon.co.uk
9. [9]mobygames.com
10. [10]giantbomb.com
11. [11]myabandonware.com
12. [12]gamesnostalgia.com
13. [13]retrogamer.net

YARARLANILAN KAYNAKLAR
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Arda Tipi
Kısa Öykü

Sonsuz gecenin içindeki mavi bir noktaydık 
sadece, uzakları düşleyenler için. 

 Havada asılı çiy damlası, okyanusta 
yüzen bir kabarcık, gürültücü bir kum tanesi, 
ama yine de en çok hiçliğe yakındık. 
 Ne kimse bizim sesimizi duydu bu sahipsiz 
gölgede, ne de biz kimseninkini. 
 Halbuki içinde süzüldüğümüz boşluktan 
çok daha karanlık ve kalabalık evrenler 
saklıyordu kalbinde evimiz.

Tutulmaya tam olarak üç dakika vardı. Ve 
saniyelerce de Ağustos sıcağı. Normalde tek 
başıma oturmayı tercih etmeyeceğim, caddedeki 
o Fransızca isimli, gösterişli kafede tutulmayla 
birlikte çayımı ve -pek ümidim kalmamış olsa 
da- hoşlandığım, dürüstçesi; platonikçe bir aşka 
kapıldığım o güzel kadını bekliyordum. Güneşi 
ikindi saatlerinde görebilen bir manzarası vardı 
buranın. Tutulmayı izleme bahanesiyle buluşmayı 
teklif ettiğim Zeynep’in de hoşuna gidebileceğini 
düşünmüştüm ayrıca. Tabi eğer gelmeye karar 

verirse bir anlamı olacaktı bunun. Bir gün önce 
telefonumdan yolladığım kısa mesaja kesinlik 
içeren bir cevap vermemişti. Durum her ne kadar 
şu an netlik kazanmış gibiyse de ‘’Çıkmadık candan 
ümit kesilmez’’ şiarını hatırlayıp iyimser olmaya 
çalışıyordum. En azından binyılın son tam güneş 
tutulmasını konforlu bir yerden izlemiş olacaktım 
yalnız da olsa. Diğer masalarda da benim gibi bu 
kozmik olayı bekleyenler olduğunu, ellerindeki 
küçük naylon poşet, röntgen filmi, renkli jelatin 
gibi devşirme filtrelerle güneşe dönük biçimde 
oturmuş olmalarından anlayabiliyordum. 
Bense evden çıkarken bunun için yanıma birşey 
almayı akıl edememiştim. Yine de şanslıydım 
ki fotoğraf stüdyosunda çalışan arkadaşım 
çektiğim fotoğrafların banyosunu tamamlamış, 
bana da buraya gelmeden önce haber vermişti. 
Evime çok da uzakta olmayan iş yerine uğrayıp 
fotoğrafları almıştım bir koşu, Zeynep’e baba 
yadigarı makinemle çektiklerimi gösterecektim 
sözümona. Tutulmayı bekleyen diğer müşterilerin 
yanlarında getirdiklerini gördüğümde, ben de 

Yıldız Avcısı
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zarfın içinde fotoğraflarla birlikte duran negatifleri 
kullanabileceğimi farkettim. Keşke daha önceden 
akıl edip büyükçe bir filtreyle beraber makinemi 
de alsaydım diye hayıflandım kendi kendime, 
fotoğraflarını da çekebilirdim o zaman tutulmanın. 
Ama ne yazık ki bunun için çok geçti. Neredeyse 
gerçekleşmek üzereydi beklenen olay. Ay yavaş 
yavaş güneşin önüne geçmeye başlamıştı. Çıplak 
gözle farkedilmediği gibi normal gün ışığında 
da bulutlanmanın yaratacağından daha güçlü 
bir kararma hissedilmiyordu. Herkes tutulmaya 
odaklanmış durumdaydı ama ben ‘’Belki Zeynep 
haber veremeden gelmiş, beni görememiştir, 
tutulmayı caddede bir yerden seyrediyordur...’’ 
düşüncesiyle son bir kez daha kaldırımlardaki 
insanları süzdüm. Ancak tabi ki sadece kuruntudan 
ibaretti bu, ona benzer kimseyi göremedim 
etrafta.  
 Hayalkırıklığımı umursamamaya çalışarak 
gözlerimi fotoğraf negatiflerinin ardından, güneşin 
ışıklarını saçtığı noktaya yönelttim. Gerçekten 
de olağanüstü bir görüntüydü. Gece göğünün o 
bembeyaz primadonnası şimdi bir gölge rolünde, 
Güneş’in kucağındaydı. Parlayan tektaşıyla yıldız 
ışığından bir yüzüğe benziyordu birliktelikleri. 
Ay tam Güneş’in kalbini bulmuştu ki acı bir fren 
sesiyle Dünya’ya, oturduğum sandalyeye gerisin 
geri döndüm. Hemen üç,dört metre ötemde, 
yoğun ancak yavaş akan trafiğin ortasında bir 
adam arabaların arasında yerde yatıyordu. Kötü 
bir manzarayla karşılaşma korkusuyla da olsa 
yardım dürtüsü beni hızla kazazedenin olduğu 
yere taşıdı. Yanına ulaştığımda gördüğüm şey biraz 
olsun içimi rahatlatmıştı. Kana benzer bir kızıllık 
yoktu adamın üzerinde, yattığı yerin çevresi de 
aynı şekilde temizdi. Hareketsiz olduğu için önce 
adamın bayılmış olabileceğini düşündüm. Fakat 
sonra yüzüne bakınca gülümsüyor olduğunu 
farkettim. Koyu güneş gözlükleri, anlaşılmasını 
zorlaştırsa da, uyanık olduğunu görebiliyordum. 
Şuurunun yerinde olup olmadığını anlayabilmek 
için iyi olup olmadığını sorduğumda ‘’İyiyim, çok 

iyiyim...’’ diye sakince gülümseyerek cevap verdi 
bana. Yerden kalkmasına yardımcı olmak için 
elimi uzattığımda güneş gözlüğünü tutulmayı 
izlemek için takmamış olduğunu anladım. Elimi 
görmeyip kendi kendine kalkmak için tutunacak 
bir yer aradı parmak uçlarıyla yoklayarak. Gözleri 
görmüyordu anladığım kadarıyla. Kalkmak için 
tamponuna asıldığı arabanın sahibi de kapısını 
açmış, meraklı kalabalığın ortasında dikilmiş 
söyleniyordu, ‘’Arabanın önüne niye atlıyorsun be 
adam?! Başımı belaya mı sokacaksın benim, yaşına 
şükret!’’. Ben de hem araba sahibini sakinleştirmek 
hem de kalabalığın merakını gidermek için yaşlı 
adamın görme engelli olduğunu, yara almadığını 
söyledim. Bunu duyunca gülümsemesinden 
ödün vermeden yüksek sesle tepki gösterdi 
hepimize ‘’Hayır, görüyorum, hepinizden daha iyi 
görüyorum, merak etmeyin! Sadece gördüğüm siz 
değilsiniz!’’. Bu söylediklerine sadece ben şaşırmış 
gibiydim. Kalabalık, kafasının biraz ‘karışmış’ 
olabileceğini düşündükleri bu ihtiyarın iyi 
olduğunu görünce   yavaştan dağılmaya başlamıştı 
zaten. Ben ve orada bulunan iki kişi kendisine eşlik 
etmeyi sürdürüyorduk. Kaldırıma çıkınca kafedeki 
masama yönlendirdim onları da. Yaşlı adamın 
saldalyeme oturmasına yardım ettim. Masamda 
duran şişe suyunu bardağa doldurup eliyle 
tutmasını sağladım. Sudan bir yudum aldıktan 
sonra başını kaldırıp gülümseyerek teşekkür etti,  
 ‘’Sağolun dostlar. Sizi de telaşa sevkettim, 
kusura bakmayın...’’
 ‘’Olur mu amca ne demek, sen iyisin 
dimi? Başını vurmadın dimi bir yere?’’ diye sordu   
yardımcı olan adam. ‘’Ben gördüm, kaza esnasında 
başını bir yere çarpmadı.’’ diyerek ihtiyarın 
yerine cevapladı yanımızdaki hanım, ‘’Yoksa suyu 
içmesine mani olurdum. Beyin kanaması riskinin 
bulunduğu durumlarda su içirilmemesi gerekir... 
Amca adın nedir? Yaşın kaç?’’
 ‘’Adım mı? Adım...’’
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

Hasan ÖNAL

?

İlk yaşımıza girdik!
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Ahmet belediye binasına girdi ve yine aynı 
numarayı aradı. Bu sefer bu kaba sesli 

adamın, sesinden çok sinirli olduğu belliydi.
 “Evet”
 “A şey Fatih sen misin? Böyle diyerek ilk 
kez ses vermişti adama Ahmet. Adam yanıt verdi:
 “Hayır ben Fatih falan değilim! Ne 
zamandan beri arıyorsun be gerizekalı!”
 “Tamam Fatih değilsen değilsin küfür etme 
parçalarım seni!” Ahmet böyle diyerek konuşmayı 
uzatmak istedi. Konuşurken aynı zamanda da 
çevresini gözetliyordu. Ancak bu adam böyle 
bulunabilirdi.Yukarı kattan merdivenden aşağı 
telefonla inen, iri yarı, yapılı bir adam Ahmet’in 
dikkatini çekti. Konuşmayı yavaşça sürdürmeye 
çalıştı:
 “Bak kardeşim sana insan gibi bir soru 
sorduk,adam gibi konuşsaydın ya!”
 “Bela mısın sen lan, kapat şu telefonu!” 
Dediği anda bu kaba ve çirkin suratlı adam tam 

Ahmet’in önünden geçti. Ahmet aradıkları adamın 
bu kılıksız adam olduğunu anladı ve çevresine bir 
göz atarak, hiçbir şeyden habersizmiş gibi adamı 
takip etmeye başladı.
 Binadan dışarı çıktıklarında adam fiyakalı 
bir arabaya bindi ve tam o anda Ahmet de hızlı 
adamlarla arabaya binerek: “Enes çabuk şu 
arabayı takip et.” dedi. Enes hiçbir soru sormadan 
ve şaşkın bir halde arabayı takip etmeye başladı.
Ahmet aradıkları adamın bu adam olduğunu 
söyledi. Bu suratsız herif biryerde durdu ve Enes 
de arabayı hemen kenara çekti. Adamın durduğu 
yer iki katlı şık bir evin önüydü. Battalgazi ilçesinde 
böyle evler yaygındı. Adam arabasından inerek 
eve girdi.Ahmet Enes’e dönerek adam dışarı çıkar 
çıkmaz yakalamaları gerektiğini söyledi. Enes 
“Yahu delirdin mi sen? Gel, bak işi polise bırakalım! 
Ahmet yine biraz sesini yükseltmişti:  
 “Ya anlamıyor musun sen? Bu adam da 
birşeyler var diyorum sana! Hatta o belediye 

Enes ÇEVİK

Erlik Ekrem

Dizi Öykü - Bölüm 2
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başkanında da! Adam sağlam bir  tipe benzemiyor.” 
Enes arabada Demir olduğu için oğlunun yanında 
Ahmet’e sesini yükseltmek istemeyerek “Bak 
kardeşim başımız belaya girecek bil isterim! 
Ahmet hiç sesini çıkarmadı ve bir süre sessiz 
kaldılar.Enes sessizliği bozarak ve birazda canı  
sıkkın halde söylenmeye başladı:
 “Sabaha kadar bu herifi bekleyecek miyiz?”
 “Gerekirse evet!”
 “Oh ne güzel!”
Bu kısa konuşmadan bir süre sonra adam evden 
çıktı ve havada karardığı için Ahmet ve Enes’in 
işi kolaylaşmıştı. Hemen arabadan indiler.
Arkalarından da Mustafa indi ama onun Demir’le 
arabada kalmasını istediler. Ahmet ve Enes adamı 
sessizce takip etmeye başladı. Ortalıkta kimseler 
yoktu.Adam kaldırımın kenarında olan yiyecek 
dolabına kartından para yükleyerek bir ekmek 
arası köfte alıp yemeye başlayarak yoluna devam 
etti.Ahmet ve Enes hala takibi sürdürüyorlardı.
Sonunda adama iyice yaklaştılar ve Ahmet adamın 
omzunu dürtüp yumruğu suratına patlattı.Adam 
neler olduğuna bir anlam veremeyerek şaşaladı ve 
ayağa kalktı.
 Enes adamın tam arkasına geçip 
ensesinden kavradı.Adam can havliyle Enes’e 
dirseğiyle vurdu ve Enes, darbenin böbreğine 
gelmesinden dolayı olduğu yerde kaldı.Adam 
tam silahını çıkarıp Ahmet’e ateş edecekti ki 
Ahmet ondan önce davrandı ve bu gizemli adam 
birden yere düşerek öldü.Enes birden şaşkınlık ve 
heyecanla ayağa kalktı ve bağırmaya başladı:
 “Ne yaptın lan sen?”
 “Sakin ol tamam bağırma!”
 “Yahu be adam karın var,oğlun var şimdi 
ne bok yiyeceksin!”
 Ahmet Enes’le hiç tartışmadan hemen 
adamın üstünü aradı ve bileğindeki telefonunu ve 
kimliğini aldı.Enes hala şokun etkisinde kaldığı 
için Ahmet kolundan tutup hemen arabaya 
götürdü.Arabaya bindiklerinde Demir uyuyordu.
Mustafa Ahmet ve Enes’in koşarak gelmelerine bir 

anlam veremeyerek: “Noldu abi bu haliniz ne?” 
 “Dur Mustafa biraz soluklanalım.” Enes 
hala şaşkınlığını üzerinden atamamış ve de 
sinirliydi. Nefes nefese: “Ne yapacağız şimdi? 
Başımız belaya girer demiştim.Ne olurdu polise 
bıraksaydık şu işi!”
 Ahmet de korkuyor ama belli etmiyordu.
Sakince konuşmaya çalıştı: “Enes kardeşim sakin 
ol! Bundan sonra benimle misin onu söyle!”
 Enes ciddi bir şekilde konuştu: “Bela 
ikimizin de belası,o adamı da ikimiz öldürdük! 
Ok yaydan çıktı bir kere hep senin yanındaydım 
yine yanında olacağım.Sen benim kardeşimsin.” 
dedi.Ahmet arabayı hızla sürmeye başladı ve uçan 
taşıt durağına Mustafa’yla Demir’i bıraktı.Ahmet 
Mustafa’ya Demir’i alıp eve götürmesini söyledi.
Mustafa itiraz edince “Mustafa sinirlendirme 
beni! Hem yengende evde yalnız, Demir’e de göz 
kulak ol! Merak etme biz geleceğiz.Yengene söyle 
o da merak etmesin.” Mustafa söyleneni yaptı ve 
Demir’i alıp durakta beklemeye başladı. Ahmet 
ve Enes arabada yalnız kaldılar.Ellerinde adamın 
bileğinden çıkardıkları telefon vardı.Ahmet telefon 
eline aldığında şifresi yoktu. Hemen rehbere 
girdi ve rehberde yalnızca bir numara vardı. Ad 
yazmıyordu. İletilere baktı ve bugün gelmiş olan 
soru yanıt karşılıklı iletiler vardı. İletilerde aynen 
şunlar vardı; “Tamam abi”, “Çabuk ol”, “Tamam 
Ekrem abi yarın oradayım. İletiler yalnızca bu 
kadardı.Ahmet ve Enes biraz şaşaladılar. Enes 
yine önerisinde bulundu: “Ahmet polisi arayalım 
hadi inat etme. Başımıza gelen bu olayları sen açtın 
başımıza. Ne diye belediye başkanının telefonunu 
kurcalarsın ki?” Ahmet artık bıktı Enes’in bu polis 
çağırma muhabbetinden. Enes’in bu önerisine:  
 “Ya birader niye ısrar ediyorsun ki şu polis 
işini? Hem polisi arasak ne olacak? Polisler böyle 
bir zamanda böyle işlerle uğraşmazlar.” Enes artık 
tamamen bu işi kabullenmiş gibi görünüyordu:
 “Tamam tamam bindik bir alamete 
gidiyoruz kıyamete! Daha polis mevzusunu 
açmayacağım.Yazgımızda ne varsa o olur!”
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Bu konuşmadan sonra eve gittiler.Yarın Demir’le 
işleri vardı.Ertesi sabah Ahmet Demir’i uyandırıp 
bilgisayarın başına geçmesini söyledi.
 Demir bilgisayarda hazır bekliyordu.
Ahmet bu gizemli adamın telefonunda kayıtlı olan 
bu gizemli numarayı çaldırdı.Bir süre bekledikten
sonra sinyalin geldiği yer belli oldu; Kayseri 
Erciyes Dağı. “Ne Erciyes Dağı mı? Ne alaka be? 
Nasıl adam bunlar? Neyin peşindeler?” gibi Ahmet 
şaşkınlıkla birçok soru ardı ardına sıraladı. Enes 
sakince Ahmet’in kulağına “Ahmet poli” “Kapa 
çeneni Enes!” “Tamam sustum.”
 “Bindik bir alamete demiştin.Bak Enes, 
bunu ben başlattım ben bitireceğim.O numaranın 
da kime ait olduğunu bulacağım.”
 Ertesi gün bütün hazırlıklarını yapıp 
Erciyes Dağı’na doğru yola çıkacaklardı. Ahmet 
sanki gizli bir polis, Enes de bir dedektif gibiydi.
 Mustafa ve Demir’i yanlarına almadılar.
Çünkü Enes bu programı kullanmayı öğrenmişti.
Bilgisayardaki sinyali artık Enes kontrol edecekti.
Yola koyulduktan 2 saat sonra Kayseri’ye çoktan 
girmişlerdi ama o numarayı aramaya cesaret 
edemediler. Bir dinlenme tesisinde durdular.
 Akşam saatleriydi ve Ahmet hemen yiyecek 
dolabına gidip kartını taktı ve iki ayran ve iki 
dürüm çıkardı.Hemen orada bir ziyafet çektiler.
 Ortalıkta kimseler yoktu. Zaten dinlenme 
tesisleri üç tane yiyecek dolabından ve insansız 
benzin istasyonundan oluşuyordu.Kim olacaktı ki
zaten? Yemeklerini yedikten sonra arabaya girip 
uyudular. Sabah uyandıklarında yollarına devam 
edeceklerdi. Gece iyice uyuyup dinlendiler.
 Sabah olunca yollarına devam ettiler.
Erciyes Dağı görünmeye başladı ve bir süre sonra 
dağın eteklerine geldiler. Dağın eteklerinde  yol 
alıyorlardı ki araba birden yalpalamaya başladı.
Enes zar zor arabaya durdurabildi. İkisi de 
arabadan indiklerinde arabanın ön lastiklerinin 
inmiş olduğunu gördüler. Ahmet “Allah kahretsin! 
Ne oldu buna şimdi böyle? Hey şu uçangöz de 
ne?” demesiyle yere yığılması bir oldu. Enes 

şaşkınlık içinde Ahmet’i kaldırmaya çalıştı ama 
oda derin bir uykuya dalıverdi.Bu küçük insansız 
silahlı hava aracı bu iki adamı bayıltmıştı.İkisi de 
gözlerini açtığında karşılarında uzun boylu,beyaz 
bıyıklı ve gözlüklü bir adam gördüler. Etrafta dört 
tane de uzay aracı vardı ve burası bir mağaraydı.
Adam kafasını kaşıyarak: “Selam beyler! 
Hoşgeldiniz.” Ahmet’in ağzından yalnızca “Sen 
de kimsin?” sorusu çıktı. Adam kahkaha atarak: 
“Ben mi kimim? Söylesem nereden tanıyacaksınız 
lan embesil herifler!” Siz boşverin beni de asıl siz 
kimsiniz?”
 Enes susmuş, yalnızca Ahmet 
konuşuyordu: “Biz yolumuzu kaybettik ve bir hava 
aracı tarafından vurulduk. Gözlerimizi burada 
açtık!”
 Adam çok sinirliydi ama belli etmiyordu.
Yanındaki adamların ve robotların hepsi silahlıydı.
Enes ve Ahmet’in korkmadığı söylenemezdi.  
Adam Ahmet’in kulağına eğilerek, dişini sıka 
sıka tane tane konuştu: “Kimsiniz lan siz?” Enes 
ve Ahmet adeta donmuştu. Enes biraz kendini 
toparlamaya çalışarak:
 “Benim adım Enes,bu dostumun adı da 
Ahmet.” Adam Enes’e dik dik bakıp bir yumruk 
attı ve: 
 “Biliyoruz ulan onu! Sizi buraya kim 
gönderdi onu söyle bakalım!”
 “Bizi hiç kimse görmedi.Biz yalnızca 
yolumuzu kaybettik.”
 “Ulan kaç tane insan burada yolunu 
kaybediyor lan? Burada yolunu kaybeden ya 
kaplumbağa ya da bir tilkidir. Buraya tesadüfen 
gelmeniz olanaksız.”
 Ahmet dayanamadı:
 “Asıl sen kimsin lan? Sizin amacınız ne? 
Bu mağara da neyin nesi? Uzay araçları, robotlar, 
silahlı adamlar?” Adam bıyık altından sırıtarak 
konuştu:
 “Bana Erlik Ekrem derler. Burası da benim 
gizli üssüm. Buraya sizin gibi çok ajan geldi ya 
da gelmeye çalıştı. Ama ne yazık ki hepsi öldü. 
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Size biraz daha fazla yaşama şansı verdik ve sizi 
bayılttık. Sizi kim tuttu bilmiyorum ama nasıl 
olsa öleceksiniz. Kimin tuttuğunu da öğrenmek 
istemiyor değilim. O yüzden burada iki gün daha 
konuğumuz olacaksınız.” Adam robotlarına 
emrederek Enes ve Ahmet’i epey bir dövdürdü.
Enes ve Ahmet’in gözlerini açacak hali bile 
kalmamıştı. Erlik Ekrem’in adamları bizim ikiliyi 
tuttuğu gibi dar bir odaya attılar. İki gün boyunca 
ara ara gelip Enes ve Ahmet’e dayak attılar. Artık 
dayanacak halleri yoktu. Bu iki gün onlara 2 yıl 
gibi gelmişti. Ahmet en son pes etti ve:
 “Tamam tamam söyleyeceğim tamam! 
dedi ve oradaki eşkiya kılıklı adam Ahmet ve 
Enes’i Erlik Ekrem’in yanına götürdü. Erlik Ekrem 
Ahmet ve Enes’in karşısın oturdu ve: “Dinliyorum” 
dedi. Ahmet olayı baştan anlattı ve Erlik Ekrem:
 “Ya demek öyle ha? İnanayım mı peki ben 
buna?”
 “Yemin ederim doğru söylüyorum!”
 “Vay vay vay vay! Maceracı çocuklar sizi!”
 “Amacın ne senin?” dedi Ahmet. 
Ekrem:
 ”Amacımı ne yapacaksın? Zaten çok çok 
kısa bir ömrünüz kaldı.Neyse söyleyeyim nasıl 
olsa birazdan geberip gideceksiniz.Amacım şu sizi 
embesiller; Türkiye’de ki bütün süt ve süt 
ürünlerinin üretimini durdurmak.Bunun da bir 
bahanesi var tabi “İşçiler çok çalışıp az kazanıyor”
çok iyi bir yöntem ve her dönem işe yarar.
Böylece Türkiye  insanlarına  bir kaç ay süt 
tükettirmeyeceğiz. Hatta buna et de dahil. 
Çocuklar gelişemeyecek. Tabii asıl amaç bu değil, 
bu yalnızca projenin en küçük bölümü. Neyse işte, 
9 ay boyunca fabrikalar çalışmayınca ABD süt 
fabrikalarını Türkiye’ye kuracak ve sütün ve süt 
ürünlerinin yapısını değiştirerek size yedirecekler.
Ahmet daha fazla dayanamadı bu adama bir 
yumruk atmak istedi ama ne kendisi ve ne de Enes 
bunu yapabilirdi. Çünkü ikisinin de eli sandalyeye 
bağlıydı. Ahmet çok sinirlendi ve bağırmaya 
başladı:

 “Sen Türk olamazsın! Sen vatan hainisin!”
 “Hey hey hey bir dakika! Türk olduğumu 
kim söyledi?  Türk olmadığıma göre hain de değilim 
ha?” dedi.  Tam adamlarına emir verip Enes ve 
Ahmet’i lazer testereli kuyuya atacaklardı ama 
birden helikopter sesi duydular. Hemen ardından 
jandarmalar mağaraya doldu ve hepsinin etrafını 
sardı.
 Erlik Ekrem ne olduğunu anlamamıştı.
Herşey aniden olmuştu. Tabii, Jandarma 
Komutanı Kutlu Bey’in geleceğini nereden 
bilecekti ki? 
 Kutlu Bey Erlik Ekrem’in karşısına dikildi 
ve Erlik Ekrem’in ağzından çıkan tek tümce şu 
oldu: “Kutlu Bey sen ha?” Kutlu Bey çok ciddi bir 
tavırla konuştu: “Her yere bakın ve 
 “Kim varda alın!” dedi. Tabii bu arada bizim 
ikiliyi de almışlardı. Hem de ellerinin sandalyeye 
bağlı olduğunu bile bile. Kutlu Bey yıllardır bu Erlik 
Ekrem’in peşindeydi ve sonunda onu yakalamıştı. 
Tabii Ahmet ve Enes’in bu Erlik Ekrem’in adamını 
ve Erlik Ekrem’in kendisini aramaları onlara 
yardım etmişti. Onlar  yakalanınca Ahmet ve Enes 
de arada kaynamışlardı ama bir kaç ay yatacakları 
belliydi. Belki onlar sayesinde bu Erlik Ekrem’i 
yakaladılar ama suş yerinde bulunmaları onları 
suçlu konumuna getirdi. Erlik Ekrem’in adamının 
cesedinin bulunması da cabası tabii. Bu olaydan 
yedi gün sonra Ahmet ve Enes ceza kulesinin 
20. katında bulunuyordu. İkisi de bulundukları 
durumdan memnun olmadıkları gibi hala da 
şaşkınlardı. Hava hafiften kararmış ve Ay batı 
ufkunda ince bir şekilde duruyordu. Enes Ahmet’e 
takılarak:
 “Ne oldu kardeşim memnun musun 
durumundan?” 
 “Ya Enes tamam bir sus! Zaten karımla 
oğlumu düşünüyorum. Sende haksız değilsin 
aslında. Bir maceraya atıldım ve seni de 
sürükledim.”
 Enes Ahmet’in yanına gelerek elini omzuna 
koyarak:
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 “Sürükleyeceksin tabii biz kardeşiz!” dedi 
ve sonra ikisi de bu odanın içindeki tek olan 
pencerenin önünde durarak dışarıyı izliyorlardı.
 İkiside gökyüzüne bakıyolardı. Enes 
şakayla karışık:
 “Manzaramız iyi ama ha? Baksana 20. 
kattan manzara izliyoruz. Şu uçan otobüslerde 
olmasa!” Ahmet’in içi hala rahat değidi:
 “Enes seni peşimde sürükledim dedim.” 
Enes hemen Ahmet’in sözünü kesti:
 “Sen benim kardeşimsin ve bu ölene kadar 
devam edecek. Kendi durumum umrumda değil 
çünkü kaybedecek birşeyim ve arkamda bırakığım 
kimse yok.
 Ben sana üzülüyorum. Yengeyi de Demir’i 
de yalnız bıraktın. İnşallah çıkacağız. Keşke elimde 
olsa da senin cezanı bana ekleseler ve sen karının,
oğlunun yanına gitsen. İkisi de birbirlerine 
sarıldılar. Hemen pencereden yine ince Ay’a 
baktılar ve Enes:
 “Bak dostum Ay bize gülümsüyor” ve 
devam etti: “Daha ağzını ve yüzünü de göreceğiz 
ama on iki gün var ona da.” Ahmet:
 “Olsun yine gülüyor. Ama dolunay olunca 
o zaman bize çok iyi bir gülüş yapacak. Umarım o 
zaman bizim de yüzümüz gülecek.

   SON
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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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Burak Erdoğdu

K.Mükremin Barut

Simbiyosis
2016

Pelosium
2016

Sadık Yemni

Ela
2016
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Metin Özcanlı

Yeniden
2016

Mustafa Acungil

Özlem Dokuyucu

Kusursuz
2016

Kurgunun Sonu
2016
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Levent Çaşka

Astera: Türlerin İttifakı
2017

Metin Güçlü

Hedef Dünya
2016

Yusuf Özşahiner

Zarkon Savaşları
2017
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Hata Kanunları
2008

Akın Başal

Metin Güçlü

Bülent Özden

Evrenin Türk Bekçileri
2007

Sonsuz Gençlik Tröstü
2007
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Sokak Röportajları

Sokak Röportajları - 9

“Salih sabitlesene şu zımbırtıyı, birisinin kafasına düşecek şimdi!”

-Abi öyle diyorsun da çok zor be! Biraz alıştırma yapsaydık bari. İlk kez dron 
uçuruyorum.

“Yaptık ya Salih dükkanda! Orda gayet iyiydin...”

-Öyle de abi... çok kalabalık burası, biraz tırstım şimdi! Diğer kameranın nesi var dı ki?

“Sokak röportajlarında bir çığır olacak bu Salih. Tıklanma rekoru kıracak, demedi 
deme! Tam ismimize layık bir röportaj olacak -Yerli Bilimkurgu Yükseliyor- Tezgahtarın 
dediklerini yaparsan sorun çıkmaz.”

-Tamam abi!

“Şimdi konuştuğumuz gibi Salih. Ben birini bulduğumda yukarıdan iniyorsun, önce bana 
zumluyorsun sonra da konuşacağımız kişiye. Anlaştık mı?”

-Anlaştık abi, hazırım!

“Yüksel Salih...”

...fırrrrrr... fırrrr

“İyi günler efendim. Yerli Bilimkurgu yazarlarımız hakkında size birkaç sorum 
olacaktı...”

...fırrrrrr... fırr... fır fir... 

...firrrrrrrrrrrrr... fırrrrrrt... ağghhhhh!

-Kadının burnu kırıldı! Ambulans çağırın! Şunlar yaptı! Tutun... kaçmasınlar!

“Saliih!..”

-Abi!

9Sezai ÖZDEN
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