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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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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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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan’a ithafen yazılmıştır.

Tüm satış noktalarında!
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İsmail ŞAHİN
Ayın Kitap İncelemesi

Baskı Yılı/Yeri: 1. Baskı - Nisan 1979 - İstanbul
2. Baskı - 2009 - İzmir 
Sayfa Sayısı: 84
Yayınevi: X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği

Selma MİNE

Tarihin Başladığı Gün

Bu sayımıza konuk 
olan kitap yerli bilimkurgu 

edebiyatımızın ilk örneklerinden 
olan “Tarihin Başladığı 

Gün”. Yazarı ise künyede de 
belirttiğimiz üzere, ülkemizin 

ilk bilimkurgu kadın yazarı olan 
Selma Mine’dir.
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Kitap, boyut değiştirebilen, evrenin her tarafını 
görmüş, sayısız yaşam biçimlerini görmüş bir varlığın 
düşünceleriyle baş başa kaldığı kısa bir bölümle 
başlıyor.
 Halkı asker ve bilgin ağırlıklı olan Pentu 
gezegeni uzaya yayılma projesi uygulamaktadır. 
Bu yayılma projesini ise mahkumları el değmemiş 
gezegenlere göndererek araştırma yapmak suretiyle 
uygulamaktadır. Mahkumları denek olarak kullanmakta 
ve alınan sonuçlara göre gezegende yerleşim alanları 
kurmaktadır.
 Bu mahkumlardan biri ise, Dörin adında 
bir bilgindir. Yaptığı araştırma sonuçlarını Pentu 
yönetiminden sakladığı gerekçesiyle cezalandırılmıştır. 
Bilgin Dörin, kendi geliştirdiği unutma yöntemiyle, 
düşüncelerini maskelemiştir ve bellek okuma aygıtları 
sonuçsuz kalmaktadır. Pentu Yargı Kurulu, bu davranışı 
dolayısıyla Dörin’e C-Y-Z3 kod adını verir ve yine 
aynı kodu taşıyan bir gezegene cezasını çekmesi için 
ışınlanır. Yanında sadece bir silah ve haberleşme cihazı 
vardır.
 Dörin iletişim cihazı aracılığıyla kendisini 
ışınlayan uzay gemisiyle kısa süreli bir bağlantı kurar. 
Hiç bilmediği bir gezegende tek başınadır ve gecedir. 
Bir gölün kenarında sabahı beklemeye başlar. Kaynağı 
belirsiz bir ses “kurtulacağını” söylemektedir. Bu 
arada Pentu yönetimine veryansın etmektedir. Dörin, 
bir gücün kendisini yokladığını hisseder. Pentu Yargı 
Kuruluna söylemediği şeyleri söylemektedir. Gölün 
kıpırtılarında bir şeyler olmaktadır. Bir süre sonra 
herkesten sakladığı buluşunun formülleri göle bakan 
dağın üzerinde belirir. Dörin şaşırmıştır. Düşünceleri, 
Yargı Kurulu, yargıçlar hepsi görünür hale gelmiştir. 
Dörin elleriyle yüzünü kapatır ve bir an öyle durur. 
Yeniden dağlara ve göle bakar ama hiç bir şey göremez. 
Hatta neden dağa baktığı hakkında bile bir fikri yoktur.
 Dörin dolaşmaya çıkar, yürür, durur, tekrar 
yürür. Üzerindeki giysilere dokunmakta ve kendini 
incelemektedir. Bu arada acıkmıştır ve bulduğu bitkileri 
yiyerek açlığını gidermeye çalışır. Kimisi acı, kimisi 
tatlıdır. Bir zaman sonra hangi bitkinin nasıl olduğunu 
öğrenmiştir. Dönüp dolaşıp gölün kenarına gelir. 

Gölde kendi yansımasını görür ve korkar. Giysileriyle 
göle atlar. Akşam olmaya başlamıştır ve ıslak giysileri 
yüzünden üşümektedir. Gölden çıktığında kendisini 
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulur. Korkunç ve 
büyük bir yaratık yeri sarsan adımlarıyla kendisine 
yaklaşmaktadır. Bilinçsizce etrafına bakınır ve yerden 
eline bir şey alır. Birden elindeki şeyden bir ışık çıkar 
ve yaratığın yavaş yavaş yok olduğunu görür. Elindeki 
şeyden korkar ve atar. Dağlara doğru koşmaya başlar. 
Dörin bir mağaraya saklanır. Dışarıda birkaç dev 
yaratık kavga etmektedir.
 Pentu yönetimi Dörin ile iletişim kurmaya 
çalışmaktadır. Ancak sonuç olumsuzdur. Dörin tekrar 
gölün kenarına gider. Akşamki kavgadan geriye kalan 
artıkların arasından ve silahın yanından geçer. O sırada 
yanından geçtiği haberleşme cihazından gelen sesleri 
duyar. Fakat ne olduğu anlayamaz. Yardım istercesine 
dağlara doğru bakar. Dörin gölden bir şeyin kendisine 
doğru geldiğini görür. Gelen şey daha önce suda 
gördüğü yansıması gibidir. Kaçmak ister fakat yerinden 
kıpırdayamaz. Gelen şey Dörin’den kıyafetlerini ister. 
Dörin artık çıplaktır. Gölden gelen varlık Dörin’in 
kopyasıdır. Haberleşme cihazını alır ve merkez ile 
konuşmaya başlar. Gezegen hakkında bilgiler verir. 
Araştırmalara başladığını söyler. Merkezdekiler o 
sırada haberleşme cihazından Dörin’in homurtularını 
duyarlar. Öteki Dörin ise gerçek Dörin için gezegende 
bulunan bir canlı türü olduğunu ve onunla ilgilendiğini 
söyler.  Bir zamanlar bilgin olan gerçek Dörin, henüz 
konuşma yeteneği gelişmemiş, tamamen içgüdüleriyle 
hareket eden ilkel bir Pentuluya dönüşmüştür. Gölden 
çıkan ve Dörin’in şeklini almış olan varlık, gezegene 
ilk geldiği andan itibaren Dörin’in zihnini okumuş 
ve tüm bilgileri kendisine aktardıktan sonra Dörin’in 
hafızasını tamamen silmiştir.
 Pentu yönetimi öteki Dörin ile haberleşmeye 
devam eder. Bu arada ilkel bir yaşam süren gerçek 
Dörin’in incelenmesi için Pentu’ya getirilmesi 
kararlaştırılır. Ancak bir sorun vardır. Dörin’in 
ışınlandığı gezegen olan C-Y-Z3’te güçlü manyetik 
alanlar ortaya çıkmaktadır ve zaman zaman 
haberleşme kesilmektedir. Bunun üzerine yönetim 
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Dörin’i incelemek amacıyla başka bir bilgini C-Y-Z3’e 
göndermeye karar verirler. 
 Bilgin Şumni, yönetim tarafından bir mekik ile 
C-Y-Z3’e gönderilir. Şumni gezegene iner. Dörin gölün 
kenarındaki mekiği görür. Şumni mekikten çıktığında, 
Dörin tehlikeli olabileceğini düşünerek kendi yaptığı 
mızrakla Şumni’ye saldırır. Ancak Şumni bayıltıcıya 
ayarlanmış silahıyla Dörin’e ateş eder. Şumni, kendisine 
saldıranın gezegendeki yerli canlı olduğunu zanneder. 
Dörin’i mekiğe götürür ve incelemeye başlar. Bu arada 
merkez ile bağlantı kurmaya çalışır. Dışarıda ise hava 
karamaya başlamış ve gezegenin dev yaratıkları ortaya 
çıkmıştır. Ancak hiç biri mekiğe yaklaşamamaktadır. 
Şumni, Dörin olduğunu bilmeden Dörin’i incelemeye 
başlamıştır. Bir süre sonra inceleme bitince bilgisayar 
incelediği canlının Dörin olduğunu bildirir. Şumni 
şaşırmıştır. Bilgisayar araştırmaları bitirince başka birinin 
daha bulunduğu bildirir. Uzay Laboratuvarı’na bütün 
gelişmeleri aktarır. O sırada öteki Dörin gelir ve Şumni 
ile konuşmaya başlar. Dörin’e ne olduğunu, gezegendeki 
manyetik alanların artıp azaldığından bahseder. Şumni, 
her şeyi öteki Dörin’in yaptığını ve her şeyi bildiğini 
anlar. Artık Pentu’ya dönmek istemektedir. Ancak, öteki 
Dörin, Şumni’nin Uzay Laboratuvarı Şefiyle yaptığı 
görüşmeyi ve söylediklerini hatırlatır. Pentu’ya öteki 
Dörin gidecektir ve Şumni’den kıyafetleri ister. Öteki 
Dörin artık öteki Şumni olmuştur.

 Dörin ile Şumni, C-Y-Z3 Gezegeni’nin Adem 
ile Havva’sı olacaklardır.
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 Ursula Kroeber Le Guin (21 Ekim 1929 - 22 Ocak 2018), 

Amerikalı yazardır. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli 

yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin 

yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da 

yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştur. İlk romanı 

1966 yılında yayımlanan Le Guin’in eserlerinde ağırlıklı olarak 

Jung’un, taoizimin, varoluşçuluğunve Yunan mitolojisininetkileri 

görülmektedir. Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok 

ödül almıştır.

 Ursula Kroeber, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1929 

yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla (Alfred Kroeber) 

psikolog ve yazar bir annenin (Theodora Kroeber) kızıdır. İsmini 

doğum tarihi olan Azize Ursula Günü’nden aldı.Ebeveynleri 

tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin 

hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi.Massachusetts-Radcliffe 

College’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia 

Üniversitesi’ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya’da Orta 

Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı.1951’de tarihçi 

Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan 

Le Guin, yaşamının son dönemini ABD’nin Oregon eyaletinde 

geçirdi. 22 Ocak 2018 tarihinde vefat etti.

 Bilimkurgu türünde yazmaya 1960’lı yıllarda başladı. 

İlk öyküsü 1962’de yayınlandı. Pek çok üniversitede ders verdi, 

çeviri, derleme ve makaleleri yayınlandı. Le Guin, 1969’da yazmış 

olduğu “Karanlığın Sol Eli” adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının 

iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra 

ün kazanmıştır. Ayrıca, 1974’te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu 

romanı Mülksüzler ile 1975’de yine Hugo ve Nebula ödüllerini 

almıştır. Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk 

kitapları da bulunmaktadır.

 LeGuin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, 

toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum 

biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli 

temsilcilerindendir.

 Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da 

sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi 

çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan “En 

Uzak Sahil” (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk 

Kitapları için verilen ABD milli ödülünü (National Book Award) 

kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile 

kazanmıştır.

 Temel feminist teoriye oldukça hakim olan Le Guin 

yazılarında teorisini gizlice vererek erkek okuru rahatsız etmez ve 

teoriyi okuyucuya gizlice zerk eder. Anarşist eğilimli ya da anaerkil 

toplumlar yaratmaktan çekinmez. Zaten hayatı boyunca asice 

hareket etmiştir. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar adlı kitabındaki bir 

yazısında zamanında Playboy dergisinde bile yazdığını söylemiştir.

Pek çok okuru için bilge bir kadın tiplemesi olan Le Guin, Ged 

(Çevik Atmaca) karakteri ile de pek çok okurun kişiliğine etki 

etmiştir. Yüzüklerin Efendisindeki ayrıcalıklı bir yaratıma sahip 

olan Gandalf’ın aksine Le Guin’in baş kahramanı Ged Gontlu 

bir keçi çobanı olarak başlayıp Roke adası büyücülerinin en 

büyüklerinden olmuştur. Yeraltı tanrılarının başrahibesi Tenar 

ise sıradan bir kadın olmayı tercih ederek kendini bulmuştur. Le 

Guin’in her kahramanı, her romanı bir süreç, bir değişim anlatır. 

Bilgeliği ve büyümeyi değişmekten korkmamakta bulur.

 Le Guin’in karakterleri basmakalıp kahramanlardan 

uzaktır. Genç mükemmel kadın ve erkekler yaratmayan yazarın 

kahramanları genellikle yaşlı adamlar veya koca karılar, cılız, sakat 

veya tecavüze uğramış ve intikam peşinde koşamayacak kadar 

çaresiz çocuklardan oluşmuştur. Bu haliyle Le Guin romanları 

çaresizliği, yaşama cesaretini vurgulayan mütevazi görünümlü gizli 

bir romantizm barındırmaktadır. Özgürlük ve cesaret dolu bir dili 

vardır.

Yepyeni Bir Evren mi? Hemen

Ursula K. Le Guin

Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 3

Ursula Kroeber Le Guin ( 21 Ekim 1929 - 22 
Ocak 2018), Amerikalı yazar.

Alıntı - Vikipedi
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Esra UYSAL’ın Not Defterinden
Perdede yine Marvel dünyasının bir süper kahraman filmi karşımıza çıkıyor. Süper 
kahraman olmak ve baba olmak arasında kalan Ant-Man’in birde yeni bir ortak ile 
çalışmak zorunda kalmasını konu alıyor diyebiliriz. Dr. Hank Pym rolünde Michael 
Douglas’ın olduğunu görünce izleme isteği uyandırdı diyebilirim.  
 
Yönetmen: Peyton Reed  
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer.  
Tür Aksiyon, Bilimkurgu, Macera

“İyi bilimkurgu iyi edebiyattır.”

“Özgen Berkol Doğan’ın bir rüyası vardı; çok sevdiği bilimi ve bilimkurguyu ülkemizde 
daha çok insana ulaştırmak. Bu uğurda hem CERN’e kabul edilen sayılı Türk fizikçilerden 
biri olmayı başardı hem de Ben Efsane, Gece Kanatları gibi değerli eserleri dilimize 
çevirdi. Ne yazık ki kendisini 2007’de yaşanan bir uçak kazasında kaybettik. Ama rüyası 
yaşamaya devam ediyor…

Bilimkurgu bugün ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygın. Üstelik sadece 
okumuyoruz, yazıyoruz da… Ve elinizdeki kitap bunun en güzel kanıtlarından biri. 47 
yerli yazarımızın 51 öyküsünü içeren bu derlemede Gurur Asi, Haldun Aydıngün, Müfit 
Özdeş, Orkun Uçar, Özlem Kurdoğlu, Selma Mine ve Yüksel Yılmaz gibi romanları ve 
öyküleriyle bizleri sayısız kez başka alemlere götüren önemli yazarlarımızın yanı sıra 
Abdülkadir Doğanay, Esra Uysal, Gökcan Şahin, Gri Esin, Kenan Çetinkaya ve Tuğrul 
Sultanzade gibi umut vadeden genç yetenekler de bulunuyor.

Bu bile Özgen Berkol Doğan’ın anısına kurulan Bilimkurgu Kütüphanesi ile 
“bilimkurgu’yu tanıtma ve sevdirme” sloganıyla yola çıkan Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
oluşumunun ortaklaşa çalışmalarıyla hazırlanan bu öykü seçkisini iki kez okunası, iki kez 
bağırlara basılası kılıyor. Kapağı aralamak için daha ne bekliyorsunuz?”

- M. İhsan Tatari (Kayıp Rıhtım)

Basım Yılı: Haziran 2018 
Yazar: Kolektif (47 Yazar)
Yayınevi: Paradigma Polisiye

Film

Ant-Man ve Wasp (2018)

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor-Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018

kitap
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kitap

Birinci sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan dizi ikinci sezon onayını da almış. Konusu ise 
şöyle:

Danimarkalı iki kardeş, yağmurla gelen ve İskandinavya nüfusunun çoğunu yok 
eden ölümcül virüstün kurtulmayı başarmıştır. Kendilerine yeni bir dünya kurmak 
isteyen kardeşler güvenli bir yer bulmak için yolculuğa çıkarlar. Büyük yıkımdan 
kurtulmayı başaran diğer gençlerle bir araya gelen kardeşler, yeni hayatlarında 
istedikleri kişi olmakta özgürdür. Geçmişte hissettikleri duyguların hiçbirini artık 
yaşayamayacaklarını düşünen gençler hayatta kalmak için savaş verirken, yaşadıkları 
birçok şeyin yeni hayatlarında da var olduğunu keşfederler.

Yönetmen: Kenneth Kainz 

Oyuncular: Alba August, Lucas Lynggaard Tonnesen, Mikkel Boe Folsgaard, Lukas 
Lokken

Tür: Bilimkurgu, Gerilim

HEAVY RAİN’İN YARATICILARINDAN 
Bizi insan yapan şey ne? 

2038 yılındaki yakın geleceğin Detroit’inde geçen oyunda amaçları sadece insanlara hizmet etmek olan 
gelişmiş androidlerle yenilenmiş bir şehri keşfediyoruz. Tabii tüm bunlar değişmek üzere… 

 
Kaosun eşiğinde duran bu cesur yeni dünyada üç android karakterin rolünü üstleneceğiniz bir oyun var 

karşımızda. Oyuncunun kararları, bu yoğun ve pek çok farklı kola ayrılan hikâyenin gidişatını büyük ölçüde 
etkileyecek. Binlerce seçim ve onlarca sonla. Detroit’in geleceği senin elinde, ne yönde değiştireceksin?

Geliştirici: Quantic Dream

Tür: Aksiyon-Macera, Neo-noir, Gerilim Bilimkurgu. 

İlerleme…  
Kulağa pek hoş gelen bir kavram. Hep ileri, daima ileri! İnsanlığın gelişmesi, 
sınırlarını zorlaması, aşması… Peki, bedeli? Üçüncü Dünya Savaşı sonrası: Aşırı 
mekanikleşmiş bir toplum. Fabrikalar, tüm üretim, her şeyin çalışması için bir 
avuç insan, bir avuç becerikli mühendis yeterli. Geri kalanlarsa… Bu toplumun 
süper-mühendislerinden Paul Proteus, yaşadığı ‘Mekanize Amerikan Rüyası’ndan 
uyanarak varlığını, hayatın anlamını, toplumdaki muazzam ayrışmayı, ilerlemenin 
nelere mal olduğunu sorguluyor. ‘İnsan’ dünyayı yeniden kazanmak için isyan hareketine mi katılmalı 
yoksa görece muazzam refahın bedelini ödemeye razı mı olmalı? 

Yazar: Kurt Vonnegut 
Çevirmen: İrma Doğanoğlu Çimen 
Yayınevi : April Yayıncılık 

The Rain - 2018

Otomatik Piyano - 2018

Detroit: Become Human (2018)

dizi

oyun
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Gökçe Mehmet AY

Zamansız

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

 Ahmet merdiven boşluğunun karanlığında 
eşini ve kızını elinden alan adamı bekliyordu. Her 
şeyi düzeltmesi için bir saati vardı. Elinde eski bir 
tabanca daire 12’nin kapısını izliyordu. Ev sahibi Selin 
kulaklıklarını takıp koşuya çıkalı beş dakika olmuştu. 
Merdivenlerden yüzü kapüşonla kapalı bir adam geldi. 
Ahmet’in beklediği gibi anahtarla kapıyı açtı. O içeri 
adım atarken Ahmet de peşinden koştu. Tabancayı 
adamın sırtına dayadı.
“Sesini çıkartma ve içeri gir.”
Adam ellerini kaldırıp içeri girerken Ahmet’e baktı. 
Ahmet, adamın yüzündeki şaşkınlığı bekliyordu. Ne de 
olsa insanın kendisine rastlaması pek sık olmuyordu. 

   ***

 Ahmet, Birinciyi mutfak sandalyelerinden 
birine oturttu. Selin’in Minimalist evinde başka 
oturacak bir yer de yoktu. Birinci korkuyla bir ona bir 
de kolundaki saate bakıyordu. 
 “Planın iptal oldu. Söyle bakalım kaç dakikan 
kaldı?”
 Birinci şaşırmıştı. Ahmet tabancanın 
namlusuyla saati işaret etti.

 “Geri dönmene kaç dakika kaldı, diyorum. 
Cevap versene.”
 “Yirmi iki dakikam var.”
 “O yirmi iki dakikada Selin’i görüp, onu uçağa 
binmekten vazgeçirtecektin değil mi?”
 “Evet ama sen bunu nasıl biliyorsun?”
 “Bir bak bakalım bana. Sence bu zamandaki 
Ahmet’e benziyor muyum? O benden on beş yaş daha 
genç.”
 Birinci dikkatle Ahmet’i süzdü. İkisinin de 
yaşı aynı olsa da birincinin yüzünde kendisinden daha 
az çizgi vardı. Onun Ahmet’inkinden daha huzurlu bir 
hayatı olmuştu. 
 “Şimdi planını nasıl bildiğimi anladın mı?”
 “Evet, sen de zaman yolcususun.”
 “Doğru bildin. Senin geleceğinden, hatanı 
düzeltmek için geldim.”
Birinci gözlerini kocaman açıp itiraz etti. 
 “Ne hatası? Yıllarca çalışıp zamanın sırlarını 
çözdüm. Neyi yanlış yaptım?”
 “Oğlum, muhteşem bir buluş yaptın ve ne için 
kullandın?” Ahmet ayağa kalktı. Duvarda asılı duran 
Selin’in fotoğrafını çekip aldı.
 “İlk yaptığın, yıllar önce üniversitede tanıştığın 
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ve hiç unutamadığın kadını kurtarmak oldu.”
 Birinci ayağa kalkmak istedi ama Ahmet’in 
tabancayla yaptığı ufak hareketi sonrası yerine oturdu.
 “Nesi varmış Selin’i kurtarmamın?” Birinci; 
Ahmet’in berbat bir kopyası gibiydi. “Onun uçağa 
binmesine engel olacağım ve böylece kaçırdığım 
mutluluğu yakalayacağım.”
 “Sen öyle san enayi.”
 Birinci bu sefer ayağa fırladı. Ahmet tabancanın 
kabzası ile burnunun üzerine vurunca geri yerine 
oturdu. Birinci burnunun kanamasını durdurmaya 
çalışırken Ahmet kendine bir bardak su koydu.
 “Sen Selin’i uçağa binmekten vazgeçirteceksin. 
Sonra uçak düşünce sana minnettar olacak. Gelecekten 
gelip ortalığı karıştırandan habersiz olan, geçmişteki 
seni yemeğe çıkartacak. Yemekten sonra onun evine, 
buraya şarap içmeye gelecekler. İşte orada bizim bu 
zamandaki halimizle beraber olacak.”
 Birincinin yüzü gülüyordu. 
 “Ne güzel işte. Bu sayede hayatımı 
değiştirebileceğim.”
 “Doğru, kızı kapacaksın. Ama Selin üç ay 
sonra, Amerika’ya gidecek. Kaçırdığı konferanstaki 
bildirisini okuyan adamla çalışmaya başlayacak. Elbette 
bu zamandaki halimiz onun peşinden gidemeyecek. 
Ayrılacaklar.”
 “Olsun, üç ay için de değer.”
Ahmet; Birinci’nin suratına sıkıp konuşmayı 
bitirmemek için kendini tuttu. Onunla konuşması zaten 
paradoksa sebep olmuştu. Ölürse ne olacağına emin 
değildi. 
 “Üç ay ödeyeceğin bedelin yanında bir hiç.” 
 “Ne bedeli?” Birinci; Ahmet’in sesindeki 
üzüntüyü sezmiş gibiydi.
 “Selin ABD’ye gittikten sonra bir başka 
kadınla tanışacaksın. Zamanla seni olduğun gibi kabul 
edecek ve evleneceksiniz. Dünyalar güzeli bir de 
kızınız olacak. Baba olmanın seni nasıl değiştirdiğini 
göreceksin. Sonra hepsi yıkılacak.”
 “Ne olacak?”
 “Selin ve o Amerikalının ürettiği nanobotlar 
beklenmedik bir evrim geçirecekler. Büyük bir salgına 
sebep olacaklar. Çözüm bulununcaya kadar dünya 
üzerindeki insanların yüzde sekseni ölecek. Karın ve 
kızın da buna dahil.”
 Birinci şaşkınlıkla Ahmet’e bakıyordu.
 “İşler planladığın gibi gitseydi, saatindeki 

zaman dolduğunda geriye döneceksin. İşte o an, 
değiştirdiğin zamandaki tüm anıların beynine dolacak. 
Yaşamadığını bildiğin duygular içine akacak. Bir an 
içinde on beş yıl yaşayacaksın.”
 İkisi de sessiz kaldılar. Birbirlerinin gözlerinin 
içine bakıyorlardı.  
 Sessizliği açılan kilidinin sesi bozdu.

   ***

İçeri telaşla bir Ahmet daha girdi. Ahmet gelenin 
elindeki tabancayı gördü. Üçüncü içeridekileri 
görmemişti. 
 “Selin, kaçmalısın. Biri seni öldürmeye 
geliyor.”
 Üçüncü Ahmet; birinciyi ve elinde tabancayla 
Ahmet’i görünce dondu. 
 Birinci oturduğu sandalyeden fırlayıp “Vur 
onu” diye bağırdı. Üçüncü namluyu Ahmet’e doğru 
çevirdi.
 Ahmet, Üçüncü tetiği çekemeden kendini yere 
attı ve ateş etti. 
 Mermi Üçüncünün göğsüne isabet etti. Can 
havliyle eli tetiğe bastı. Tabanca patladı.
 Ahmet’in vurulmamıştı. Üçüncünün yanına 
koşup tabancasını aldı. Üçüncü, Ahmet’in ayaklarını 
tutmaya çalıştı. Ahmet ona bir tekme yerleştirdi. 
Üçüncünün gözlerindeki nefret alev gibiydi. Ağzından 
akan kanlı köpükler arasında gözleri söndü. Ahmet 
başını kaldırdığında Birincinin de yerde hareketsiz 
yattığını gördü. Başından aşağı kaynar sular döküldü. 
O ölürse kendi geleceği ne olacaktı? Zaman makinesini 
ilk kim yapacaktı? Selin bu manzarayı görüp uçağa 
binmekten vazgeçerse, ailesini nasıl kurtaracaktı?
 Donup kalmıştı. 
 Açık kapıdan bir tıkırtı daha duyunca irkilip 
silahını doğrulttu. Selin korku ve şaşkınlıkla kapının 
ağzında ona bakıyordu. Ailesi için Selin’in ölmesi 
şarttı. Tabancayı ona doğrulttu ve tetiği çekti.
 Mermi Selin’in göğsüne saplandı. Kapının 
girişinde, yüzünde şaşkınlıkla yere yığıldı. Kulaklık 
hala kulağındaydı. 

   ***

Birkaç dakika içinde üç kişinin ölümüne sebep olmuştu. 
Üzülüyordu ama karısı ve kızına kavuşabilmek için 
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daha çoğunu öldürebilirdi. Kapıyı kapatıp mutfak 
sandalyesine oturdu. Birinci ve Üçüncünün saatlerindeki 
zamanın dolmasını bekledi.
 Önce Birincinin zamanı doldu ve ölü bedeni 
kayboldu. Kan izi bile kalmamıştı. Üçüncü kaybolurken 
tabancası da yok olmuştu. Polisler gelmeden daireden 
çıkıp, kaçtı.
 Onun da dönmek için on dakikası kalmıştı. Selin 
öldüğüne göre geri dönebilir, ailesine kavuşabilirdi. 
 Sirenleri duyduğunda kendini boş bir sokağa 
attı.
 Sayaç son beş saniyeyi gösteriyordu.
 Dört.
 Üç.
 İki.
 Bir.
 Gözlerini kapattı. 
 Açtığında hala saklandığı sokak arasındaydı.
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Sezai Özden - 2018
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Kütüphanemden Seçtiklerim

Arda ÖNGÖREN
Alfa ve Omega

Esra UYSAL

‘Yaratıcınız’ ile karşılaşsanız, ona soracağınız ‘soru’ ne 
olurdu?
Herşey Bir’den var oluyor ve tekrar Bir’e dönüyor.
Bir’den Bir’e!
Değişim, dönüşüm ve döngü. 
Başlangıç ve Son
Alfa ve Ωmega 
“Her şey Bütün’ün içindeyken, Bütün’ün her şeyin 
içinde olduğu da doğrudur. Bu hakikati gerçekten 
anlayan yüce bir bilgiye sahip olur.”Kybalion 
İsviçre’nin Lozan şehrindeki Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (EPFL)’da Blue Brain Project, 
Mavi Beyin Projesi ismiyle başlayan ve daha sonra 
birçok ülkeden yaklaşık 150 enstitünün de katkı 
vermesiyle Human Brain Project (HBP), İnsan Beyni 
Projesi adıyla çalışmalarına devam eden proje Avrupa 
Birliği’nin desteklediği ve 1 milyar Euro fon ayırdığı 
gerçek bir projedir. Proje halen devam etmektedir.
2045 İnsiyatifi, ‘2045.com’ isimli internet sitesinde 
amaçlarını ‘insan kişiliğini biyolojik olmayan 
taşıyıcılara aktarmak, ömrü uzatmak ve ölümsüzlüğü 
bulmak’ olarak açıklayan gerçek bir organizasyondur. 
Rus milyarder Dmitry Itskov bu organizasyonun 
kurucusudur. 
İnsanoğlu; beyin, zihin, bilinç ve düşüncelerin kaynağı 
ile ölüm, ölümsüzlük, yaratıcı ve yaratılan üzerine 
binlerce yıldır sorular sordu, yanıtlar aradı. “Alfa ve 
Omega”nın bu sorulara yanıt verip veremeyeceğini 
bilmiyorum ama okuduktan sonra zihninizde 
yenilerinin doğacağından eminim. 
Arda Öngören

e-kitap: 2018
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Sinek İkilisi
Coşkun HEPYONAR

Bu kitapta büyü yok. Sihir yok. Dolayısıyla 
hokus pokuslu cümlelerde yok. Ama malum 
yasalarla açıklayabildiğimiz şeylerin yanı sıra, 
açıklayamadıklarımızdan da bolca var.
Hikayelerin çoğunda birbirine ilişkin bağlantılar 
bulacaksınız; bazılarında oldukça belirgin, 
bazılarında ise kıyıya köşeye, bir taşın altına 
saklanmış ipuçları var. Umarım beğenirsiniz.
Kitabın adının neden Sinek İkilisi olduğuna gelince; 
benim ilk yazdığım ve yazarken en çok zevk aldığım 
hikayedir kendisi. Ben, bu isim ayrıcalığını hak 
ettiğini düşünüyorum. Bakalım doğru seçim olduğu 
konusunda bana katılacak mısınız.
Keyifli okumalar.

Basım Yılı: 2018
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Metin UÇAR

Babam Benim

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

 -Babaa!...., baba! 
 -Ne oldu oğlum? 
 -Şeyy!.. Babam, kapıda..., duruyor. Seninle 
konuşmak istediğini söyledi. 
 -Ne babası lan? Kimmiş o kapıda duran? 
 -Baba, valla sensin işte. Kafam karıştı. Ya, sen 
buradasın, peki o kim? 

Pazar gazetesi okuma keyfinden alıkonan adam ne 
olduğunu anlamak için yerinden kalktı. Kapı sinekliğinin 
ardından görünen silüet gerçekten de kendine çok 
benziyordu. Sinekliği hafif hiddet, hafif merakla 
aralayınca adeta dilini yutacak gibi oldu. Karşısında 
duran adam kendisinin bir kopyasıydı, üstelik çok 
sevdiği kısa kollu gömleği ve kumaş pantolonu bile 
aynıydı. Adam şaşkınlıktan bakakalmıştı, ağzından tek 
kelime çıkmıyordu. O sırada arkasından gelen oğlu 
söze girdi. 
 -İşte, demedim mi? Hem sesi de aynı! 

 -Ne lazımdı? – diye sorabildi gazete okumaktan 
alıkonan adam. 
 - Memed, durumun farkındayım. Ancak ben 
senim! Bana birkaç dakika müsaade et herşeyi sana 
anlatayım. Mesele çok önemli. Hepimizin geleceği 
tehlike altında. 
 -Bir dakika! Ne biçim bir numaradır bu 
anlamadım, ancak öyle canın istedi diye evime 
giremezsin! 
 -Memed, tekrar ediyorum. Ben senim. Sadece 
başka bir zaman diliminden geliyorum. Gelecekten. 
Ne inatçı olduğunu biliyorum. Ancak zamanımız çok 
kısıtlı. Her an kendi zaman dilimime dönebilirim, 
o zaman geçmişe, şimdiye, geleceğe ne olacağını 
düşünmek dahi istemiyorum. Ne olur konuş benimle. 
İstersen kapı aralığından da anlatırım her şeyi. Çatı 
arasında bir sandık var. Oğlan biliyor ne olduğunu! 
Değil mi Can? 
 İki baba arasında kalan Can şaşkın şaşkın 
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bakıyordu. Sırrının açığa çıkmış olmasından dolayı 
yüzünde korkulu bir hoşnutsuzluk belirmişti. Fakat 
kapının önünde duran babası doğru söylemişti. Çatı 
arasındaki sandıktan gerçekten de haberi vardı. Evin 
içindeki babası da soru soran gözlerle olan bakıyordu. 
 -Evet, ne olmuş yani? Çatı arasındaki sandıktan 
haberim var. İyi de ben birşey yapmadım ki! 
 -Yürü bakalım ne sandığıymış bu? – Bu iyiden 
iyiye sinirlenen Can’ın evin içindeki babasıydı. 
 -Ben de gelebilir miyim sizinle? Orada sana 
anlatmam gerekenler var. 
 -Bana bak, gözüm üstünde! Yanlış bir 
hareketini görürsem fena yaparım! 
 -Tamam, tamam. Şimdi ne olduğunu anlarsın. 

Can önünde giden iki babasını takip ediyordu, çünkü o 
da ne olduğunu anlamak istiyordu. Gerçekten de sadece 
sandıktan ve içinde çalışan o aletten haberi vardı. Ama 
söylediği gibi başka birşey yapmamıştı. Can’ın evin 
içindeki babası çatı arasının kapısını araladı. Burası 
diğer evlerden çok farklı bir mekandı. Uzun yıllardır 
duran bir sürü eşyaya yer olmuştu, ama tozun zerresi 
yoktu. Çünkü Can’ın babası düzenli olarak buranın 
temizliğini yapardı. Can ve arkasından gelen adamın 
bahsettiği sandığı daha önce görmemişti bile. İçeri 
girdiklerinde doğal olarak çok şaşırmıştı. Merakla 
sandığa yaklaştı. Üzerinde kilidi olmayan sandığın 
kapağı açılabilir gelmişti ona. 
 -Memed, ne olur dur! Ver ben açayım. – Bu, 
Can’ın eve misafir gelen babasıydı. – İçinde bir zaman 
harmanlayıcısı var. En ufak bir yanlış düzeltilemez 
hatalara yol açabilir. 
 Can’ın evdeki babası artık garip bir şeylerin 
olduğuna emindi ve bu nedenle misafir babaya itiraz 
etmedi. Üstelik sandığın içindeki şeyden de ürkmüştü 
açıkcası. Misafir baba dikkatlice sandığın kapağını açtı. 
İçindeki cihaz her neyse mavimsi bir ışık yaymaktaydı. 
 -Memed, bu cihaz bir zaman harmanlayıcısı. 
Ne yazık ki ayarlama sisteminin nasıl çalıştığını 
bilmiyorum. Bildiğim tek şey her an kafasına göre 
bir zaman dilimi seçip, etrafındaki boyutu oraya 
gönderebildiği. Sen, yani ben en son çatı arasına temizlik 

yapmak için girdiğimde ilk defa gördüm bu sandığı. 
Ne olduğunu anlamak istedim. İstemez olaydım. Ben 
cihazı incelerken harmanlama yapacağı tuttu. Kendimi 
Tibet’te budist rahiplerinin arasında buldum. Bundan 
dört yıl sonraydı. Yanımda ne para, ne herhangi bir 
belge vardı. Ancak iki ayda geri dönebildim. 
 -Peki bu zaman harmanlama hikayesini 
nereden duydun? 
 -Bunu bana Tibet’teki rahipler anlattılar. Bizim 
Can’ın otuz yıl sonra bu sandığı bulacağını söylediler. 
Bu olay Can’ın Kaylas Dağı’nın sırrını ortaya 
çıkarmak için yaptığı seyahatte olmuş. Rahipler Can’ın 
sandığı bulduğu yerden alarak evine götüreceğini 
söylediler. Rahipler bunu yapmaması gerektiğini 
söyleyeceklermiş, ancak Can onları dinlemeyecekmiş. 
Tam onlar tartışırken zaman harmanlayıcı binlerce 
yıldır ilk defa çalışmaya başlayacakmış. Rahipler tam 
o anda yüz yıl gerideki bir boyuta geçeceklermiş. Uzun 
çabalardan sonra Kaylas’a döndüklerinde ne Can ne de 
sandık orada olmayacakmış tabii. Bunlar olurken ben 
sandığı buluyorum ve harmanlama sayesinde rahiplerin 
yanına gidiyorum. Böylece rahipler sandığın nerede 
olduğunu öğreniyorlar ve bana bir görev veriyorlar. 
Eğer yine bir harmanlama olmazsa sandığı Kaylas’a 
geri götüreceğim. Rahipler oradaki bir bilgenin zaman 
harmanlayıcısının nasıl durdurulacağını bildiğini 
söylediler. Şimdi en kısa zamanda sandığı Tibet’e 
ulaştırmamız lazım. Rahipler yeteri kadar para verdiler. 
 -Yani, şimdi sen, gerçekten ben misin? 
Gelecekten gelen? – Can’ın evin içindeki babası 
sanki başka söyleyecek birşey bulamamıştı. Ancak 
kendisinin olmayan bir eşyadan kurtulma fikri de 
ona çekici gelmişti. – Tamam. Sandığı benim pikapla 
havaalanına götürürüz. Gümrük işlemleri falan 
yaptırmamız gerekecek. 
 -Orada bu işleri yapacak birini buldum zaten. 
Bizi bekliyor. Tek mesele harmanlama olmadan bu işi 
başarmamız. 
 Can’ın evdeki babası ona evde kalması 
gerektiğini söyledikten sonra misafir babası ile beraber 
çatı arasındaki davetsiz eşyayı dikkatle aşağı indirdiler, 
pikaba yükleyerek yola çıktılar. Evde kalan Can 
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babalarının arkasından el sallıyordu. 
 Can’ın babası birkaç saat sonra döndü. Yanında 
misafir babası yoktu. Can koşarak babasına sarıldı. 
 -Tamam oğlum. Merak edecek birşey yok. O 
misafir amcayı yolcu ettim. Hem sandıktan da kurtulduk. 
 -Ama ben o sandıktan çok hoşlanmıştım baba. 
Kapağının arasından mavi mavi bir ışık süzülüyor, hoş 
da bir mırıltı duyuluyordu. 
 -Bu sandıktan bana haber vermemen konusunda 
gelince! Bunu ayrıca konuşacağız. Bunun cezasız 
kalacağını sanıyorsan aldanıyorsun. 
 -Baba, özür dilerim. Ben buna önem 
vermemiştim ki! Benim haberim olmadan buraya bir 
sandık koymuşlar demiştim. Peki sen söyler misin? O 
amca neden sana benziyordu? Tıpkı kopyan gibiydi. 
Aynen senin gibi konuşuyordu. Senin bir ikizin mi var 
yoksa? 
 -Ooo, Can.., Can. Bunu ben de bilmek isterdim. 
Ben de senin gibi şaşkınım. Ama birgün öğreniriz ne 
olduğunu! – Can’ın babası sevecen bir şekilde oğlunun 
saçlarını kocaman eliyle karıştırıyordu. 
 Can’ın evdeki babası sevdiği gazetesine döndü. 
Ancak bir türlü yarım kalan makalesini bulamıyordu. 
Bir an gazetenin tarihine baktı. Tam dört yıl öncenindi 
elindeki gazete. O sırada kapı çalındı. Can’ın evdeki 
babası şaşkınlık içinde kapıya gitti. Karşısında genç 
bir adam duruyordu. Can’ın evdeki babasını görünce 
heyecanla konuşmaya başladı. 
 - Baba, ben Can. Anlatmam çok uzun sürecek. 
Babam sandığı nereye götürdü? Bunu bilmem lazım! 
Sandığa hemen ulaşmam lazım. Kaylas’taki rahiplerin 
eline geçerse bir felaket olacak. Babam bunu önlemeye 
çalışıyordu. Sanırım başarısız oldu.
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Selma MİNE

Yazı Dizisi - 13

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

Doğrusunu söylemek gerekirse, insanlar otomat ve robotları kendilerine benzer modelde 
tasarlasalar da1, kontrolü elden bırakmak istemedikleri makineler de var elbet. Bunlar, kullanmayı 
sevdikleri, bir anlamda kendi kafalarına göre kullandıkları araçlar. Her ne kadar bir yığın bölümlerini 
otomatik hatta bilgisayar destekli yaptıkları halde, belki de onlarla bütünleşerek kendilerini siborg gibi 
hissettikleri  için vazgeçmeleri de kolay değil. 

Bu hizmet araçlarını, sanki farklı bir yaşam türü veya ırk gibi, toplu taşımadan savaş araçlarına 
dek çok değişik alanlarda kullanmak mümkün. Üstelik bunların giderek ruh kazandıkları, kullanıcılarını 
sevdikleri, vicdan sahibi oldukları,  intikam aldıkları hatta cinayet işledikleri üzerine fanteziler de 
geliştirilmiştir. 

Bilgisayar teknolojisinin sınırlarını zorlayan yazarlar ve senaristler, salt bilginin acımasızlığı ile 
yeterince vicdanî melekelere sahip olmayan oluşumların da neyi neden yaptığını bilmeden eylemde 
bulunmalarını sorgulamakta, korku-gerilim tarzında işlemektedirler.

 Anlatıların temelinde hep şu uyarı vardır: «Dikkatli olun… teknoloji sizi esir etmesin, hatta 
öğütüp yok etmesin!»

1  YAŞASIN, BENZERİMİZİ YARATTIK! Otomatlar, Robotlar ve İnsansılar Dünyası, Selma Mine’nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bi-
lim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:9, YBKY e-dergi, Sayı:11, Mart: 2018,, Sf: 20

AKILLI ARAÇLAR

Thunderbird  6 - 1968
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 1968 Walt Disney yapımı filmin yönetmeni 
Robert Stevenson, senaryo: (Gordon Buford’un 1961 
romanı) Bill Walsh, Don DaGradi. Oyuncular: Dean 
Jones, Michele Lee, David Tomlinson. 

Lüks bir araba satıcısında rastladığı Volkswagen 
Beetle’ı beğenen sadece Jim Douglas değildir; araba da 
onu beğenmiştir. Bu yüzden de genç adamı evine kadar 
takip eder ve adeta kendini zorla satın aldırır. Sonra 
da macera başlar. Katıldıkları yarışlarda geçirdikleri 
hüzünlü ve eğlenceli saatler, hatta kendisine yapılan 
sabotaja karşı intihara kalkışması, onu kendine özgü bir 
kişilik sahibi yapmaktadır. Hatta bir ara çöpçatanlığa 
bile soyunur. 

 1976 ABD yapımı. Yönetmen: James 
Frawley,  Senaryo: Fred Freeman, Lawrence J. 
Cohen, Oyuncular: Joseph Bologna, Stockard 
Channing, John Beck.

Bilgisayar donanımlı ve nükleer güçle 
hareket eden akıllı bir otobüs,  üzerine konulan 
ödülü hak etmek üzere ülkeyi bir uçtan bir uca 
geçerek New York’tan Denver’e gitmeye kararlıdır, 
Tüm aksiliklere rağmen. Walt Disney yapımı 
«Aşk Böceği Herbie»nin değişik bir yorumu; BK-
Fantezi karışımı bir eğlence filmi..

The LOVE BUG: Herbie
Aşk Böceği Herbie

The BIG BUS
Büyük Otobüs

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

Alacakaranlık Kuşağı Dizisi, 1964, 5.Sezon, 
14.Bölüm. Yönetmen. John Brahm, Senaryo: Earl 
Hammer Jr., Rod Serling. Oyuncular: Edward Andrews, 
Helen Westcott, Kevin Hagen.

Yağmurlu bir günde, ofis yöneticisi olan Oliver 
Pope arabası ile bir gazete satıcısı çocuğa çarptığında 
evine gitmektedir. Onu öylece bırakıp hemen oradan 
sıvışır. 

Otomobili garaja koyar. Karısı arabanın sürekli 
ışıklarının yanıp söndüğünü görünce, hırsız girdiğini 
sanır. Gece yarısı, korna çalmaya başlar. Ertesi gün 
karısı ile yemeğe giderken, kazanın meydana geldiği 
köşede araba fren yapar. Ofisteki rakibi Pete Radcliff 
tutuklandığında, artık özgür kaldığını düşünür. 
Oysa Pope doğru davranana kadar, araba hareketini 
değiştirmeyecektir. 

1983 ABD yapımı filmin yönetmeni John 
Carpenter. Roman: Stephen King, senaryo: Bill Philips. 
Oyuncular: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra 
Paul.  

1957’de, Detroid’de yapılan bir kırmızı Plymouth 
Fury iki kazaya neden olur. Bunlardan biri ölümcüldür 
ve izleri de halen üzerinde devam etmektedir.

Yirmi bir yıl sonra serseri ve zorba öğrenci Arnold 
“Arnie” Cunningham ile tek ve en iyi arkadaşı Dennis 
Guilder, araba sürme hevesine kapılırlar ve bahçedeki 
satılık harap olmuş otomobili görürler. Arnie, ona adeta 
âşık olur. Arabaya ilk sahibi tarafından “Christine” adı 
verilmiştir. 

Klasik arabayı, tamirci Will Darnell’in dükkânına 
götürür ve onarımı için yoğun bir çalışmaya dalar. Bu 
arada karakteri de kurnaz bir yapıya dönüşür ve lisedeki 
en güzel kız olan Leigh Cabot’u tavlamayı başarır. 
Adeta kötülüğü temsil eden bu garip arabanın tesiri 
altında kalarak, ona benzemeye başlar. Çok geçmeden 
de, onları tehdit eden kimseleri öldürmeye başlayan 
Christine’in doğaüstü bencilliğine ve kıskançlığına 
bürünür.

ChristineYou Drive
  Sen Sür

MUHBİR  ve İNTİKAMCILAR
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1983 Hollanda yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Dick Maas, Oyuncular: Huub Stapel, Willeke van 
Ammelrooy, Josine van Dalsum.

 Bir asansör, içindekileri hapseden ve neredeyse 
ölümle burun buruna getiren, güvenliği atlatan bazı 
tuhaf arızalar göstermektedir. Asansör firmasından bir 
teknisyen olan Felix, işletimde bir hata bulamaz. Ne 
zaman ki kendisi ve patavatsız bir muhabir, asansör 
şirketinin elektronik ortağı «Rising Sun Elecronics» 
konusunda sorular sormaya başlar, işinden atılır. 
Bu konuda bilgisine başvurdukları bir profesör 
ise, «mikroçipler» üzerinde yapılan bazı çılgınca 
araştırmalara onları yönlendirir… Bu çipler yarı 
proteinle yüklüdür ve canlıdır…

Haydi, bir tane de 1990 sonrasından olsun. «Lift» 
gibi ürkütücü. Bu kez onu cani yapan mikroçipler değil, 
zehirli atıklar… Bir ihtimal, onların da içinde yer alan 
biyolojik mikroorganizma… Olur a!..

 1997 Kanada yapımı filmin yönetmeni 
Chris Thomson, Kısa Öykü: Stephen King, Senaryo: 
Brian Taggert, Oyuncular: Timothy Busfield, Brenda 
Bakke, Aidan Devine.
 Küçük bir kasaba kamyonu, şoförsüz 
kamyonlar tarafından ele geçirilir. Buna sebep büyük 
olasılıkla kentteki bir zehirli atıktır. Birden canlanan 
ve sahiplerini öldürmeye başlayan kamyonlar, sayısız 
ölümlere sebep olurlar. Sonunda, hayatta kalan bir 
adam ile iki oğlu ve kasabalı bir kadın, kamyonları 
durdurmaktan kaçınırlar. Çünkü onlarla mücadele akıl 
dışıdır.

The Lift
  Asansör

Trucks
  Kamyonlar

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

1977 ABD Twentieth Century-Fox yapımı bu BK 
filminde başrolü “Land Master” adlı bir taşıt üstlenmiş: 
Boyu 10,5 m, ağırlığı:11 ton. Bu askerî taşıt, bir nükleer 
savaş sonunda, Arizona’nın doğusunda mahsur kalan 
insanları kurtarmak için kullanılır. Doğu sahiline saldırı 
ulaştığında, burada bir miktar uygarlık kalıntılarının 
varlığını düşünen kişiler, kıta boyunca mahvolmuş ve 
kötü hava koşullarının tahrip ettiği yerlerden bu aracın 
teknik donanımı ve manevra yeteneği ile geçerler. 

Kum, çamur ve suda rahatlıkla hareket eden 
araç, üçgen setler üzerine oturtulmuş 12 ayağa sahiptir. 
Üçgen tekerlek zinciri, bir üst, iki alt direksiyon 
tarafından yönetilmektedir. Land Master bir kayaya 
çarparsa üzerinden, denize dalarsa içinden geçmesini 
bu düzenek sağlamaktadır. Yüksek manevra kabiliyeti 
ile araç 300 dönebilmekte ve 10,5 m. içinde tam bir 
daire çizebilmektedir.

Gövde, çelik-metal levha ve alüminyumdan 
oluşmuştur. Saatte 55 mil hız yapabilen aracı hiçbir 
şey etkileyememektedir. Tüm kapılar hava basınçlıdır 
ve bir sahnede araç, Montana’daki Fiat Head Gölü’nü 
yüzerek geçmiştir.

İçinde kapalı devre TV cihazı, radar göstergesi, 
2 portatif yatak, duş ve banyo bulunmaktadır. 
Aracı California Şehir Stüdyosu’nda Dean Jeffries 
tasarlamıştır. Patenti, Araç Geliştirme Şirketi’nden 
Robert W.Forsyth ve John Forsyth’e aittir.

Eh, film için tasarlansa da, patenti alınan böyle 
bir aracın ABD ordusunda kullanılmayacağını da kimse 
garanti edemez!..

1981 Kanada yapımı filmin yönetmeni David 
M. Robertson, Senaryo: Maurice Hurley, Biff 
McGuire, Oyuncular: Darren McGavin, Doug 
McClure, George Touliatos

 Çok sevilmeyen ve desteklenmeyen politik 
kararlarından birinde, ABD hükümeti, tükenmekte 
olan petrol kaynaklarından dolayı, resmî ihtiyaçlar 
dışında, araçlarda kaçak yakıt kullanılmasını 
yasaklar. Yasadışı araçların imhası için bir ekip 
oluşturulur. Ancak içlerinden biri, otoritelere karşı 
gelerek petrol için çevreyi yakmayı bile göze 
alacaktır.  

2000’li yıllarda ABD petrol kaynaklarının 
tükenme yolunda olduğu ve devlet politikası olarak 
kendi rezervlerine dokunmadan, başka ülkelerdeki 
petrol kaynaklarını kullanma kararında olduğu 
dünyaca bilinmektedir. Dolayısıyla bu film, böyle 
bir noktaya parmak basması açısından önemlidir; 
ancak o kadar. Devamı macera ve hızlı aksiyona 
dayanan bir gösteri halini almakta. Vasat bir film 
çıkmış ortaya.
Daha sonra çevrilecek olan «Mad Max» (1985) 
benzer sorunları deşmeye devam edecektir.

Damnation Alley
Lanetli Geçit veya Son Destan

Firebird 2015 AD
Ateşkuşu - MS. 2015 
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Firefox
Kızıl Tilki

Super Tanker

1982 ABD yapımı filmin yönetmeni Cilnt 
Eastwood, Senaryo: Alex Lasker, Wendell Wellman. 
Oyuncular: Clint Eastwood,, Freddie Jones, David 
Huffman.

Sovyetler, MIG-31’i geliştirip, sesten altı kez 
daha hızlı uçabilen, radara yakalanmayan ve hepsinde 
kötüsü silah sistemi, pilotun düşüncelerine göre hareket 
eden bir savaş uçağına dönüştürürler. “Firefox” 
denilen bu prototip, kullananın görüş alanına girip 
de bakışlarıyla hedefe kilitlendikten sonra, herhangi 
bir düğmeye basılmadan doğrudan bombalarını 
atmaktadır. MIG-31’in çok miktarda üretimi, Rusya’ya 
büyük avantaj sağlayacaktır. Üstelik ilk taarruzda güçlü 
bir vurucu güç olacaktır

Vietnam Savaşı’ndan deneyimli Michell Gant, 
ABD Hava kuvvetlerinde subaydır ve Firefox’MIG-
31’i çalmak üzere Bilyarsk Hava üssüne gönderilir. 
Rus deneme pilotu Albay Voskov’u atlatmayı başaran 
Gant, tam SSCB Birinci Sekreteri üsse geldiğinde, 
uçağı kaçırır. Bu üstün makine ile Rus Savunmasını 
aşacak, uçaksavar füzelerini, deniz hücumbotlarını 
ve helikopterleri atlatacak, Bir ABD denizaltısından 
işaretlenen hedefe ulaşacaktır. Yine de Rusların elinde 
hâlâ bir MIG-1 kozu daha vardır.  Gant’ın uçağına 
yakıt ikmali sırasında onu gönderirler ve film Kuzey 
Kutbunda bir kedi-fare oyununa dönüşür…

Haydi, bir kez daha 1990 sonrası bir-iki filme 
dokunalım. Uzay/muzay derken artık bu tür konuların 
pek işlenmediğini, zaten düşünülenlerin de materyalize 
olduğu bir gerçek. Yine de meraklılarına… 

2011 ABD yapımı filmin yönetmeni Jeffrey 
Scott Lando, Senaryo: Nathan Atkins, Jeffrey Scott 
Lando, Oyuncular: Callum Blue, David Schofield, Jon 
Mac.

Alaska’nın kuzey kıyılarında çok gizli bir işlem 
cereyan etmektedir. Bir süper tanker, Soğuk Savaş 
döneminden kalma, ICE 10 denilen ölümcül bir anti-
madde silahı taşınmaktadır. Bunu Dünyanın en derin 
noktasına atmak üzere güvenle taşımak gerekmektedir. 

Silah, Dünya’ya düşen bir göktaşından elde 
edilen maddeden yapılmıştır ve kullanıldığı anda, 
zincirleme reaksiyon ile kıyameti başlatacaktır. Bu 
madde ancak çok soğuk bir ortamda kontrol altına 
alınabilmektedir. Bir askeri uçak, bundan çok ufak 
bir parçayı geri getirince, olaylar başlar. Uçak düşer, 
madde kaçar ve Kuzey Kanada’nın bir kasabasında 
çembere alınır. 

SAVAŞÇILAR
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SAVAŞÇILAR

Snowpiercer
Kar Küreyici

 2013 Güney Kore, ABD, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa ortak yapımı filmin yönetmeni Joon-ho Bong. 
Senaryo: Joon-ho Bong, Kelly Masterson. Oyuncular: 
Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton.

Küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir 
deney, 2031 yılında ters teper. Böylelikle yeryüzü bir 
buzlar gezegenine dönüşür. Bu felaketten kurtulan 
bir grup şanslı insan, hiç durmadan dünyayı turlayan 
Snowpiercer (Kar küreyici) adlı bir trende 17 yıl 
boyunca yaşamak zorunda kalır.
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AJANLARA HİZMET EDENLER

James Bond 007

İngiliz gazeteci yazar Ian Fleming (1908-1964), 
II.Dünya Savaşı sırasında, 1944’de, «30 Komando» 
adlı seçkin beyin takımının başı; daha sonra da 
«T-Force» Komando Bölüğünün yönetici  istihbarat 
subayıdır. Bu tecrübeleri sayesinde Ajan 007 James 
Bond, Ian Fleming’in 1953-1964 arası yazdığı casusluk 
romanlarının başkahramanıdır. Gücünü teknolojiden 
alan, değişik silahlar kullanan ancak kas gücü ve 
kıvraklığını da elden bırakmayan bir parça Superman, 
bir parça Batman, bir parça da Flash Gordon’dur.  

Binbaşı Sir James Bond, MI6 olarak bilinen 
İngiliz Gizli Servisi’nin «00» öldürme yetkisine 

sahip bir ajanıdır. Başlıca görevi, çılgın ve dünyayı 
ele geçirmeye çalışan, servetlerini teknolojinin son 
kertesine kadar harcayan bilim adamlarının veya 
egemen sınıftan kişilerin bu eylemlerini engellemektir. 
Bu konuda bilimin ve teknolojinin her türlü buluşundan, 
yeniliğinden yararlanır.

Genel anlamda gençlere sevdirilmek amacıyla 
seksten uzak çevrilen bilim kurgu filmlerine karşın, bu 
seri, yetişkinlere hitap eder durumdadır. Hemen hemen 
her filmde:

a) Bir araba, motosiklet, uçak veya tankla müthiş 
bir kovalamaca ve aksiyon vardır.

b) Kumarhane sahneleri ve oyunlarda girişilen 
riskler vardır.

c) Hızlı bir Don Juan’dır ve filmin sonu genelde 
bir sevişme sahnesiyle biter. Kraliçe veya Başbakan 
teşekkür için bile onu arasa, bu durumu amirleri ört-
bas ederler.

d) Kullandığı silahlar ve son model araçlar, 
İngiliz Gizli Servisi MI6’nın yöneticisi de «Q» olarak 
anılan «Q» dairesinde yapılmaktadır.

Çılgın bir araba meraklısı ve sürat delisi olan 
James Bond’un güçlü motor donanımlı arabaları 
bazen kendisini izleyenlere ateş etmekte, bazen duman 
püskürtmekte, bazen uçurumdan uçarken paraşüt 
açmakta, bazen de denizaltında dolaşıp, umulmadık 
sahillere çıkarak kumsalda güneşlenenleri şaşkına 
çevirmektedir.

James Bond Filmlerinin dökümü ve baş aktörleri 
şöyledir:
1.«Dr.No» – 1962  (Sean Connery)
2.«From Russia with Love» (Rusya’dan Sevgilerle) - 

1963  (Sean Connery)
3.«Goldfinger» (Altın Parmak) – 1964 (Sean Connery)
4.«Thunderball» – 1965 (Sean Connery)
5.«Casino Royale» (Büyük Kumarhane) – 1966 

(David Niven, Peter Sellers) 
6.«You Only Live Twice» (İnsan İki Kere Yaşar) – 

1967  (Sean Connery)
7.«On her Majesty’s Secret Service» (Kraliçe’nin 

Hizmetinde) – 1969  (George Lazenby)
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8.«Diamonds are Forever» (Ölümsüz Elmaslar) – 
1971 (Sean Connery)

9.«Live and Let Die» (Yaşamak İçin Öldür) – 1973 
(Roger Moore)  

10.«Man with the Golden Gun» (Altın Tabancalı 
Adam) – 1974  (Roger Moore)  

11.«The Spy Who Loved Me» (Beni Seven Casus) – 
1977  (Roger. Moore)  

12.«Moonraker» (Ay Harekâtı) – 1979  (Roger Moore)  
13.«For Your Eyes Only» (Sadece Gözlerin İçin) – 

1981 (Roger Moore)   
14.«Octupussy» (Ahtapot) – 1983   (Roger Moore)  
15.«A View to Kill» (Ölüme Bir Bakış) – 1985  (Roger 

Moore)  
16.«The Living Daylights»  (Yaşayan Işıklar) – 1987  

(Timothy Dalton)
17.«Licence to Kill» (Öldürme Yetkisi) – 1989  

(Timothy Dalton)

1990 sonrasından günümüze doğru gelen filmleri ise 
şöyledir:

18.«Golden Eye» (Altın Göz) – 1995  (Pierce Brosnan)
19.«Tomorrow Never Dies» (Yarın, Asla Ölmez) – 

1997 (Pierce Brosnan)
20.«The World is not Enough» (Dünya Yetmez) – 

1999 (Pierce Brosnan)
21.«Die Another Day» (Başka Bir Gün Öl) – 2002  

(Pierce Brosnan)
22.«Casino Royale» (Büyük Kumarhane) – 

Tekrar:2006  (Daniel Craig) 
23.«Quantum of Solace» (Tesellinin Bedeli) – 2008  

(Daniel Craig)
24.«Skyfall» - 2012 (Daniel Craig)
25.«Spectre» - 2015 (Daniel Craig)

AJANLARA HİZMET EDENLER
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DEVRİYELER

Stingray

1964-65 sezonunda 39 Bölüm olarak Gerry ve 
Silvia Anderson tarafından gerçekleştirilen, kahramanı 
Dünya Güvenlik Devriye denizaltısı «Stingray»’in, 
okyanustaki ve yeryüzünü ele geçirmeye çalışan 
okyanus altı uygarlıkları ile maceraları. İlk kez 
tamamen renkli çekilen bu İngiliz kukla animasyon 
yapımın müzikleri: Berry Gray, Özel efektler: Derec 
Meddings. 

Dizinin Bölüm Başlıkları şöyledir:
1964, 1.Sezon Bölümleri:
1).Stingray:
WASP tarafından araştırmayla görevli, Dünya Güvenlik 
Devriyesi’nin saatte 600 mil yapabilen Stingray adlı 

denizaltısı tahrip edilmiştir. Kaptan Troy Tempest ve 
yardımcısı Phones, yeryüzünü ele geçirmeye kararlı bir 
denizaltı imparatorluğunun hükümdarı Titan tarafından 
yakalanmıştır. Troy, başka bir sualtı uygarlığı üyesi 
Marina’dan yardım alır. Zaman geçmektedir. WASP, 
Stingray’in görüntüden kaybolduğu yere bir nükleer 
füze göndermeye hazırlanmaktadır. 
2).Emergency Marineville, 3).The Ghost Ship, 
4).Subterranean Sea, 5).Loch Ness Monster, 6).Set Sail 
for Adventure, 7).The Man from the Navy, 8).An Echo 
of Danger, 9).Raptures of the Deep, 10).Titan Goes 
Pop, 11).In Search of the Tajmanon, 12).A Christmas 
to Remember, 13).Tune of Danger

1965, 1.Sezon Bölümleri:
14).The Ghost of the Sea, 15).Rescue from the Skies, 
16).The Lighthouse Dwellers, 17).The Big Gun, 
18).The Cool Cave Man, 19).Deep Heat, 20).Star 
of the East, 21).Invisible Enemy, 22).Tom Thumb 
Tempest, 23).Eastern Eclipse, 24).Treasure Down 
Below, 25).Stand by for Action, 26).Pink Ice, 27).The 
Disappearing Ships, 28).Secret of the Giant Oyster, 29).
The Invaders, 30).A Nut for Marineville, 31).Trapped 
in the Depths, 32).Count Down, 33).Sea of Oil, 34).
Plant of Doom, 35).The Master Plan, 36).The Golden 
Sea, 37).Hostages of the Deep, 38).Marineville Traitor, 
39).Aquanaut of the Year.



32 www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2018 / sayı 15

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

Thunderbirds 2086
Uzay Kahramanları

Thunderbird (Gökgürültüsü Kuşu/ Gürleyen 
Kuş) Kuzey Amerika Kızılderili efsanelerine göre, 
yeryüzüne yağmur yağdırarak bitkilerin büyümesine 
neden olan, kuş biçiminde güçlü bir ruhtur.  Aydınlık, 
onun göz açıp kapamasıdır ve kanat çırpması ile gökler 
gürülder. Thunderbird,  totemlerde, diğer alt seviyede 
kuş ruhlarıyla birlikte, göbeğinin üzerinde ilave bir 
kuşbaşı ile sembollenmiştir, Benzer figürler, Avrupa, 
Afrika ve Asya totemlerinde de görülür. Gizemcilikteki 
karşılığı, binlerce kuşun binlerce yıl arayıp da ancak 30 
kuşun huzuruna vardığı «Simurg» (Tanrısal Öz)’dur.  

Bu efsanevi kuşa adını veren dizi, yine Gerry ve 
Silvia Anderson tarafından 1965-66 sezonunda İngiliz 
kukla dizisi olarak çekilmiştir, Ülkemizde «Uzay 
Kahramanları» adıyla gösterildi. 

Ölümcül tehlikelere maruz kalanları kurtarmak 
üzere Uluslararası Kurtarma Teşkilatı’na ait, son 

derece ileri teknolojiyle donanımlı «Ateş-kuşu» adlı 
gemileriyle, Huston Uzay Merkezi’nden astronot Jeff 
Tracy ve 5 oğlu, çeşitli maceralar yaşarlar. 

1965, 1.Sezon Bölümleri:
1).Trapped in the Sky, 2).Pit of Peril, 3).The Perils 
of Penelope, 4).Terror in New York City, 5).Edge of 
Impact, 6).Day of Disaster, 7).30 Minutes After Noon, 
8).Desperate Intruder, 9).End of the Road, 10).The 
Uninvited, 11).Sun Probe, 12).Operation Crash-Dive, 
13).Vault of Death, 14).The Mighty Atom. 

1966, 1.Sezon Bölümleri:
15). City of Fire, 16). The Impostors, 17). The Man 
from MI.5, 18). Cry Wolf, 19). Danger at Ocean Deep, 
20). Move - And You’re Dead, 21). The Duchess 
Assignment, 22). Brink of Disaster, 23). Attack of the 
Alligators!, 24). Martian Invasion, 25). The Cham-
Cham, 26). Security Hazard.

1966, 2.Sezon Bölümleri:
1).Atlantic Inferno, 2).Path of Destruction, 3).Alias Mr. 
Hackenbacker, 4).Lord Parker’s ‘Oliday, 5).Ricochet, 
6).Give or Take a Million.
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DEVRİYELER

Knight Rider Dizisi
KITT - Knight Industries Two Thousand 

Kara Şimşek

1982-86 arası 4 sezonluk ABD yapımı dizi, 
ülkemizde «Kara Şimşek» adıyla gösterildi. Yapımcı: 
Glen Larson, Harkor Wade; Yönetmen: Daniel Heller; 
Oyuncular: Edward Mulhare, David Hasselhoff. 
Patricia McPherson. 

Kadim bilgilerde, mahşerin 4 atlısı olarak 
da bilinen 4 farklı erdem ve olgunlaşma basamağı, 
şövalyelik olarak da ifade edilir. Orijinal adı «Knight 
Rider» “Şövalye Binici” olan bu makine kahramanın 
da her bölümü, bu şövalyeliklerin başka bir çehresini 
anlatması bakımından ilginçtir. Burada kastedilen onun 
sürücüsü (driver) olan Mike (Michael) değil, doğrudan 
arabanın kendisidir. Ayrıca «Knight of the Phoenix» 
(Ateş Kuşu/Yeniden Dirilişin Şövalyesi) sembollerin 
ardına gizlenmiş bu tarz bir art anlama da başlangıç 
yapmaktadır. 

Polis memuruyken sanayi casusluğu yapan bir 

şebekenin peşine düşen Michael, ölümcül şekilde 
yaralanır. Knight adlı sakat bir bilim adamı, bir fon 
kurarak KITT (Knight Industries Two Thousand - 
Şövalye İşletmecilik 2000) adını verdikleri bir oto-
bilgisayarın geliştirilip toplum hizmetine sunulmasın 
için Mich adlı birini görevlendirmiştir. Mich ve 
bilgisayar uzmanı Bonnie, Michael’i bulur; estetik 
yaptırarak yeni bir kimlik le KITT’in sürücülüğünü 
üslendirirler. Bu korkusuz dörtlü, pek çok ilginç olayın 
üstesinden gelebilecek tir, artık. 

Konuyu 6 Milyon-Dolarlık Adam’ın başka 
bir yorumu şeklinde görmek de olası. Sürücü 
Michael’in denetiminde, kendi kendine düşünebilen, 
karar verebilen, konuşan ve önerilerde bulunan bir 
yapay zeka» otomobil var… Özellikle de yeni araba 
modellerine hayranlık duyanlar için kaçırılmaz fırsat… 
Gerisi macera…

1982, 1.Sezon Bölümleri:
1). Knight of the Phoenix: Part-1, 2). Knight of the 
Phoenix: Part-2, 3).Deadly Maneuvers, 4).Good Day 
at White Rock, 5).Slammin’ Sammy’s Stunt Show 
Spectacular, 6).Just My Bill, 7).Not a Drop to Drink, 
8).No Big Thing, 9).Trust Doesn’t Rust, 10).Inside Out, 
11).The Final Verdict, 12).A Plush Ride, 13).Forget Me 
Not,  

1983, 1.Sezon Bölümleri:
14).Hearts of Stone, 15).Give Me Liberty... or Give 
Me Death, 16).The Topaz Connection, 17).A Nice, 
Indecent Little Town, 18).Chariot of Gold, 19.White 
Bird, 20). Knight Moves, 21).Nobody Does It Better, 
22).Short Notice,  

1983, 2.Sezon Bölümleri
1).Goliath: Part-1, 2).Goliath: Part-2, 3).Brother’s 
Keeper, 4).Merchants of Death, 5).Blind Spot, 6).Return 
to Cadiz, 7).K.I.T.T. the Cat, 8).Custom K.I.T.T, 9).Soul 
Survivor, 10).Ring of Fire, 11).Knightmares, 12).Silent 
Knight, 
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1984, 2.Sezon Bölümleri: 
13).A Knight in Shining Armor, 14).Diamonds Aren’t 
a Girl’s Best Friend, 15).White-Line Warriors, 16).
Race for Life, 17).Speed Demons, 18).Goliath Returns, 
20).A Good Knight’s Work 21).Mouth of the Snake, 
23).Let It Be Me, 24).Big Iron

1984, 3.Sezon Bölümleri.
1).Knight of the Drones, 3).The Ice Bandits, 4).Knights 
of the Fast Lane, 5). Halloween Knight, 6). K.I.T.T. 
vs. K.A.R.R., 7). The Rotten Apples, 8). Knight in 
Disgrace, 9). Dead of Knight, 10). Lost Knight, 11). 
Knight of the Chameleon, 

1985, 3 Sezon Bölümleri:
12).Custom Made Killer, 13).Knight by a Nose, 14).
Junk Yard Dog, 15).Buy Out, 16).Knightlines, 17).The 
Nineteenth Hole, 18).Knight & Knerd, 19).Ten Wheel 
Trouble, 20).Knight in Retreat, 21).Knight Strike, 22).
Circus Knights, 

1985, 4.Sezon Bölümleri:
1).Knight of the Juggernaut, 3).KITTnap, 4).Sky 
Knight, 5).Burial Ground, 6).The Wrong Crowd, 
7).Knight Sting, 8).Many Happy Returns, 9).Knight 
Racer, 10).Knight Behind Bars, 11).Knight Song, 

1986 4.Sezon Bölümleri:
12).The Scent of Roses, 13).Killer K.I.T.T., 14).Out of 
the Woods, 15).Deadly Knightshade, 16).Redemption 
of a Champion, 17) Knight of a Thousand Devils, 18).
Hills of Fire, 19).Knight Flight to Freedom, 20).Fright 
Knight, 21).Knight of the Rising Sun, 22).Voo Doo 
Knight.
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1983 ABD yapımı filmin yönetmeni: John 
Badham, Senaryo: Dan O’Bannon, Don Jakoby. 
Oyuncular. Roy Scheider, Warren Oates, Candy Clark.

Mavi Şimşek, özel bir Polis devriye helikopter 
modelidir. Ancak silahla donatılmıştır ve sokak 
olaylarını engelleme görevini de üstlenmiştir. 

Tasarımcıları, onun neler yapabileceğini 
göstermek istemiştir. Fakat Los Angeles Polis 
Şubesi pilotu Frank Murphy, onunla kentteki asayiş 
operasyonlarına katılma girişimlerinde bulunur. 
Murphy ve yardımcısının, Vietnam’dan döndükten 
sonra da aralarındaki olaylara farklı bakış açıları 
devam eder; hatta bu sürtüşme, helikopteri kullanma 
konusunda zirve yapar.

Ülkemizde «Mavi Şimşek» adıyla gösterilen 
filmin beğenilmesinden sonra, içine biraz da komedi 
katarak, ertesi yıl, bir sezonluk dizisi çekilmiştir:

1984 ABD yapımı dizinin bölümleri çeşitli 
yönetmenler tarafından çekilmiştir: Guy Magar, 
Bernard McEveety, Gilbert M.Shilton, Earl Bellamy, 
Phill Bondelli, Bernard L. Kowlski, Charlie Picerni.

Oyuncular: James Farentino (Frank Chaney), 
Dana Carvey (Clinton ‘Jafo’), Sandy McPeak (Captain 
Braddock), Dick Butkus (Richard ‘Ski’ Butowski), 
Bubba Smith (Lyman ‘Bubba’ Kelsey)  

Los Angeles Polis Teşkilatındaki Teğmen 
Frank Chaney, suçlulara karşı ileri donanımlı bir 
helikopter olan Mavi Şimşek Ekibine atanmış, kurallar 
karşısında başına buyruk bir polistir. Mavi Şimşek, 
“fısıltı modeli” denen son derece sessiz çalışan, yüksek 
hıza ve manevra gücüne sahip, geliştirilmiş en güçlü 
silahlarla donanmış bir araçtır. Chaney’in yardımcısı 
Wonderlove, temiz-yüzlü bir çaylaktır. Eski birer 
sporcu olan Ski ve Bubba ise geliştirilmiş bir minibüsü 
kullanan yer destek görevlileridir.

1984 yılında çekilen ve ülkemizde tamamı 
gösterilen 11 bölüm şöyledir:

1).Second Thunder, 2).A Clear and Present 
Danger, 3).Arms Race, 4).Revenge in the Sky, 5).Trojan 
Horse, 6).Skydiver, 7).Clipped Wings, 8).Payload, 
9).The Long Flight, 10).Godchild, 11).The Island. 

Filmciler kaçırır mı, bir akıllı ve mükemmel 
helikopter macerası daha çevrilir: «Airwolf» (Hava 
Kurdu-1984)

Blue Thunder
Mavi Şimşek

Blue Thunder TV Dizisi
Mavi Şimşek

DEVRİYELER
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1984 ABD yapımı filmin yönetmeni ve senaristi: 
Donald Bellisario, Oyuncular: Jan-Michael Vincent, 
Ernest Brognine, Alex Cord.

Hava Kurdu, “Şirket” denilen bir devlet 
kuruluşu tarafından yaratılan, yüksek teknolojili bir 
helikopterdir. Onun yapımcısı olan bilgin, dengesiz 
biridir; aracı çalar ve Libya’ya götürür.  

Hava Kurdu Projesinin yöneticisi, kot adı 
Archangel (Büyük Melek Mikâil) olan Müdür 
yardımcısı Michael Colesmith Briggs, onu geri 
getirmeyi kafaya koyar. 

Helikopterin bir diğer mucidi olan Stringfellow 
Hawke, aracı nasıl uçuracağını bilmektedir. Archangel, 
Libya’ya gidip onu nasıl geri getireceği konusunda 
onu yetiştirir. Tek sorun, Hawke’ın yalnızlığı seven, 
içine kapanık biri olmasıdır. Bu görevde onun ücreti, 
Vietnam’daki bir eylem sırasında kaçırılan kardeşinin, 
Şirket tarafından ölü veya diri yerinin belirlenmesidir.

Filmin ardından, 3 yıl sürecek olan dizisi devreye 
girer.  

Pilot filminden sonra 1984-86 arasında çekimine 
başlanan dizi, başkahramanı mükemmel yapılmış 
bir helikopter «Hava Kurdu».ve ABD soğuk savaşı 
üzerine kurulu. 

Yönetmen: Donald Bellisario, Oyuncular: 
Stringfellow Hawke (Jan-Michael Vincent), 
Michael ‘Archangel’ Coldsmith Briggs III (Alex 
Cord), Dominic Santini (Ernest Brognin), Caitlin 
O’Shaughnessy (Jean Bruce Scot).

Dizide, pilot filmdeki aracın mucidi dengesiz 
bilgin ve helikopterin Libya’ya kaçırılma faslı devreden 
çıkarılmış. Bu müthiş makinenin deneme pilotu 
Hawke, Vietnam’da esir düşen ağabeyini kurtarmak 
için Şirket’e şantaj yapar. Şirket yetkilileri, bu durumu 
gizler ve ona yardım ederler. Tamamen macera ağırlıklı 
3 sezonluk bir dizi.  

1984, 1.Sezon Bölümleri:
1).Shadow of the Hawke, 2).Daddy’s Gone a Hunt’n, 
3).Bite of the Jackal, 4).Proof Through the Night,  

Airwolf
Hava Kurdu

Airwolf TV Dizisi
Hava Kurdu
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5).One Way Express, 6).Echoes from the Past, 7).Fight 
Like a Dove, 8).Mad Over Miami, 9).And They Are 
Us, 10).Mind of the Machine,  11).To Snare a Wolf, 

1984, 2.Sezon Bölümleri:
1).Sweet Britches, 2).Firestorm, 3).Moffett’s Ghost, 
4).The Truth About Holly, 5).The Hunted, 6).Sins of 
the Past, 7).Fallen Angel, 8).HX-1, 9).Flight #093 Is 
Missing, 10).Once a Hero, 11).Random Target, 

1985, 2.Sezon Bölümleri:
12).Condemned, 13).The American Dream, 14).Inn 
at the End of the Road, 15).Santini’s Millions, 16).
Prisoner of Yesterday, 17).Natural Born, 18).Out of 
the Sky, 19).Dambreakers, 20).Severance Pay, 21).
Eruption, 22).Short Walk to Freedom, 

1985, 3.Sezon Bölümleri:
1).The Horn of Plenty, 2).Airwolf II, 3).And a Child 
Shall Lead, 4).Fortune Teller, 5).Crossover, 6).Kingdom 
Come, 7).Eagles, 8).Annie Oakley, 9).Jennie, 10).
The Deadly Circle, 11).Where Have All the Children 
Gone?, 12).Half-Pint.

1986, 3.Sezon Bölümleri:
13).Wildfire, 14).Discovery,  15).Day of Jeopardy, 16).
Little Wolf, 17).Desperate Monday, 18).Hawke’s Run, 
19).Break-In at Santa Paula, 20).The Girl Who Fell 
from the Sky, 21).Tracks, 22).Birds of Paradise, 
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Ali YAZAN

Valkyrie Operasyonu

Kısa Öykü - Bölüm 2

“0” dedikten sonra konsoldaki bir düğmeye 
dokundu. Cam bölmeyi mavi bir ışık kapladı. 
Kısa süren bir vınlama sesinden sonra ışık ve 
ses kesildi. Cam bölme şimdi bomboştu. Albay 
Hudson konsoldaki kronometreyi 15 dakikaya 
ayarladı.  Komuta odasındaki tüm personel dev 
ekrandaki kronometrenin geri sayımını büyük bir 
gerginlikle izlemeye başlamıştı. Albay Hudson 
herkesin duyabileceği bir sesle “Tanrı yardımcınız 
olsun beyler.” dedi.

Yüzbaşı ve personeli yoğun ışıkla kamaşan 
gözlerini açtıklarında önlerinde uzanan bir 
otoyolun kenarında olduklarını gördüler. Yüzbaşı 
çevresine bakındığında tim elemanlarının sağ 
olduğunu gördü. “Herkes iyi mi?” diye sordu.

Tüm tim elemanları iyi olduklarına dair 
cevap verdikten sonra yüzbaşı çevreye hızlıca bir 

göz attı. Ağaçlık alan yaklaşık olarak bir kilometre 
kadar ilerilerindeydi.  Operasyonu güven içinde 
gerçekleştirebilmek için buraya ulaşmaları 
gerekliydi ancak bu da vakit kaybı demekti.  
“Anlaşılan yolun kenarına düşmüşüz, kahretsin.” 
Yüzbaşı kolundaki kronometreye baktığında bir 
dakikanın şimdiden geçmiş olduğunu gördü. 
Dokuz dakikaları kalmıştı. Ağaçlık alana 
ulaşmaları için yeterli zamanları yoktu.

“Beyler, santrali hemen buraya kurun. 
Ormana ulaşmak için vaktimiz yok.” diye emir 
verdi. Personeli, emri ikiletmeden yerine getirdi. 
Cihazı yolun 20 metre kadar iç tarafına taşıyarak 
çantasından çıkardılar ve metal ayaklarını açarak 
yere sabitlediler. İletişimden sorumlu çavuş bir 
düğmeye basarak cihazı aktif hale getirdi ve 
kulaklığı başına yerleştirerek dinlemeye başladı. 
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Ufak bir çanak antenle etrafı dinlemeye alan 
cihaz kısa sürede karargâhın telefon sinyallerini 
yakaladı. Çavuş “Bingo, yakaladım.” diye bağırdı.

Yüzbaşı “Derhal hatta bağlan ve dinlemeye 
al. Tam bir dakika sonra da karargâhı ara ve Albay 
Brandt’i iste. Eğer daha erken ararsak patlama 
olmadan konferans salonuna dönebilir ve çantayı 
bulunduğu yerden alabilir.” diye emretti.

“Emredersiniz.”
Çavuş, hattı dinlemeye aldı. Yüzbaşı 

devamlı kronometreyi kontrol ediyordu.  
Bağlanmaya 30 saniye kalmıştı ki arka 
taraflarından bir arabanın yaklaşmakta olduğunu 
gördüler. Yüzbaşı “Karargâhı ara, hemen!” diye 
emretti. Çavuş derhal numarayı çevirdi. Ancak 
karşı taraftan bir cevap alamadı. Numarayı tekrar 
tekrar çevirmeye devam etti. Bu arada araç 
onlara iyice yaklaşmıştı. İçinde bir subay olduğu 
anlaşılıyordu. Önünde motosikletli iki koruma, 
arkasında ise askeri bir kamyon içinde sekiz adet 
tam teçhizatlı asker vardı. Tam bu sırada karargâh 
cevap verdi ve çavuş derhal Albay Brandt’le 
görüşmek istediğini, kendisinin Berlin’deki 
Reich Güvenlik Baş Dairesinden. Binbaşı Klaus 
Steinberg olduğunu söyledi. Ancak şimdi araç 
durmuş ve içinden inen ve onlara doğru yaklaşan 
kişinin bir SS albayı olduğunu görmüşlerdi. 
Yüzbaşı , çavuşun önünde durarak albayın onu 
görmesini engelledi. Ellerini arkasında kavuşturur 
gibi yaparak parmak uçlarında hafifçe yükseldi ve 
eliyle çavuşa iletişimi kes işareti yaptı.

İşareti alan çavuş derhal iletişimi kesti ve 
ahizeyi cihazın üzerindeki yerine yerleştirdi. Albay, 
Yüzbaşı Johnson’ın tam karşısına geldiğinde 
yüzbaşı topuklarını birleştirerek kolunu ileri 
uzattı ve “Heil Hitler!” diyerek Nazi selamı verdi.  
Onunla beraber tüm personeli de aynı şekilde 

selam verdiler. Albay , sağ elini kaldırarak selamı 
aldı ve şapkasını çıkararak tozunu silktikten sonra 
karşısında hazır ol  vaziyetinde bekleyen Yüzbaşı 
Johnson’a “Burada ne yapıyorsunuz Binbaşı, 
ee?”diye sordu.

“Steinberg, Klaus Steinberg, albayım. 
Reich Güvenlik Baş Dairesinden. ” diye tamamladı 
Johnson.

 “Evet, Binbaşı Steinberg, sorumu 
yineleyeyim. Burada ne yapıyorsunuz?” Bu soruyu 
sorarken albayın gözleri sırasıyla Johnson ve tim 
elemanlarının üzerinde gezinmiş ve sonunda 
da personelin arkasında duran cihazın üzerinde 
sabitlenmişti.

Johnson duraksamadan cevap verdi 
“Führer’imizin emriyle yeni bir telefon santralinin 
denemelerini gerçekleştiriyoruz, albayım.”

“Telefon santrali mi? Bir telefon santralinin 
denenmesi için böyle açıklık bir alana getirildiğini 
ilk defa görüyorum. Bunun sebebi nedir? Ve 
Führer’in yazılı emri varsa onu da görmek isterim.”

“Elbette, albayım.” Yüzbaşı Johnson 
sol üst cebinde bulunan emir yazısını çıkararak 
albaya uzattı. Albay, emri dikkatle inceledi. 
Emirde Binbaşı Klaus Steinberg’in yeni tip bir 
askeri telefon santralinin denenmesi için yetkili 
kılındığı ve bu amaçla istediği mekânı seçebileceği 
belirtilmekteydi. İmza yerinde Adolf Hitler’in 
ismini gören albay imzayı dikkatle inceledi. Bunun 
Hitler’e ait olduğu açıkça görülüyordu. O belgeyi 
incelerken Yüzbaşı Johnson da CIA’nin imzanın 
taklidini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş 
olması için içinden dua ediyordu.

Albay, belgeyi Yüzbaşı Johnson’a geri 
verirken  “Evet, bu Führer’in imzası. Buna şüphe 
yok. Ancak bu olayın manasını gene de bana 
açıklamanızı rica edeceğim.” dedi.
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“Memnuniyetle, albayım. Bu santral 
çok yeni bir model ve mevcut telefon hatlarına 
bir kabloya ihtiyaç duymadan bağlanabiliyor. 
Bununla da kalmıyor, bilinen tüm telefon hatlarını 
dinlemenize de izin veriyor. Eğer buradaki 
denemelerimiz başarılı olursa cihazı düşman 
hatlarında kullanım için cephe birliklerine 
göndereceğiz. Ancak bu bilginin şimdilik çok gizli 
konumunda bulunduğunu belirtmeme izin verin.”

“Elbette, elbette.”
Albay, tatmin olmuş görünüyordu. Ancak 

Johnson ve personeli hiç rahat değildi çünkü 
süreleri neredeyse dolmak üzereydi. Albay, 
hepsini kısaca tekrar şüpheyle süzerek “Peki, 
binbaşı, size görevinizde başarılar dilerim.” 
dedi ve selam verdikten sonra arkasını dönerek 
arabasına doğru yürümeye başladı. Johnson ve 
tim elemanları da Nazi selamıyla albaya karşılık 
verdikten sonra hemen santralin başına geçtiler.  
Albay, arabasına binip biraz uzaklaştıktan sonra 
Johnson, karargâhın hemen tekrar aranmasını 
emretti. Çavuş Tuckleberry emri derhal yerine 
getirdi. Karşı taraftan ahizenin kaldırıldığını ve 
karşılık verildiğini duymuşlardı ki birden ahizeden 
şiddetli bir patlama sesi geldi. Karşı taraftaki 
hat kapanmıştı. Çavuş elinde ahize olduğu hâlde 
yüzbaşıya bakakalmıştı. Tüm personel adeta taş 
kesilmişti. Bir anlık şaşkınlık ve hayal kırıklığından 
sonra Johnson derhal cihazın yerine yerleştirilmesi 
ve ormana doğru çekilme emrini verdi.
  Personel hızla bu emri yerine getirirken 
az önce konuştukları albayın aracının 
dönmüş olduğunu ve yanındaki eskortlarla 
beraber kendilerine doğru hızla yaklaştığını 
gördüler. Johnson kronometresine baktığında 
dört dakikalarının kaldığını gördü. Ya kalıp 
sorgulanmayı ve tutuklanmayı göze alacaklar 

ya da çatışmaya girerek vakit kazanmaya 
çakışacaklardı. Her iki hâlde de eğer dört dakika 
daha dayanabilirlerse Profesör Harris onları 
geri alacaktı. Hızlı karar vermesi gerekiyordu. 
Eğer kaçarlarsa suçlu olduklarını kabul etmiş 
olacaklardı. Bu yüzden ormana çekilme emrini 
iptal etti ve herkese olduğu yerde kalmalarını 
söyledi.

Albayın aracı az sonra yanlarında 
belirmişti. Albay araçtan inerek korumalarıyla 
beraber hızla yanlarına geldi. Johnson hiç bir 
şeyden haberi yokmuş gibi davranarak hemen 
Nazi selamını verdi ve “Neler oluyor albayım, 
bunkerle görüşürken telefonda şiddetli bir patlama 
sesi duyduk?” diye sordu.

Albay “İlk kontrol noktasına vardığımda 
Führer’e bir suikast girişimi olduğunu haber 
aldım, detayını ben de bilmiyorum. Ancak şükürler 
olsun ki Führer’imiz hafif yaralarla bu suikast 
girişimini atlattı. Binbaşı Steinberg, soruşturma 
için sizi ve personelinizi tutukluyorum. Derhal 
silahlarınızı ve yanınızdaki santrali bana vermenizi 
emrediyorum.” diye cevap verdi.

Johnson şaşırmış gibi görünerek bir an 
elemanlarına baktı ve tekrar Albaya dönerek 
“Ama neden, gördüğünüz gibi biz burada bir testi 
gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Bu suikastla ne 
gibi bir ilgimiz olabilir ki?” diye sordu.

“Orasını karargâha, ya da ondan geriye 
ne kaldıysa oraya vardığımızda öğrenirsiniz. 
Şimdilik size verdiğim emirlere derhal itaat edin, 
yoksa güç kullanmak zorunda kalacağım. Ha, bu 
arada az önce kontrol noktasında karşılaştığım ve 
Reich Güvenlik Baş Dairesinde görevli olduğunu 
bildiğim bir yüzbaşı dairede sizin adınızda bir 
subayın olmadığını bana söyledi, belki bilmek 
istersiniz.” Albay son sözlerini alaycı bir tavırla 
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söylemişti. 
Yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmayan 

Johnson, hemen belindeki tabancayı çıkarıp 
albaya uzattı. Elemanlarına da başıyla aynısını 
yapmalarını işaret etti. Tüm tim elemanları 
silahlarını albayla beraber gelen askerlere teslim 
ettikten sonra santrali de Albayın otomobillinin 
arkasına yüklediler. İşleri bittikten sonra tim 
personeli tam araçlara bindirilecekti ki birden 
hepsinin etrafını mavi ve parlak bir ışık kapladı. 
Albay ve askerleri kendilerini bu parlak ışıktan 
korumak için birkaç saniyeliğine elleriyle yüzlerini 
kapatıp açtıktan sonra tutukladıkları SS binbaşısı 
ve ekibinin ortadan kaybolduğunu hayretle 
gördüler.  Albay “Her tarafı araştırın, uzağa gitmiş 
olamazlar.” diye bağırdı. 

Sonra santral aklına geldi ve hışımla 
arabanın bagajını açtı. Santral da askerlerle beraber 
ortadan kaybolmuştu. O böyle ekibi ile birlikte 
etrafı çılgınca araştırırken Yüzbaşı Johnson ve 
askerleri sağ salim geri dönmenin mutluluğunu 
yaşıyorlardı. Onlar önlerinde belirir belirmez 
Albay Hudson hemen camekânlı bölmenin 
kapısını açmış ve kendilerine önce iyi olup 
olmadıklarını, iyi oldukları cevabını aldıktan sonra 
da operasyonun başarılı olup olmadığını sormuştu. 
Yüzbaşının “Maalesef efendim.” diyerek başını 
olumsuz manada sallaması ise kendisinde hayal 
kırıklığına yol açmıştı. 

Tim bölmeden çıktığında odadaki 
tüm personel onları canlı döndükleri için 
kutladı. Johnson ekibine odalarına gidip 
dinlenebileceklerini söyledikten sonra Albay 
Hudson’ın karşısına oturdu ve olanları en ince 
ayrıntısına kadar anlattı. Kendisini Hudson’la 
beraber dikkatle dinleyen Profesör Harris, 
Hudson’a dönerek “Size bu operasyonun 

başarısız olacağını söylemiştim albay. Dua edin ki 
personeliniz canlı geriye döndü. Bunun tam tersi 
bir durumla da karşılaşabilir, onların cesetlerini 
buraya geri getirebilirdik.” dedi.

Albay düşünceli bir şekilde başını tasdik 
manasında salladıktan sonra masadaki telefona 
uzanarak bir numara çevirdi. “Bana derhal 
Savunma Bakanını bağlayın!” Birkaç saniye sonra 
Savunma Bakanı George Mason hattaydı. Albay 
ona olayı kısaca özetledikten sonra “Emirlerinizi 
bekliyorum efendim.” diyerek sözlerini tamamladı 
ve Bakanın sözlerini dinlemeye başladı. Kısa bir 
süre dinledikten sonra “Peki, efendim. Anlıyorum, 
emredersiniz.” dedi ve telefonu kapattı. Karşısında 
oturan Johnson ve Harris’e dönerek “Bakan timin 
birkaç gün dinlendikten sonra suikast için yeni bir 
göreve hazır olmasını istiyor.” dedi.

“Yeni bir görev mi? Ne görevi? Bakan 
bu teşebbüsün başarısızlığa uğramaya mahkûm 
olduğunu anlayamadı mı hala?” Bu sözleri 
Harris söylemişti. “Üzgünüm profesör fakat 
Pentagon bu görevin ne pahasına olursa olsun 
gerçekleştirilmesi konusunda ısrarcı ve onlar sizin 
gibi düşünmüyorlar. Tarihin değiştirilebileceğine 
hâlâ inanıyorlar.”

Harris “Ben de üzgünüm Albay Hudson 
çünkü kaderle savaşmak imkânsızdır. Pentagon 
da bu gerçeği mutlaka kavrayacak ama korkarım 
bu onlara pahalıya mâl olacak.” diyerek sözlerini 
tamamladı ve ayağa kalkarak odadan dışarı çıktı.

   Son
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Gürhan ÖZTÜRK

Son İnsan

Roman - Bölüm 4

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

Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları 
eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral 
Serhat Seçkin seçilir: 

“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.” 

Tek başına gerçekleştireceği bu görevde özel 
insanların yetenekleri onu hem korkutmaktadır hem de 
şaşırtmaktadır:

“İsterseniz gıcık olduğunuz general dostunuz 
varsa, onun altından değerli eşyalarını da basit 
birer odun parçasına çevirebilirim.” 

“Gerçekten de muazzam bir yetenek.”

Yine de tek başına bu işin altından kalkması 
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gerektiğinin farkındadır: 

“Bunu yapabilirim.”

Kendisine Kedi Oğlan diyen gizemli bir gencin, 
General’in Leydi Kuzgun ismini kullanan arkeolog 
dostuyla geçmişte karşılaştıkları ortaya çıkar:

“Bir dakika bu genci tanıyorum ben. Emin 
değilim ama sanki bu gençle ben yıllar önce 
karşılaşmıştım,” 

“Nerede ve ne zaman?” 

“Yirmi yıl önce, Mısır’da. Sizinle ilk tanıştığımız 
andan yaklaşık bir iki dakika sonra bu genç yanıma 
gelmişti ve benimle konuşmuştu,”

4. Bölüm “Ozan”
 (19.06.2014, Bir yıl önce) 

 General Serhat ilacın etkisinin hala geçmediğini 
hissediyordu. Baş dönmesi katlanılmaz bir hale 
gelmişti. Artık bedeninin genç olmadığını gösteriyordu 
bu durum. Görev alacağı yeri görmeye gitmesi 
gerektiğine dair acil bir çağrı aldığında mecburen 
eşinin yanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Gidince 
haber vereceğini söylemişti, ama burada telefonlara yer 
yoktu. Cebinden görev çağrısı gelmeden önce beraber 
olduğu eşi ile Haliç’in kenarında çektirdiği bir fotoğrafı 
çıkarttı ve ona bakarak cesaret aldı. Eşi alımlıydı, her 
zaman bakımlıydı. General’e çeki düzen vermesini de 
bilirdi, o olmasaydı saçını bile taramayı unuturdu çoğu 
zaman. Kestane rengi saçı, ela gözleri ve hep gülümser 
halde duran dudaklarıyla sabahın ilk ışıklarıyla ona 
bakarak uyanmak büyük bir lütuftu General için. Ama 
özel günlerinde onunla vakit geçirmek yerine şimdi 
burada bulunmak zorunda bırakılmıştı. 

Ona Altın Boynuz’un hikâyesini anlatmıştı. Bir 
kehanetin peşinden giden insanların bu topraklara nasıl 
yerleştiğinin efsanesini okuduğu bir kitaptan alıntılarla 
paylaşmıştı. Bu toprakların değerini göremeyenler 
ise şimdinin Kadıköy’ünde, o zamanın ise Körler 
Ülkesinde ikamet ediyorlardı. *

“Bu hikâyeden neden etkilendiğini tahmin 

edebiliyorum” demişti onu sonuna kadar dinledikten 
sonra eşi. 

“Bu proje çok değerli, bu yüzden işi başarıya 
ulaştırmam gerekiyor. Bu insanlar dibimizdeyken 
bizlerin kör gözlerle onlara yaklaşması yapılacak en 
kötü hata olur.”

Eşi, her zaman destek olurdu. Bu durumda da 
ondan başka içindeki sıkıntıları kimseyle paylaşamazdı. 
Çünkü projeye göstermiş olduğu özgüven neticesinde 
liderlik etmesi için görevlendirilmişti. Daha fazla 
sohbet edememişlerdi, aniden gelen çağrı yüzünden 
kalkmak zorunda kalmıştı eşinin yanından. Neyse 
ki eşi çok anlayışlı birisiydi. En son ayrılmadan 
evvel yanağına bir öpücük kondurmuştu: “Evlilik yıl 
dönümümüz kutlu olsun hayatım, seni çok seviyorum.”

Ondan sonra bulundukları restoranın önüne gelmiş 
olan bir limuzine bindiğini hatırlıyordu son olarak. 
Orada ona bir iğne vurulmuştu ve gidecekleri yer 
neresiyse oraya varana kadar karanlıkta kalmıştı.

Bembeyaz koridorlar ona bir hastaneyi andırmıştı. 
Ama sadelik her zaman iyiydi. Mimar iyi bir iş 
çıkartmıştı. Daha bina tamamlanmadığı halde 
oldukça etkilenmişti. Alt kat daha yapılmamıştı, oraya 
cephanelik ve zindanlar ilave edilecekti. Odalara da 
daha hiç bir eşya getirilmemişti. Sadece tek bir odanın 
hâlihazırda tamamlandığını ve örnek olarak gezi 
esnasında gösterileceğini öğrenmişti.

“Burası güvenli mi? O insanları burada 
tutabileceğimize gerçekten de inanıyor musunuz?” 
diye sordu endişeyle General Serhat. Tek bir bina vardı 
adada gördüğü kadarıyla. Bir pistte iniş yapmışlardı. 
Jeti de ilk defa görme imkânı olmuştu bu vesileyle. Tabi 
hızına tanık olamamıştı. Bu yüzden düzgünce görüş 
bildirmesi imkânsızdı. Güvenliğe önem veriyordu, 
çünkü burada özel insanlarla tek başına kalacağı 
söylenmişti ona göreviyle ilgili bilgilendirmede. 

Kendisinden başka yüksek rütbeli başka askeri 
personellerden de vardı. Onlar da kendisi gibi ilaçla 
getirildikleri için çoğu hala sersemliğini üzerinden 
atamamıştı. Çoğunluğun surat ifadesinden Serhat gibi 
binanın kullanılabilirliği ile ilgili olumsuz düşündükleri 
görülmekteydi. 

Bilim insanlarından bir grup onları binayı 
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gezdirmekle görevlendirilmişlerdi. On kişi saymıştı 
General ilk geldiğinde, ama gezi esnasında sayı dörde 
kadar düşmüştü. Hangi ara başka yöne dağılmıştı 
diğerleri takip edememişti. Sözcülüğü kırklı yaşlarında 
gür saçı ve fit bedeniyle kendisine iyi baktığı belli olan 
birine vermişlerdi. Doğu Anadolu’da bir üniversitede 
Antropoloji alanında akademisyen olarak çalıştığını 
söylemişti. Serhat anlatımın başlarını ilacın etkisinden 
dolayı net olarak duyamamıştı, o yüzden üniversitenin 
adını ve şehri anlayamamıştı. Unvanı da yüksek ihtimal 
doçentti, ama bu kısmı da duyamadıkları arasında yer 
alıyordu. Hiçbirini sorma gereği de duymamıştı zaten, 
bir daha bu adamı görmeyeceğini umuyordu. Hem 
antropoloji uzmanına niye ihtiyaç duydukları da ayrı 
bir muammaydı. 

“Mimarımıza güvenebilirsiniz. Kendisi bu binayı 
yüksek güvenlik sistemleriyle donattı ve her ayrıntısını 
bizler daha aklımıza bile getirmeden önce düşündü. 
Eminim, burası bittiğinde sizler de hak vereceksiniz.”

Antropolog sözcü seçmenlerine boş umutlar 
veren bir siyasetçi gibi konuşuyordu. Bu yüzden de 
General’e inandırıcı gelmiyordu dedikleri, ama en 
azından bir konuda haklıydı. Bina tamamlanmadan net 
bir görüşte bulunmak doğru olmayacaktı. Binanın bir 
sene zarfında tamamen hazır olacağı söylenmişti. Ama 
asıl General’i bu bir sene içerisinde ondan yapması 
beklenen şeyler endişelendiriyordu. Bu konuda bir 
yardım alıp almayacağı konusunda bilgi verilmemişti. 

“Şu anda sadece tek bir insan bulabildiniz o 
da benim sayemde.  Bu projeye katkı sağlayacak 
üstün yeteneklere sahip insanları nasıl bulmayı 
düşünüyorsunuz?” diye sordu General Serhat. 
Endişesine diğer askeri personeller de hak veriyordu. 
Bakışlarıyla sadece onay vermekle yetinseler de, 
General onların desteğini aldığına memnundu. 

Sözcünün suratında alaycı bir ifade oluşmuştu. 
Yanıtı doğrudan söylemek yerine göstermeyi tercih 
etmişti anlaşılan. Hızlı adımlarla ilerledi ve askerleri 
bir odaya doğru yönlendirdi. Bu eşyalarıyla beraber 
hazır olduğu söylenen oda olmalıydı. Bilim insanlarının 
sözcüsü: “Sizi ekibinizin üyelerinden biriyle tanıştırmak 
istiyoruz General,” dedi ve odanın kapısını açtı. 

Oda bir gencin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
biçimde düzenlenmişti. Bir bilgisayar ve televizyon 
bile odaya getirtilmişti. Yatağında oturan genç 

ayağa kalkarak General’e selam verdi. Tavırlarından 
düzgün bir genç olduğu ve aile terbiyesi gördüğü 
anlaşılabiliyordu. O kadar teknolojik alet getirtilmiş 
olmasına rağmen genç hiçbiriyle ilgilenmiyordu. 
Yatağında boş sayfaları neredeyse hiç kalmamış bir 
dolu defter vardı. Sayfası açık kalmış defterlere göz 
attığında General, gencin şiir yazmayı sevdiğini anladı. 

“Bu gence ne diye hitap etmem gerekiyor?” diye 
sordu General Serhat yanındakilere. Çünkü güvenlik 
sebebiyle özel insanların hepsinin bir kod numarası ve 
takma adı olacağına karar verilmişti. 

“Ozan diyebilirsiniz efendim,” diye yanıt verdi 
genç bilim insanlarının hiçbirine sözü bırakmadan. 
General, gencin yaşadığı bu stresli duruma rağmen 
rahat tavırlarına hayran kalmıştı. Kendisi bile endişeli 
olduğunu saklayamıyordu, bunu eşinden ve kendisinden 
başka birilerine sözlü olarak ifade edemese de. 

“Senin yeteneğin nedir, Ozan?” diye sordu General. 
Bu gencin buraya getirtilmesinin bir nedeni olmalıydı. 
Bunun başlıca nedeninin özel yeteneğinden kaynaklı 
olduğu aşikârdı. 

“Ben onları hissedebiliyorum, nerede olduklarını 
ve ne yapabildiklerini,” diye yanıt verdi Ozan. Gözleri 
yemyeşildi. General o gözlerde umut aradı. Boş vaatler 
o gözlerde yoktu. Ona endişelendiği dertler için bir 
çözüm sunuluyordu. O gözler sayesinde artık kendisinin 
kör bir insan olmaktan korkmayacağını anladı ve bu 
sıkıntılarından birini attı yüreğinden. Körler ülkesinden 
kaçmanın bir yolunu bulmuştu.

“Peki, bana kaç tane onlardan dünyamızda 
yaşadığını söyleyebilir misin?” diye sordu General 
gence. Artık aradığı sorulara yanıt bulabileceği bir 
yerdeydi ve bu anın tadını çıkartmak istiyordu. Ozan’ın 
vereceği yanıt ise General için beklenmedik olacaktı 
ve yeniden yüreğine endişe bulutlarının dolmaya 
başlamasıyla sonuçlanacaktı.

“Sayılamaz kadar çok fazlalar, milyonlarca kişi 
aramızda yaşıyor ve ben de onlardan biriyim.” 

(28.06.2015, Günümüz) 

Kuzgun odanın sadeliğinden memnun kalmıştı. 
Kendisine gelmek için güzel bir duş almayı da ihmal 
etmedi. Eşyaları zaten kendisiyle beraber getirtilmişti. 
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Elbise dolabını açınca kıyafetlerinin çoğunun 
yerleştirildiğini gördü. Buraya getirilirken giydiği 
kıyafeti değiştirmek istedi. İsminin adına yakışacak 
şekilde siyah bir elbise giymeyi tercih etti. Saçını boy 
aynası karşısında tararken bu aynanın sadece kendi 
odasında mı olduğunu merak ederken buldu kendisini. 
Çünkü General’in ofisinde gördüğü dosyalardan sadece 
kendisinin bu ekipte kadın olduğunu fark etmişti. 
Bir kısmını önceden görmüştü, onlar hakkında bilgi 
sahibiydi. Ama Kedi Oğlan başta olmak üzere bazıları 
onun için gizemdi ve o mesleği icabı gizemlerden 
hoşlanmazdı. 

Hazırlanması bittikten sonra daha fazla vakit 
kaybetmeden toplantı odasına gitmeye karar verdi. 
Binanın krokisini kafasında çizmek vakit alacaktı, ama 
görsel zekâsı baskın bir karaktere sahipti. Mesleğinde 
bu yönü çok işe yaramıştı. Piramidin içerisine bir kez 
girmesi yeterdi, bir daha kaybolması düşünülemezdi 
bile. 

Odasından çıktığı anda birisiyle çarpışacağı 
aklının ucuna bile gelmezdi. Dejavu hissiyle dolmuştu 
tüm benliği. Kendisini yirmi sene kadar önceki genç 
ve idealist haline geri dönmüş gibi hissetmişti. Sanki 
zaman hiç geçmemişti. Çöl sıcağında kumların 
arasında belirmesiyle yeni keşfedilmiş bir piramidin 
yakınlarında arazi çalışması yapan genç arkeologdu 
hala. Ondan sonra yaşadıkları ve özel insanlar hakkında 
duydukları tamamen hayal ürünüydü. 

Kuzgun, Kedi Oğlan’a merakla bakıyordu. Yirmi 
sene geçmiş, ama hala aynıydı. Bunu fizik kurallarıyla 
açıklamak mümkün değildi. Zaman hakkındaki 
tüm bilgilerini sorgulatıyordu bu yaşadıkları ona. 
General’in neden etkilendiğini daha iyi anlıyordu. 
Gencin odasının dibinde onun çıkmasını beklediğini 
tahmin etti. Çarpışmaları tesadüf değildi. 

Sormak istediği yığınla soru vardı. Burada olduğunu 
nereden biliyordu, neden sürekli karşısına çıkıyordu, 
ondan ne istiyordu gibi bir sürü soru geliyordu aklına. 
Ama niyeyse ilk olarak aklına son anda gelen başka bir 
şeyi sordu: “O kolyeye neden dokunmak istemiştin?” 

“Bunu asla anlayamazsın,” diye yanıt verdi Kedi 
Oğlan. Çekingen yaklaşıyordu. Yanıtları kısaydı, ama 
aslında içini dökmek isteyen bir ifade vardı yüzünde. 
Gerçekte karakterinin bu kadar çekingen olmadığını, 
insanlara kendisini bu şekilde gösterdiğini düşündü. 

“Sen göründüğünden daha yaşlısın, yeteneğini 
kullanarak kendini hep genç olduğun yaşına 
döndürüyorsun,” dedi arkasından Kedi Oğlan’a 
yaklaşan bir genç. Kuzgun, o yemyeşil gözlerden 
genci tanımıştı. Sakin bir karaktere sahip olduğunu 
hatırlıyordu. Ses tonunu kısık tutarak konuşuyordu. 

“Sen de kimsin? Zihin okuyucusu filan mı?” 
diye sordu alay eder gibi bakarak Kedi Oğlan. Bu 
karakterindeki alaycı yana ilk defa yakinen tanık 
oluyordu Kuzgun. Göründüğü kadar çekingen biri 
olmadığı yönündeki tahminlerinde de haklı olduğunu 
gösteriyordu bu tavrı. 

“Hayır, sadece yeteneği olan insanları 
hissedebiliyorum. Farkında olmadan yapabildiğim 
bir yetenek. Bu arada adım Ozan yani buradaki 
adım,” diye yanıt verdi genç. Kedi Oğlan pek gençle 
ilgilenmemişti. Kuzgun onun yerine gencin uzattığı 
ele karşılık verdi ve tokalaştı. Kedi Oğlan’ın o anda 
bakıcılığını üstlenen birine dönüştüğünü fark etmişti 
ve bu durumdan hoşlandığı söylenilemezdi. 

“Görüşmeyeli nasılsın?” diye sordu Kuzgun, 
genç arkadaşına. Önceden tanışmış olduğu kişilerden 
biriydi, hatta beraber birkaç ay çalışmışlardı. General 
ile birlikte oradan oraya yolculuk etmişlerdi. Ozan’ın 
o sessiz karakterinin altında yaşından çok olgun birisi 
olduğunu biliyordu. Kedi Oğlan’ın alaycı yaklaşımına 
takılmadığına emindi. Yine de bu genç yaşında nasıl bu 
kadar sakin kalabilmeyi başardığına hayret ediyordu.

“Ben iyiyim, ne de olsa ben evime gelmiş 
gibi hissediyorum” diye yanıt vermişti sorusuna 
Ozan. Kuzgun gülümseyerek karşılık verdi. Gençte 
yaşadıklarına karşı bir isyan durumu da yoktu. Yine 
de onun durumunda olmak istemezdi. Ona dikkatlice 
baktığında hiç bir şeyi dert etmeyen birisini görüyordu. 

Kedi Oğlan ikisinin konuştuklarıyla ilgilenmemiş 
ve önden gitmişti. Onlar da onun peşinden gittiler. Üçü 
birlikte toplantı odasına doğru yürürken sessiz olmayı 
tercih etmişlerdi. Aslında birbirlerini tanımaları için 
doğru bir andı ama kimse sohbet havasında değildi 
gibi. Kedi Oğlan, herkes bir araya gelmeden önce 
Kuzgun ile konuşmak için özellikle odasının önünde 
beklemiş olmalıydı, ama Ozan konuşmanın devamına 
engel olmuştu. Onlardan önce birileri toplantı odasına 
gitmişlerdi anlaşılan, çünkü birilerinin sesi geliyordu. 
General’in sesi gelenler arasında değildi, Kuzgun 
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buna şaşırmıştı. Özellikle bir ses çok ön plandaydı ve 
oldukça öfkeli bir tondaydı. 

“Bu disiplinsiz mekânda bizi koyun sürüsü gibi 
oradan oraya götürmelerine izin mi vereceğiz?” diye 
sesi duyuluyordu. Odada olan diğerleri kimse öfkeli 
kişiden uzak durmayı tercih etmiş olmalılardı, çünkü 
kimse onun dediklerine karşılık vermiyordu. 

Kuzgun kapıyı açtığında bağırmakta olan kişiyi 
gördü ilk başta. Uzun boyluydu, düzenli spor yaptığı 
anlaşılan kaslı bir vücudu vardı, asker olduğunu belli 
eden bir saç kesimine sahipti ve kıyafet olarak da 
askerlerin giydiği kamuflaj pantolonu ile gri tonlarda 
bir atlet giymeyi uygun görmüştü. Anlaşılan askerlik 
onun için sadece vatani bir görev olarak kalmamış, 
hayatının merkezinde yer edinmişti. 

“Ne oluyor burada?” diye herkesin üstüne 
alınmasını umduğu bir soruyla giriş yaptı Kuzgun. 
General’in gelmemiş olması onun için şaşırtıcıydı, 
çünkü General her zaman disiplinli olmaya özen 
gösterirdi. Bu yüzden öfkeli şahsiyetin disiplinsiz bir 
ortam olduğu yönündeki eleştirilerini haksız buluyordu. 

İçeride ondan başka üç kişi daha vardı. Birisi şık 
giyimli, bastonuyla sessizce sandalyesinde oturmayı 
tercih etmiş bir beyefendiydi, diğeri de onunla taban 
tabana zıt bir görünüşe sahip, kapkara sakalları olan 
biriydi. General’in dosyalarında isimlerini sırasıyla 
Bay Fend ve Kara Altın olarak görmüştü. Üçüncü kişi 
dosyasını okuma fırsatının olamadıkları arasında yer 
alıyordu. Daha önce de karşılaşmadıklarındandı. Bay 
Fend gibi giyimine özen göstermişti, ama üzerine ceket 
geçirmemiş, sade bir gömlek giymeyi tercih etmişti. 
Hafif bir gözlük kullanmaktaydı, her an yüzünden 
düşecek gibi bir hali vardı gözlüğün. Keçi sakalının 
da kattığı havayla Kuzgun, adamın doktor ya da bir 
akademisyen olabileceğini tahmin etmişti. Adam, Bay 
Fend’in sol tarafına geçmişti. Ama oturduğu sandalye, 
masadaki diğer sandalyelerden daha farklı görünüyordu. 
Siyah deriden yapılmaydı. Buradaki sandalyelerin geri 
kalanı paslanmaz çeliktendi ve üzerlerinde herhangi 
bir kaplama yoktu. Kuzgun, General için hazırlanmış 
sandalyeye adamın yanlışlıkla ya da bilerek oturduğunu 
düşünmüştü. 

Onlardan istediği yanıtını kısa sürece 
alamayacağını anlayan Kuzgun, öfkeli askeri: “Hey, 
biraz sakinleşmeye ne dersin?” diye uyardı. Aslında 

bu söylediğinin olayları istemediği bir yöne doğru 
sürükleyebileceğinin farkındaydı, ama General gelene 
kadar elinden geleni yapması gerekiyordu. Bu yüzden 
de riske girmekte bir sakınca görmemişti. 

“Buranın başındaki kişi sen olmadığına göre bana 
emir vermeye yetkin yok,” diye karşı çıktı bu sefer 
adam. Neyse ki bu tavrı beklediği bir şeydi, o yüzden 
şaşırtmamıştı. Sakinliğini korumak için derin bir nefes 
aldı ve odasından çıkmadan önce sıktığı parfüm kokusu 
burnuna geldi. Rahatlatıcı bir kokuydu onun için, gül 
kokusuna bayılırdı. Leydi Kuzgun’a huzur getiren 
nadir şeylerden bir tanesiydi. 

“Önce bir adından başlasan, sana ne diye hitap 
etmemiz gerekiyor?” diye sordu Kuzgun. Dosyaların 
tamamına bakamamıştı ve karşısındaki kişi onun için 
yeni birisiydi. Daha önceden karşılaşmamışlardı. 
Kişi hakkında bilgisi olmadığından dolayı önyargıyla 
yaklaşmamaya çalışıyor, elinden geldiğince sakin bir 
tonda konuşmak için çaba sarf ediyordu.  

“Starfell! Güneş enerjisi oluşturmaya yetecek 
kadar gücüm var. Onun için ayağını denk al benimle 
konuşurken.” 

“Hey, bir sakinleşmeyi deneyemez misin?” diye 
Starfell’e yaklaştı Ozan. Belli ki askerin anlattıklarından 
hiç etkilenmemişti. Kuzgun, askerin gücü konusunda 
abartılı ifadeler kullanıyor olsa da tehlikeli bir güce 
sahip olduğu konusunda dürüst olduğunu düşünüyordu. 

Bastonuyla sandalyesinde oturmasını sürdüren Bay 
Fend’de bir kıpırdanma olmuştu. Ağzını açıp bir şeyler 
söylemek istiyor gibiydi, ama son anda sessiz kalmayı 
tercih etmişti. Belki de karışmak istememişti ya da 
gölgede kalmak daha çok işine geliyordu. Yanında 
oturan kişi de Bay Fend’e dikkatlice bakıyordu. 
Ondan sanki ilk hamleyi bekliyor gibiydi. Ama ikisi de 
gözlemci tarafta kalmakta karar kılmışlardı. 

Starfell herkesin üzerine gelmeye başlamasından 
ötürü sakinleşmekte daha çok sıkıntı yaşıyordu.  Odanın 
içerisinde artık daha çok kişi vardı ve birazdan başkaları 
da gelecekti. Öfke kontrolü konusunda terapi alması 
gerektiği hususunda başta Kuzgun olmak üzere herkes 
hemfikirdi. En sonunda öfkesine yenik düşerek Ozan’ın 
sağ bileğini yakaladı. Yüzünden aslında bahsettiği 
özel gücünü kullanmak istemediği anlaşılıyordu: “Sizi 
uyarıyorum. Yapabileceğimin sınırları yoktur. Tahmin 
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bile edemezsiniz.” 

Ozan kolunun sıkıca tutulmasından hiç rahatsız 
olmamış gibiydi. Kuzgun genci geri çekmek için 
yaklaşmıştı, ama Ozan eliyle durdurdu ve askere 
döndü. Sesindeki ton demin Kedi Oğlan ile konuştuğu 
zamankinden daha net ve kendinden emindi. 

“Senden korkmuyorum, öfkenin geçmesinin tek 
yolu buysa gücünü sergilemekten sen de korkmamalısın. 
Bu sensin çünkü seni sen yapan şey bu öfken olmuş.”

Ozan sadece Starfell’e değil kendisi dâhil odadaki 
herkese bu sözleri söylemişti. Herkesin içinde belli 
düzeyde de olsa bir öfke bulunmaktaydı. Starfell ise 
anlaşılan gücünü açığa çıkartmak için bu öfkesinden 
faydalanıyordu. Starfell sakinleşemeyeceğini kabul 
etmişti ve Ozan’ın yaptığı fedakârlığa karşılık 
vermekten başka çaresi kalmamıştı. 

Tüm gücüyle odaklandı ve öfkesinin bedeninin 
kontrolünü almasına müsaade etti. Ozan’ı sıkıca 
tuttuğu kolunda parlaklık artmıştı. Bir süre sonra kızıl 
bir ışık daha belirgin bir hale gelmişti ve adeta etrafa 
saçılıyordu Starfell’in kolundan.  Oda adeta bir fırına 
dönmüştü, ama tüm bu ısı enerjisini tek bir noktaya 
kanalize ettiğinden diğerleri bu ısıdan çok fazla 
etkilenmemişlerdi. Beklenildiğinin aksine Ozan’ın 
bileğine hiçbir şey olmadı. Starfell durum karşısında 
şaşkındı: “Senin bileğinin kül olması gerekiyordu 
çoktan.” 

Kuzgun da Ozan’ın korkunç bir şekilde öleceğinden 
korktuğu halde Ozan’ın talimatlarına uymak zorunda 
kalmıştı. Bu şekilde sonuçlanacağını o da beklemiyordu. 
Ozan’ın sakin karakterinin altındaki nedeni en sonunda 
anlamaya başlamıştı. Onun korkusu yoktu. Ona özel 
insanlar zarar veremezdi. Burada herkesten çok en 
güvende olan kişi oydu, bu yüzden burasını ev olarak 
görüyordu ve burada olmaktan memnundu. 

Şaşkınlığını üzerinden atamadan, ilk gelenlerden 
biri olan kara sakallı adam askeri kenara çekerek: “Yeter 
bu kadar, işgüzarlık! Kafa dinlemek istiyorum,” dedi. 
Kuzgun bu cesur hamleyi ondan hiç beklemediğini 
itiraf etmek zorundaydı. İnsanları dış görünüşlerine 
göre yargılamamak gerektiğine bu yaşadığı olayın iyi 
bir örnek teşkil ettiğini düşünmüştü o anda. 

“Hepimiz sakin olabilir miyiz?” diye sesi duyuldu 

sandalyesinde sakince oturmakta olan Bay Fend’in. 
İnsana huzur veren bir sesi vardı. Bir gözüyle bastonuna 
bakmayı ihmal etmiyordu, sanki ondan cesaret alıyordu. 
Kendi sesini duymaktan pek haz etmiyormuşçasına 
konuşmayı sürdürmemeyi tercih etmişti. 

Onun konuşmasıyla Starfell zihninde beliren tüm 
öfke ve karamsar düşüncelerden arındığını hissetti: 
“Dayı, sen bildiğin yürüyen sakinleştirici gibisin…” 

Kuzgun gerçekten de ortamın yumuşadığını 
hissetmişti. Neden adamın daha önceden konuşmamayı 
tercih ettiğini merak etti, çünkü sesinin gücüyle 
Starfell’i çoktan sakinleştirebilirdi. Olaylar bu kadar 
garip bir hale bürünmemiş olurdu. Bunu bilerek 
yapmadığını umuyordu, ama başka mantıklı bir sebep 
gelmiyordu aklına. 

Toplantı odasının kapısı bir daha açıldı. Gelen kişi 
ise ilk baştan beri burada olması gereken General’in ta 
kendisiydi. Yüzünde anlaşılmaz bir ifade vardı. Herkes 
susmuştu ve General’in diyeceklerini bekliyordu. 
Onun ise ilk dediği şey: “Ne oluyor burada?” oldu. 
Kuzgun içinden bunun herkesin sorduğu ortak bir soru 
haline geldiğini düşünmekteydi: “Gerçekten ne oluyor 
burada?” Ama bu düşüncelerini kendine saklamaya 
karar verdi.   

Kimseden ses çıkmayınca “Sorun çözüldü, General. 
Merak etmeyin,” demek Kuzgun’a düştü. General, 
Kuzgun’a teşekkür eden bir bakış attı, ama bu çok kısa 
bir andı. Diğerlerinin bunu fark etmesi çok zordu. 

General’in arkasından bir kişi daha odaya giriş 
yaptı. Gelen kişi ekibin en yaşlı üyesi olmalıydı. 
Giydiği hacı yeleği ve aksakalıyla Kuzgun’un bile 
ilgisini çekmişti, adamın elini öpüp harçlık istemesi 
gerektiğini düşünmüştü bu yaşında bile. Yeni gelen de 
Leydi Kuzgun için Starfell’de olduğu gibi hakkında 
herhangi bir bilgisinin olmadığı kişilerdendi. 

Kuzgun’un odaya girdiğinde gördüğü üçüncü 
kişinin de neden bütün hadise boyunca masadan 
ayrılmadığı anlaşılmıştı. Kuzgun, adamın tekerlekli 
sandalyesini fark etmediğinden ötürü kendisine 
kızmıştı içten içe. Adam, herkesin kendisine baktığının 
farkındaydı, ama o bunun sakatlığından dolayı 
olmadığını düşünmekten yanaydı. Gelen yaşlı kişi, Bay 
Fend’in sağ tarafındaki boş sandalyeye yerleşmişti. 
Ama yaşlı adamdan ziyade tekerlekli sandalyeli adamın 
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varlığı daha çok ilgi çekmiş görünüyordu. 

Kara Altın: “Grubun Profesör X’ini bulduk galiba,” 
dedi kendini tutamayıp. 

“Bence John Locke olacaktı o,” diye yorumda 
bulundu Starfell. Anlaşılan öfke krizi tamamen geçmişti. 
Kara Altın ile birbirlerine baktılar. Burada onlardan 
başka kimse onların popüler kültür göndermelerini 
anlayacak kapasitede değil gibi görünüyordu. 

“Kendisine Efla demen daha doğru olur, asker. 
Hiçbiriniz burada gerçek ismini kullanamıyor olsa da 
biliniz ki kendisi alanında uzman bir doktordur. Burada 
bulunduğu için ileride kendisine teşekkür edeceğine 
de eminim,” diye uyardı General. Birbirlerine karşı 
bu tarz espriler yapılmasına müsaade etmeyecekti. 
Kuzgun, bu tavrından dolayı içten içe takdir etti 
liderlerini. Starfell’in de bu duruma bozulmadığını, 
aksine birden General’in gelmesiyle ortamın disiplinli 
bir atmosfere kavuşmuş olmasından ötürü rahatladığını 
görebiliyordu. Gerçekten de onu öfkelendiren şeyin ilk 
geldiğinde ortamda gördüğü disiplinsizlik olmasından 
ileri geldiğini daha iyi anlamıştı.

Efla da General’in korumacı tavrına teşekkür 
eden bir gülümsemeyle karşılık verdi. Yine de kırıcı 
konuşmalardan ziyade hafif esprileri tercih ettiğinden 
General kadar bu durumu büyütmemişti. Bunu belirtme 
ihtiyacı duymuştu: “Buna gerek yoktu, General. 
Arkadaşlar siz yokken meydana gelmiş gerginliği 
biraz olsun yatıştırmak istediler. Bu arada akademik 
unvanım doktordur, ama bir hekim olmadığımı dile 
getirmek isterim ki yanlış anlaşılma olmasın. Aslen bir 
psikoloğum.” 

“Yine de bu bir doktor buldum mu, böbreklerimdeki 
ağrıdan dert yanmayacağım anlamına gelmiyor,” 
diye takıldı Kara Altın. Ama esprisi umduğu etkiyi 
yapmamıştı.

General zaten son denilenleri pek duymamış 
gibiydi ve garip bir bakış atmaktaydı herkese. Gözleri 
özellikle yaşlı adamla kesişince yüzünde bir an için 
sıkıntılı bir surat ifadesi oluştu. Leydi Kuzgun, ikisinin 
arasında önceden bir gerilim yaşanmış olduğunu fark 
etmişti. Bir yandan da üniformasının düğmeleriyle 
oynuyordu. Üniformasını yakın zamanda değiştirmiş 
gibiydi. Söyleyeceklerini zihninde iyice tartıyor gibi bir 
görüntüsü vardı. Bu yüzden bir süre bekledi, ardından 

da nefes bile almadan açıklamasını yaptı: 

“Herkes yavaşça toplandığına göre öncelikle 
aldığım yeni emirlerden sizlere bahsetmem gerekiyor. 
İlk olarak bu duruma benim de şaşırdığımı belirtmek 
isterim. Sanırım birimize veda etmemiz gerekecek. Bu 
seçimi size bırakıyorum. Kimi geride bırakalım?”

GELECEK BÖLÜMDE:

Bu aniden aralarından bir kişinin geri bırakılmasına 
yönelik gelen talimat da nerede çıkmıştı?

Efla: “Ben öncelikle General’den neden bir 
anda böyle bir emir geldiğini öğrenmek istiyorum.”  

Kara Altın: “Ne saçmalık!”

Bay Fend: “Daha başka bir bahane var mı, 
General?” 

General: “Hayır, gerçekten sizi temin ederim. 
Başka bir bahane varsa da ben bilmiyorum. Bana 
söylenen bunlardı.”

Kimin elenebileceğiyle ilgili herkesin farklı bir 
görüşü vardır:

Starfell: “Bu konuda düşünmek bile yersiz, 
Evren’in işimize yarayacak hiçbir yeteneği yok!”

Eğer özel insan değilse Evren’in projede yer 
almasının nedeni neydi? 

Evren: “Zaten buraya da hoplaya zıplaya 
gelmediğimi biliyorsunuz, General.” 

Efla: “Lütfen, Evren. Gitmemelisin. Büyük bir 
tehlike içinde olabilirsin,”

NOT:

* Körler Ülkesi hikayesi, Kerem Cantekin’in 
Byzantion ismiyle çıkardığı tarihi romanına 
göndermedir.
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Selma MİNE
Sokak Röportajlarında
Editör’ün Gelecekten Anıları - 8

Gelin Adayı

Doğrusunu söylemek gerekirse, annem atölyemi 
bir topladı, pir topladı. Eminim her aradığımı ona 
sormam gerekecek. 

A, bu arada, evim ve atölyemle ilgili konuya hiç 
değinmediğimi fark ettim. İhtiyaçlarıma göre gerekli 
eşyalarla düzenlenmiş, bölmesiz geniş bir mekânda 
yaşıyorum. Düşüncelerim serbestçe dolaşabiliyor, 
ortalıkta… ve de en küçük bir detay, bana ilham 
verebiliyor, böylece. Tepemde güneşin ışıklarına göre 
yön değiştiren hem yansıtıcı hem de ısıtıcı panellere 
sahip, ama hiçbir zaman ışığıma engel olmayan bir 
saydam çatı var. Çok fırtınalı havalarda panelleri 
kapatıp evi korumaya alabiliyorum. Geceleri ise, 
kentlilerin göremedikleri o muhteşem gökyüzü ve 
samanyolu ile selamlaşıyorum…

Bu yüzden eve temizliğe gelen kiralık robot, 
önce ortalığın holografik görüntüsünü çeker, işi 
bittikten sonra da her şeyi yerli yerine koyar. Arada 
bir karıştırdığı şeyler olmuyor değil, ama en azından 
atölyemi tamı tamına teslim ediyor. Üstelik hoşnut 
kalmadığımda, annem gibi de suratını asma lüksüne 
sahip değil…

Annem, Satürn’den getirdiği çiftlik ürünlerinin 
gönderi firmasıyla gelen paketlerini açarken, ben 
hâlâ mini örümceğimin özlemini çekiyor, hatta 
yasını tutuyordum. Canım çıkıp röportaj da yapmak 
istemiyordu artık. Hatta hazırlamaktan sorumlu 
olduğum “Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor e-Dergisine”  
bir türlü çalışmalarını zamanında göndermeyen yazar-
çizerlere de aldırmıyordum, artık. Onlar sallıyorsa, 
ben de sallardım. Kimsenin de bana sitem edecek hali 
kalmazdı. Genel Koordinatör Hasan’ın bile… Biraz da 
o uğraşsın! Gerçi o da zaman zaman sallıyordu ya… 

Deniz manzaralı camekânın önünde, adaların 
görüntüsünü dalgın dalgın seyrederken, kapının giriş 
cıngılını umursamadım. Oturma bölümünden Selcan 
Sultan seslendi:

-Kapıda biri var…
-Çalar çalar gider! diye homurdandım.
Annem, elleri belinde, ara kesimde durdu:
-Ayol bakmıyor musun ekrana? Şu senin hayatını 

kurtaran kız gelmiş.
-Ney?...
Nasıl sıçrayıp kendimi kapının önüne attımsa, 
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kanada tosladım. Ben, yegâne aşkımı unutmuştum 
ha?.. Yazıklar olsun!

Açma düğmesine bastım… İşte karşımdaydı ve 
ne de güzel gülümsüyordu.

-Rahatsız etmiş olabilir miyim? diye omuzum 
üzerinden anneme baktı.

-Ne münasebet… gel… Annemle tanışmışsınız 
sanırım.  

Salına salına içeri girdi. Hafifçe eğilip kendisini 
dikkatle süzen annemi selamladı:

-Nasılsınız, Selcan Sultan?
Vay canına… adını da öğrenmişti.  Şimdi ben ne 

diyecektim, onu tanıştırırken? O-B.E.N. 22 mi?
-Benim adım da Âfet, diye gülümserken, sanki 

bana hafifçe göz mü kırpmıştı, nedir?
-Aman ne güzel bir isim bu böyle? diyen annem 

galiba ona iltifat etmişti.
Kendisine bu ismi taktığımı kimden öğrenmiş 

olabilirdi ki? Yoksa minik örümceğim mi söylemişti? 

Hızla konuyu değiştirmesem, açık verecektim:
-MİHA’mı1 bulamıyorum, kayboldu… dedim 

üzgün bir sesle. Son hatırladığım, Salih’in gözüne 
sıçradığıydı.

Her zamanki gibi minik çantasını açtı:
-Teknik Servis’te, onun beyninden çıkarmışlar. 

Yapay gözünden beynine girip oymuş…  
Âfet’imin zarif parmakları arasında beliren 

saydam miskete sevgi ile baktım. Mini kamerasını 
yüzüme kaldırdı ve “Mer’aba” dedi, incecik bir sesle. 

Avucuma alırken:
-Konuşuyor… diyebildim, sevinçle.
-Yeni bir modelin programının yüklenmesine izin 

vermiş. Üstelik yakın planda artık komuta bileziğine 
de gerek kalmadı. Fısıltınıza bile duyarlı davranacak.

-Muhteşem… Ya Salih? 
-Sanırım, Salih’in beynini de değiştirmek 

gerekecek… Kısacası yeniden toplanıp formatlanacak… 
-Size teşekkür etme fırsatı da bulamadım… 

Âfet… Hanım… Annem anlattı… Hayatımı 
kurtarmışsınız.

Tekrar gülümserken sanki yüzünde güller 
açıyordu:

-Yakınlarda bir tanıtımım vardı, MİHA’nızdan 
çağrı alınca… galiba zamanında yetiştim. Hepsi bu…  
Hem onu teslim etmek hem de sağlığınızı öğrenmek 
için uğramıştım. -Annemi bir kez daha selamladı- 
İzninizle Selcan Sultan…

Annem, politik bir tavırla yanıtladı: 
-A, otursaydınız kızım! Satürn’den getirdiğim, 

çiftliğimizin bitki çaylarından size sunmak isterdim. 

1  MİHA: Mini İnsansız Hava Aracı

-Daha geniş bir zamanda, çay için “özel” 
gelirim. 

Yüreğim sevinçten birkaç kez hoplayıp zıpladı. 
İlk kez, annemin gelişi beni acayip mutlu etmişti. 
Kaç takla atsam, bu teklifi beceremezdim. Hatta 
sevincimden bu kez ortalığı ben dağıtabilirdim; artık 
kim nasıl toplarsa toplasın!..

Âfet’imin ardından kapı kaydı, kapandı. 
Selcan Sultan’a döndüğümde, annemin dikkatle beni 
süzdüğünü gördüm.

-Sen bu kıza âşıksın! dedi, kestirmeden.
-Nerden çıkarıyorsun, Sultanım? diye 

mırıldandım.
-Üstelik, onun da sana karşı boş olmadığı apaçık 

meydanda…

Manzaraya karşı bir koltuğa oturdu ve parmakları 
ile kollukta tempo tutmaya başladı.

-İki vuruşta bir siborgu dağıtan da büyük 
olasılıkla siborgdur, Bir siborgu gelin adayı olarak 
düşünmemiştim hiç… 

Parmağıma yüzük gibi dolanan MİHA’mın 
saydam sırtını okşarken:

-Ben de bunu hiç düşünmemiştim, diye 
yanıtladım.

Annem, tipik kaynana moduna girmişti. 
Acımasızca devam etti:

-Benim hayallerimle oynama Sezai!.. Doğru 
dürüst, kanlı canlı torun istemek hakkımdır. Anladığım 
kadarıyla, bu yaratığın çocuk doğurma yeteneği var mı, 
yok mu, onu dahi bilmiyorsun! -Tuhaf tuhaf baktığımı 
görünce, devam etti: -Niye şaştın ki? Hangi organlarının 
biyolojik hangi parçalarının sibernetik olduğundan bile 
haberin olmadığına kalıbımı basarım!  

-Ne yapayım yani? diye kollarımı iki yana açtım. 
En azından benim gibi çocuğum da tüp bebek olur.  

Dudaklarını büzüp yüzüme baktı; ama sesini 
çıkarmadı!.. Bu sırrı bildiğimi anlamıştı… Onu üzmek 
değildi maksadım… ama gerçeklerden de kaçılmazdı 
ki…
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Morpheus

Frank

5.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 

“Frank bunu yapmak istediğine emin misin?” 
Sheldon, Doktor Frank’in kendisinden istediği 

tüm hazırlıkları yapmış, sıra Frank’i çocukluk yıllarına 
döndürecek olan süreci başlatmaya gelmişti. Sheldon 
nefesini tutmuş az sonra olacaklara kilitlenmişti. 

Oxford üniversitesi fizik bölümünü birincilikle 
bitirmesinin ardından karadelikler konusuna 
yoğunlaşan Doktor Frank bu alanda oldukça büyük 
başarılara imza atmıştı. Fiziğe olan merakını üvey 
babası F. William Gordon’a borçluydu. 

Babasını kaybettiğinde henüz altı yaşındaydı. 
Annesinin ölümünden birkaç ay sonra feci bir kazada 
babasını kaybetmişti. Frank’i evlatlık edinen F. 
William Gordon’un ona tüm hayatı boyunca kol kanat 
germesine rağmen Frank babasının ölümünü bir türlü 
kabullenememişti. 

Kara delikler konusuna yoğunlaştığında solucan 
delikleri yoluyla uzay-zamanı bükerek geçmiş zamana 
dönebileceğini öğrendiğinde hayatını bu teoriyi 
gerçekleştirecek bir makine tasarlamaya adamıştı. 
Yapacaktı. Sonu neye mal olursa olsun bir zaman 
makinesi yapacak, geçmişe, babasını kaybettiği 
o akşama geri dönecek ve onun kaza geçirmesini 

önleyecekti. Her başarılı bilim adamının laneti olan 
bir hastalık onu da ele geçirmişti. Çırpındıkça tüm 
benliğini ele geçiren sinsi bir hastalık. Takıntı… 

“Her şey hazır. İşlemi başlatıyorum” 
Sheldon tüm ayarlamaları yaptıktan sonra 

süreci başlatacak olan düğmeye bastı. Doktor Frank 
bir anda kendisini anlamlandıramadığı bir karanlık ve 
boşluk içinde buldu. Sanki bedeni yok olmuş sadece 
bilinçten ibaret kalmıştı. Her şey bulanıklaşmış, zaman 
ve mekân kaybolmuştu. Ardından her şey normale 
dönmeye başladı. 

Başarmıştı… Babasının kaza yaptığı akşama, 
evlerinin hemen önündeki sokağa dönmüştü. Saatine 
baktı. Saat 19.24’ü gösteriyordu. Birazdan babası 
evden çıkacaktı. Doktor Frank bahçe kapısının önünde 
bekleyecek, kapıdan çıkar çıkmaz onu oyalayarak kaza 
yapmasını engelleyecekti. Gerekirse her şeyi olduğu 
gibi anlatacaktı babasına. Onun ölümünü engellemek 
için ne gerekiyorsa onu yapmaya kararlıydı. 

Saat 19.29’u gösterdiğinde babası evin kapısında 
göründü. Doktor Frank’in kalbi güm güm atmaya 
başlamıştı. Kendi çocukluğu kapıdaydı ve babasına el 
sallıyordu. Babası Charles gülümseyerek ona sarılmıştı. 
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Bu anı hatırlıyordu. Bu, babasını son görüşü olmuştu. 
Birkaç saniye sonra bahçe kapısından çıktığında 

“Bay Charles” diye seslendi bankacı olan babasına. 
Size bir şey sorabilir miyim?” Babasının kaza anında 
kaza yerinde olmamasını sağlamak istiyordu. İnanılmaz 
bir andı. Kendisiyle hemen hemen aynı yaşlarda olan 
babasıyla konuşuyordu. 

“Evet?” dedi Bay Charles. Acelesi var gibiydi. 
Durmadan saatine bakıyordu. 

“Dün aldığım bir hisse senedi hakkında…” 
dedi Doktor Frank. “Size danışmak istiyordum da…” 
Oldukça yavaş konuşuyordu. Konuşmasına devam 
edecekti ki caddenin karşı tarafından gelen bir ses 
dikkatini dağıttı. Sanki birisi “Frank” diye bağırmıştı. 
Ya da kendisine öyle gelmişti. 

Bu boşluktan yararlanan Bay Charles “Bunu 
yarın bankamıza geldiğinizde görüşürüz” diyerek 
aceleyle caddeye yönelmiş ve oradan geçmekte olan bir 
taksiyi durdurmaya çalışmıştı ama kapıdaki konuşma 
onun taksiyi kaçırmasına neden olmuştu. 

Taksiyi durduramayan Bay Charles hızlı 
adımlarla caddenin karşısındaki otobüse yöneldi. Bu 
birisinin “Baba!” diye bağırmasıyla yeniden dikkati 
dağıldı. Sanki birisi kendisine seslenir gibiydi. Dikkati 
dağılan Bay Charles kendisine doğru gelen otobüsü 
fark edememişti. Otobüsün çarpması sonucu oracıkta 
can vermişti. 

Babasının kaza yaptığını gören Doktor Frank 
hemen onun yanına koştu. Çok üzgündü. Onun kaza 
yapmasına neden olan kendisiydi. Kapının önünde 
oyalayıp taksiyi kaçırmasına neden olması babasının 
ölümüne yol açmıştı. Daha birkaç ay önce annesini 
kaybetmiş olan küçük Frank şimdi yapayalnız kalmıştı. 

Aradan birkaç ay geçmeden Doktor Frank küçük 
Frank’i evlatlık edindi. Dünyada ilk kez bir insan kendi 
kendisini evlatlık ediniyordu. Doktor Frank bunu küçük 
Frank’e söyleyemezdi. Kendisini ona babasının eski 
bir dostu olarak tanıtmış, adının da F. William Gordon 
olduğunu söylemişti. Küçük Frank üvey babasının ilk 
adını hiçbir zaman öğrenememişti. Ta ki o ana kadar! 

Aradan yıllar geçti. Küçük Frank, aynı zamanda 
üvey babası olan kendisinin yani F. William Gordon’un 
yönlendirmeleriyle fizik bölümünü kazandı. Fiziğe 
olan ilgisi onun kara delikler konusunda dünyanın en 
başarılı bilim adamlarından biri olmasını sağlamıştı. 
Üvey babası F. William Gordon öldüğünde küçük Frank 
kırk yaşındaydı. Gittikçe üvey babasına benzediğini 

fark ettiğinde onun gizli bir akrabaları olduğunu 
düşünmeye başlamıştı. 

Küçük Frank, üvey babasının ölümünün 
ardından hayatını yakın dostu Sheldon ile birlikte 
üzerinde çalıştıkları zaman makinesini tamamlamaya 
adamıştı. Babasının kaza yaptığ o akşama dönmeyi 
ve onu kurtarmayı hastalık derecesinde bir takıntı 
haline getirmişti. Aradan geçen yılların ardından 54 
yaşına geldiğinde bunu başarmıştı. Sheldon ile birlikte 
kendisini çocukluk zamanına gönderecek olan zaman 
makinesinin başındaydı. 

“Frank bunu yapmak istediğine emin misin?” 
Sheldon, Doktor Frank’in kendisinden istediği 

tüm hazırlıkları yapmış, sıra Frank’i çocukluk yıllarına 
döndürecek olan süreci başlatmaya gelmişti. Sheldon 
nefesini tutmuş az sonra olacaklara kilitlenmişti. 

“Her şey hazır. İşlemi başlatıyorum” 
Sheldon gerekli tüm ayarlamaları yaparak, 

süreci başlatacak olan düğmeye bastı. Frank yaşadığı 
garip ve anlatılması zor anların ardından kendisini 
babasının kaza yaptığı akşam, evlerinin hemen 
karşısındaki caddede bulmuştu. Saatine baktı. Saat 
19.24’ü gösteriyordu. Birazdan babası evden çıkacaktı. 
O evden çıkınca bahçe kapısının önüne giderek onunla 
konuşacak, gerekirse tüm detayları anlatarak onun 
kaza yapmasını engelleyecekti. 

Saat 19.29’u gösterdiğinde babası evin 
kapısında göründü. Doktor Frank’in kalbi güm güm 
atmaya başlamıştı. Kendi çocukluğu kapıdaydı ve 
babasına el sallıyordu. Babası Charles gülümseyerek 
ona sarılmıştı. Bu babasını gördüğü son andı. Babasına 
doğru hareketlendiği sırada onu kapının önünde 
bekleyen başka birisinin daha olduğunu fark etti. 
Adama dikkatle 

baktığında gözlerine inanamadı. Babasını bahçe 
kapısında bekleyen adam Frank’in ta kendisiydi. Aynı 
zamanda da üvey babası olan F. William Gordon… 

O an her şeyi anlamıştı. Bu geçmişe ilk dönüşü 
değildi. Babasının ölümüne neden olan kişi yine 
kendisiydi. Durumu düzeltmek, kapıdaki Frank’in 
babasıyla konuşarak taksiyi kaçırmasını engellemek 
için “Frank!” diye bağırdı. Bir yandan caddenin 
karşı tarafına geçmeye, babasının yanına gitmeye 
çalışıyordu. 

Ses onların dikkatini dağıtmış, babası kapının 
önünde kendisini oyalamaya çalışan Frank ile 
konuşmayı kesmiş taksiye yönelmişti. Taksiyi kaçırınca 
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da karşı caddedeki otobüse… Akşam saatleriydi. 
Trafik oldukça yoğun akıyordu. Bay Charles’in 
oldukça acelesi var gibi görünüyordu. Sürekli saatine 
bakıyordu. Korna sesleri kulakları tırmalıyordu. 

Bu arada bulunduğu yerden babasına doğru 
hareketlenen Frank “Baba!” diye bağırdı onu yıllar 
sonra bir kez daha görmenin şokuyla. 

Kalabalık trafiğin ortasında kendisine “Baba” 
diye seslenen Frank’la göz göze gelen Bay Charles 
donup kalmıştı adeta. Az önce kapının hemen önünde 
karşılaştığı adamın bire bir kopyasıydı kendisine 
baba diye bağıran kişi! 

Yaşadığı şaşkınlıkla ona bakarken kendisine 
doğru gelen otobüsü fark edememiş, otobüsün 
çarpmasıyla oracıkta can vermişti. 

Frank çok üzgündü. Ona seslenerek dikkatini 
dağıttığı için babasının ölümüne neden olmuştu. 
Babasının başında ağlarken birisinin elini omzunda 
hissetti. Omuzundaki el hem kendisi, hem de üvey 
babası olan kişinin eliydi. 

F. William Gordon’un eli… 
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Muhittin Yağmur POLAT
Commander64 Günlükleri

Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 

Atari Jaguar

Değerli okuyucularımız bu sayıda Ülkemizde pek bilinmeyen önemli bir oyun konsolu 
olan Atari Jaguar ve onun bilimkurgu oyunlarına değiniyoruz. En gelişmiş kartuşlu oyun 
konsollarından biri olan bu cihaza sonradan CD tabanlı oyun oynatabilmesi için bir CD 
okuyucu aygıtta geliştirilmiş. Atari firmasının ürettiği son oyun konsolu olması ve 64-bit 
mimarisi kullanması onu ilgi çekici yapıyor.
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1991 yılında, Amerika’da Sega Genesis video oyunu 
teknolojisinin en ileri noktasındaydı ve Sega iyi 
satışların tadını çıkarıyordu. NEC TurboGrafx-16 ve 
Super Nintendo (SNES) henüz piyasaya sürülmemişti. 
Sega Genesis, Neo-Geo ve Super Nintendo için CD 
sürücüleri gibi yeni çeşitli çevre birimleri ve yakında 
çıkacak olan Sony Playstation hakkında söylentiler 
vardı. 1991’de dolaşan bir diğer söylenti ise Atari’nin 
gelecek yılda Süper Nintendo’ya karşı çıkaracağı 
Panther adlı yeni bir 32-bit oyun konsoluyla piyasaya 
geri döneceğiydi. Ancak, o yıl Yaz dönemi CES fuarının 
ardından Atari, Panther’in iptal edildiğini ve böylece 
yeni bir makineye, 64-bit Jaguar’a yoğunlaşabileceğini 
duyurdu. Perde arkasında ise Atari aslında her iki 
sistemi de aynı anda geliştiriyordu, ancak Panther’i 
atlayarak Jaguar’a geçmek onlar için daha mantıklı 
gelmişti. Başlangıçta Atari firması yeni makinesi 
hakkında ağzını çok sıkı tutuyordu, ancak daha sonra 
Jaguar’ın çeşitli teknik özelliklerle tanıtan basın 
bültenleri göndermeye başladılar. Atari, 1993 yılında 
makineyi piyasaya sürmeyi planladıklarını ve 
çekirdeğinde kesinlikle 64-bit RISC tabanlı bir işlemci 
olacağını söylüyordu. Bu, oyuncular için heyecan 
verici bir haberdi, çünkü görünüşe göre, 16 bitlik Sega 
Genesis ve Süper Nintendo’nun çok ötesinde, teknik 
açıdan çok gelişmiş bir makine olacaktı. Üstelik Atari 
fiyatın 100 ile 150 dolar arasında olacağını söylüyordu.  

Atari sonunda Jaguar’ı resmi lansman ile duyurduğunda, 
fiyat etiketi 200 dolar olarak belirlenmişti. Cihaz bir 
Cybermorph oyunu kartuşu ve bir oyun kontrolörü ile 
paketlenmişti[1]. 

Ürün mağaza raflarında boy gösterdiğinde fiyat 250 $’a 
çıkmıştı. Bu daha yüksek fiyat etiketine rağmen satışlar 
canlıydı. IBM, Atari için sistemi üretiyordu ve her 
şey yolundaydı. Atari, Jaguar’ı 3 milyon dolarlık bir 
reklam bütçesiyle piyasaya sürdü, telefon destek hattı 
ve 20’den fazla üçüncü taraf oyun geliştiricisinden 
destek alınacağı sözü verdi. Ancak, perakendeciler 
ve medya, Atari’nin kaliteli yazılım sunabileceğinden 
ve tüm sözlerini tutabileceğinden hala şüpheliydiler. 
Makine piyasaya çıktığında tepkiler karışık oldu. 
Bazı oyuncuları artan güç heyecanlandırırken, bazıları 
ise sistemin vaat edilenden daha yetersiz olduğunu 
hissetti. Bazı insanlar Jaguar’ın gerçek bir 64-bit 
sistem olmadığını, paralel olarak çalışan iki adet 32-
bit işlemci olduğunu iddia ettiler. Ancak Atari, kendi 
reklam kampanyasında 64-bit gücüne ve etkileyici 
sayıda üçüncü taraf oyun geliştiricisinin varlığına 
vurgu yapıyordu. Ne yazık ki karmaşık mimarisi 
yüzünden Jaguar’ın oyun geliştiricileri tarafından 
programlanması çok zordu ve Atari yeterli geliştirme 
araçları sunmamıştı. Birçok oyununun çıkışı ertelendi. 
Piyasaya çıkan oyunlar ise beklenildiği kadar etkileyici 
değildi. Sonuçta, oyun çıkaracağı duyurulan oyun 
geliştirici firmaların çoğunluğu herhangi bir Jaguar 
oyunu geliştirmedi[1]. 1996 yılında ise Atari firması 
Jaguar’ın üretimini durdurdu.
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Atari Jaguar CD Eklentisi, 1996’nın başlarında 
piyasaya sürüldü ama yalnızca birkaç ay sonra üretimi 
durduruldu. Eklenti oldukça nadirdir ve sadece 20.000 
adet var olduğu bilinmektedir[2]. 

Şimdi bilimkurgu temalı Atari Jaguar oyunlarımıza 
göz atalım:

CYBERMORPH (1993)
Atari Jaguar’ın tanıtım oyunuydu, 1993 yılında bu yeni 
konsola dikkat çekmek için yayınlanmıştır ve  bir 3 
boyutlu uzay uçuş simülatörüdür., ilk “64-bit” deneyimi 

oyunculara yaşatmak için cihazla birlikte verilmişti. 
Oyunun hikâyesi oldukça basitti. Cybermorph, 
Galaksi, şeytani Pernit İmparatorluğu’nun saldırısı 
altındadır. Kendisini kopyalayan bu robot teknolojisi, 
her seferinde yıldız sistemlerinin bir gezegeni ele 
geçirmektedir. Bir T-Griffon saldırı aracının pilotu 
olarak görevimiz Pernitia İmparatorluğu tarafından 
ele geçirilen beş bölgede tehdidi ortadan kaldırmak ve 
galaksiyi kurtarmaktır[2,3,4,5]. 

BATTLESPHERE
Bu günden 800 yıl sonra aydınlanmış bir çağda, tüm 
düşmanlıklar, BattleSphere olarak bilinen küresel bir 
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uzay alanına hapsedilmiş ve bilinen yedi ırkın en favori 
eğlencesi bu alanda yapılan “uzaylıları katletmek” 
olmuştur.  Tüm savaşları sona erdirmek için nihai bir 
burada çarpışma yapılacaktır.  Kazananın ödülü ise 

en büyük ganimet olan tüm galaksinin kontrolüdür. 
Gördüğünüz en korkunç uzay çatışmasında ırkınızı 
savunmak için seçildiniz. Tüm galaksinin kaderi 
artık omuzlarınıza yüklenmiş durumda. Bu yüzden 
kıyafetinizi giyin, geminizi seçin ve BattleSphere’e 
girmeye hazırlanın[4].

IRON SOLDIER (1994)
Iron Soldier (Demir Asker) Atari Jaguar için Eclipse 

Software Design tarafından geliştirilen Atari 
Corporation tarafından yayımlanan ve açık dünyada 
birinci şahıs bakış açısıyla bir mekanik robotu kumanda 
ettiğimiz bir video oyunudur.1994’te Kuzey Amerika 
ve Avrupa’da daha sonra 1995’te Japonya’da piyasaya 
sürülmütür. Seri, 1997 yılında çıkartılan Iron Soldier II 
(Atari Jaguar) ve 2000 yılında çıkartılan Iron Soldier 
III ( PlayStation) isimli iki oyunla devam etmiştir[6].

Sanayi gezegeni ele geçirmiştir. Dünya yüzeyinin 
dörtte üçü beton ve çelik 
şehirler ve arazilerle 
kaplıdır. Demir Yumruk 
Şirketi (IFC - Iron Fist 
Corp.) ulusal hükümetleri 
ele geçirmek için askeri 
güç kullanmış ve dünya 
çapında askeri diktatörlük 

vardır. Son zamanlarda, IFC kentsel alanlarda 
kullanılmak üzere yeni bir silah geliştirmektedir: Iron 
Soldier(Demir Asker) olarak bilinen 13 metrelik bir 
pilotlu robot. Böyle bir silahla, kalabalıkları yönetmek 
konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır. Ancak, 
IFC’yi durdurmak için bir örgüt kurulur. Direniş olarak 
bilinen bu grup, Demir Asker’in üretim öncesi modelini 
kaçırmayı başarır. Direnişin bir üyesi olarak göreviniz 
Demir Adamınızla Demir Yumruk Şirketine karşı karşı 
tek başınıza robotunuza pilotluk etmek. Dünyanın 
kaderi artık omuzlarınızda, ama en azından robotunuzun 
omuzlarına roket monte edebiliyorsunuz[7]. 
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Belirli düşmanları ve binaları yok etmekten oluşan ve 
bir seri halinde devam eden 16 görevde 13 metrelik 
bir robotu kontrol ediyoruz. Bazı görevler, oyuncunun 

bir düşman üssünden yeni silahlar almasını veya diğer 
robotları imha etmesini gerektiriyor. Oyunda roket 
fırlatıcıları, testere, Gatling silahı, kalkan ve hedefini 
takip eden roketler gibi çok çeşitli silahları robota 
yerleştirerek kullanılabiliyoruz[6]

IRON SOLDIER II (1997)
Iron Soldier II ile 13 metre yüksekliğindeki insansı savaş 

makinesinin koltuğuna tekrar oturuyorsunuz. Eski 
Demir Yumruk Şirketi (Iron Fist Corp.) gitmiş ve yeni 
bir demokratik cumhuriyet kurulmuştur. Ancak barış 
kısa ömürlü olur. Demir Yumruk’un rakibi PENTA 
şirketi, Birleşik Cumhuriyet’in istikrarını tehdit 
etmektedir. Birleşik Cumhuriyet’in bir pilotu olarak 
PENTA’nın ilerlemelesini durdurmalısınız. 

İlk oyuna benzer şekilde oynanan oyunda yeni silahlarla 
yeni düşmanlara karşı mücadele etmeniz gereken 20 
çok zorlu görev sizi bekliyor. Iron Soldier II, başlangıçta 
sadece Atari Jaguar CD okuyucu eklentisiyle uyumlu 
olarak CD biçiminde piyasaya Telegames  fiması 
tarafından sürülmüştür. Daha sonra oyunun kartuş 
sürümü de yayınlanmış, ancak kartuşların depolama 
alanlarının kısıtlı olması nedeniyle müzik kalitesi 
düşürülmüş ve oyun içindeki tam ekran videoların 
(Full Motion Video-FMV) yerine hareketsiz görüntüler 
konulmuştu[8].
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HOVER STRIKE - HOVER STRIKE: 
UNCONQUERED LANDS (1995)
Atari Corporation tarafından geliştirilmiş ve 1995’te 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da yayınlanmış bir uzay 
savaşı video oyunudur. Japonya’da Messe Sansao 
tarafından yayınlanmıştır. Aynı yılın Ekim ayında 
Jaguar CD için Hover Strike: Unconquered Lands 
adıyla yeniden yapım hali yayınlanmıştır. Yeniden 
yapım, gelişmiş grafikler ve ek seviyeler içeriyordu[6].

Kayıp kolonicileri için en kötüsünden korkulmaktadır. 
Uzak koloni gezegeni ile iletişim altı aydan uzun bir 
süredir kesilmiştir. Federasyon izcileri, Terrakian 
Korsanları’nın gezegeni ele geçirdiğini ve ölümcül 
makinelerinin yüzeyin her yerinde devriye gezdiğini 
keşfederi. Gezegendeki koloniler tamamen ortadan 
kaybolmuştur. Terrakianlar, korkunç bir fabrika kurarak 
değerli organik bileşikleri çıkarmak için insan 
cesetlerini işlemişlerdir. Eğer varsa, geri kalan insanları 
kurtarmak için bir kurtarma görevine liderlik etmeli ve 
gezegeni yeniden elde etmelisiniz. Çok geç olmadan 
koloniyi kurtarın[1]! 

Oyun, kahramanın bir Hovercraft’ı kullandığı bir 
gelecekte gerçekleşiyor. 3 Boyutlu (3D) bir ortamda 
buz, su, dağlar ve sızılması gereken bir düşman üssü 
gibi 30 farklı seviyeyi tamamlamamız gerekiyor. 
Silahlar güdümlü füzeler, füzeler, el bombaları ve 
lazerler içeriyor. Oyundaki düşmanların çoğunluğunu, 
oyuncuyu takip eden, ateş eden ve düşük irtifada 
uçan uçaklar. Savaş alanında düşman taretleri ve 

hoverkraftları da var. Görevlerin çoğunluğu belirli bir 
miktarda düşman roketini, sensörleri veya yeniden 
çoğalma üslerini yok etmemizi gerektiriyor. T-Mek 
oyunu (Sega 32X, MS-DOS) gibi, Battlezone’a bir 
güncelleme olarak geliştirilmeye başlamış ancak çok 
farklı geliştirildiği için Hover Strike olarak yeniden 
adlandırılmıştır[6].

DEFENDER 2000 (1996)
Defender 2000, Eugene Jarvis’in  arcade oyunu 
Defender (1981)’ın 1995’te Jeff Minter tarafından 
geliştirilen ve 1996’da Atari Jaguar için piyasaya 
sürülen bir versiyonudur. Defender Classic, Defender 
Plus ve Defender 2000 oyunlarını içerir. Oyuncu, yatay 
olarak kayan bir ekranda Gezegen yüzeyinin soluna 
ve sağına doğru seyahat edebilen bir uzay gemisini 
kontrol eder. Uzaylılar, insansı canlıları yüzeyden 
gemileri ile alıp ekrana üst kısmına taşımaya başlarlar. 
Ekranın üst kısmına ulaşmadan önce iniş yapan uzaylı 
gemilerini vurup, yüzeye çakılmadan önce gemilerden 
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düşen insansı canlıları yakalamak gerekiyor. Defender 
Plus çoğunlukla Defender Classic ile aynıdır, fakat 
oyuncu savaşmak için daha güçlü silahlara sahiptir 
ancak yeni düşmanlar eklenmiştir. Defender 2000’de 
ise gelişmiş grafikler, daha fazla düşman, 100 oyun 
seviyesi, güç simgeleri, ek görev aşamaları, uzaylıları 
karşı koymak için daha fazla yol, gelişmiş oyuncuların 
erken aşamaları atlamasını ve daha yüksek seviyelerde 
başlamasını sağlayan geliştirmeler vardır[6,8].

ULTRA VORTEK (1995)
Ultra Vortek, Beyond fiması tarafından geliştirilen ve 
1995’te Atari Jaguar için Atari tarafından yayınlanan 
bir 2 boyutlu karanlık bilimkurgu fantastik dövüş 

oyunudur. 90’ll yılların diğer Batı yapımı dövüş 
oyunlarının çoğunda olduğu gibi,  Dijitalleştirilmiş 
aktörlerin kullanımı, gereksiz şiddet, korkunç-karanlık 
temalar ve acımasız bitirme hamleleri gibi özellikleri 
Ultra Vortek’in de Mortal Kombat serisinden ciddi bir 
şekilde etkilendiğini göstermektedir. Oyun Jaguar Ses 
Modemni (JVM) kullanarak çevirmeli çoklu oyuncu 
desteği sunan tek oyun olarak da bilinir. 

Dünya bir robot ayaklanması ve genetik olarak 
klonlanmış bir insanın ayaklanması gibi birtakım 
felaketlerle harap olmuştır. Ultra Vortek Dünyası 
olarak adlandırlan bu distopik gelecekte insanlığın geri 
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kalanını kontrol etmeye çalışan büyük çeteler vardır. 
“Guardian” olarak bilinen şeytani bir yaratık, dövüşte 
yenilmediği sürece dünyayı yok edeceğini duyurur ve 
dövüşler başlar. Oyunda yedi oynanabilir karakter ve 
iki gizli karakter bulunmaktadır[9].

TREVOR MCFUR IN THE CRESCENT GALAXY 
(1993)

Oyun bir yatay ateş etme oyunudur. Oyunda insana 
benzer karakterler bulunmaktadır. İptal edilen Atari 
Panter konsolu için geliştirilirken proje sona erdiği için 
Jaguar’a aktarılmıştır. Oyun, Atari Jaguar’ın 1993’te 
piyasaya ilk çıkışındaki iki lansman oyununun ikinci 
olmuştur. Diğer oyun olan Cybermorph konsolun 
paketine dahil olarak verilmiştir[6,9].

Crescent (Hilal) Galaksisi, tuhaf bir varlık olan Odd-
It ve donanması tarafından fethedilirken, gezegenler 
arası savunma birliği Circle Reserves ana donanma 
birimlerini gönderir, fakat neredeyse hepsi savaşırken 
yok edilir. Kurtulan insansı bir kedi olan Trevor McFur 
ve ortağı Cutter galaksiyi ve gezegenlerini kurtarmak 
için savaşmaya başlarlar[6,9].

AIRCARS (1997)
AirCars, MidNite Entertainment Group Inc. 
tarafından geliştirilen 1997’de ICD tarafından Kuzey 
Amerika’daki Atari Jaguar için yayınlanan bir ateş 

etme video oyunudur. Oyun Jaguar için üretlen en son 
lisanslı oyunlardan birisidir[6]. 

Nükleer bir soykırımın ardından, E.B.N.E.R.S.  olarak 
bilinen bir organizasyon dünya barışına katkıda 
bulunmak için girişimlerde bulunur. En iyi ve en parlak 
bilim adamları EBNERS’e yardım ederler ve dünya 
barışını oluşturmaları ve sürdürmeleri için onlara 
özel bir hava aracı tasarlarlar fakat daha sonra bunun 
bir başka nükleer savaşı getirerek insanlığın sonuna 
neden olacağını fark ederler. Ne yazık ki E.B.N.E.R.S. 
Dünyayı ele geçirmeyi amaçlıyor ve her büyük şehre 
bomba yerleştiriyor.  Yeni dünyayı kurtarmak için tüm 

düşman E.B.N.E.R.S. üslerinin etkisiz hale getirilmesi 
gerekiyor.  Bir hava aracı (Aircar) pilotu olarak 
silahları toplayıp her bir EBNERS üssünü yok etmeniz 
gerekiyor[10]. 
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ZERO 5 (1997)

Zero5, 360 derece oyun alanında oynadığınız seviyeye 
bağlı olarak küçük ve manevra kabiliyeti olan bir 
avcı gemisini veya güçlü bir savaş gemisini kontrol 
ettiğiniz bir uzay atış oyunudur.  Yıl 2044, gökadanın 
uzak noktalarında, büyük bir istila kuvveti bir araya 
gelir ve DEFCON’daki tarayıcılar uzaylı tehdidi 
konusunda uyarı verir. Dünyanın en iyi pilotları, 
düşmanı yakalamak için BAMBAM kruvazörlerine 
gönderilir. Bir pilotun olarak düzinelerce görevde 
dünyayı uzaylı saldırısına karşı savunmanız gerekiyor. 
Görevlerde, düşman konvoylarına ulaşmak için derin 
uzay yolculuğu yapmanız ve konvoylara saldırmanız, 
asteroid ve gezegen yüzeylerindeki düşman tesislerini 
yok etmeniz gerekiyor[7,8].

I-WAR (1995)
I-WAR bir 3D sanal gerçeklik tank oyunudur. 
Dünyadaki bilgileri kontrol eden dev süper bilgisayar 
virüslerle enfekte olmuştur. I-Way olarak bilinen 
bu sanal dünyaya girmeli ve anti-virüs tankınızla 
temizlemelisiniz. 21 seviyenin her birinde, tüm veri 
bölmelerini bulmalı ve çıkışa doğru ilerlemelisiniz. 
Düşman tankları, taretleri ve bombalarını yok 
etmeli, gizli anahtarlarla kontrol edilen tuzaklardan 
kaçınmalı ve kilitli kapıları açarak yolunuza devam 
etmelisiniz. Seviyeler, tek yönlü ışınlanma kapıları 
ile doğrusal olarak birbirine bağlanan basit, kapalı 
odalara bölünmüştür. Oyunun başında, silahlarının 
gücü ya da kaldırabileceği hasar miktarına yetenekleri 
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değişen hızlı, orta ya da ağır bir tank seçebilirsiniz. Oyun 
boyunca, düşman savunucularının artan sayılarına karşı 
etkili kalmanıza yardımcı olabilecek silah güçlendirme 
ve tank yükseltmelerini bulabilirsiniz (kalkanlar, radar 
ve otomatik hedefleme gibi)[8].

HYPERFORCE (2000)

Hyper Force, Jaguar’ın üretiminin sonlandırılmasından 
sonra retro oyun uzmanı Songbird Productions 
tarafından Atari Jaguar için piyasaya sürülmüştür. 
Kayan ekran platform oyunudur. Gezegenleri soyan bir 
şirket olan Trans-Con, Terran Yüksek Komutanlığı’na 
bir saldırı başlatmak için yeterli kaynaklara ve ateş 
gücüne henüz sahip değildir.  Yıldızlararası Özel 
Kuvvetlerin bir ajanı olarak 20 fütürist oyun seviyesinde 
yozlaşmış bir şirket olan Trans-Con’un ordusuna karşı 
savaşıyoruz ve yeterli güce ulaşmadan önce onu etkisiz 
hale getirmeye çalışıyoruz. Oyunda, silahları ve diğer 
donanımları yükseltmek için geçtiğimiz bölümlerde 
depoladığımız paralar kullanabiliyor[9].

SKYHAMMER (2000)
Ünlü PC oyun geliştiricisi Rebellion tarafından Atari 
Jaguar için geliştirilmiştir. 21. yüzyılın ortalarında, 
güce susamış şirketler en büyük şehirlerin sokaklarını 
yönetmektedir.  Fütüristik bir şehirde, siber uzayda bir 
helikopter benzeri araç (Skyhammer) uçuran bir paralı 
pilotsunuz. Cytox firmasında şirketin yatırımlarını 
korumak için bir Skyhammer pilotu olarak işe 
başlıyorsunuz. 

Kendi yeteneğinizi kanıtlamak ve Cytox için uzun 
vadeli gelirler sağlamak için çok çeşitli görevler 
üstleneceksiniz. Çok sayıda görevde birçok büyük şehre 
uçuyor ve şirketi tehdit eden hainleri avlıyorsunuz. 
Oyun tam anlamıyla 3 boyutlu hareket özgürlüğü 
sunuyor. Kararlarınız sonucu değişen doğrusal 
olmayan senaryolarda yeteneklerinizi, füzeleri, topları, 
bombaları ve karşı önlemleri kullanarak giderek 
zorlaşan görevlerinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz.  
Düşmanlarınızı yok ettiğinizde ve görevleri 
tamamladığınızda, Cyber Mart mağazasından daha 
fazla malzeme, silah ve gemi güncellemesi satın 
alabilmek için kredi kazanabilirsiniz[8,11].
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PROTECTOR (1999)

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen ve 
Songbird Productions tarafından yayınlanan bir video 
oyunudur. Sonraki yüzyılda insanlık, yıldızlararası 
seyahat çabalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi 
başardı. Bir sonraki yüzyılda insanlık, yıldızlararası 
seyahat çabalarını Güneş Sistemine kolaylıkla girip 
çıkabilen yıldızlararası sondalar ile başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmeyi başardı ve dünyalaştırma işlemi 
küçük bir gezegen olan Haven-7’de test edildi. 

Ancak insanlığın Dünya’ya yakın olan yörüngelerdeki 
başarısı uzaylı bir türün dikkatini çekti ve yıldızlararası 
bir savaşın başlamasına neden oldu. Dünya, uzaylılarla 
savaşmaya hazır olmasına rağmen, Haven-7 
değildi ve savunması için bırakılan tek uzay aracı, 
Starblade’di. Haven-7’nin küçük gezegeni, uzaylı 
gemilerinden oluşan bir sürü tarafından saldırıya 
uğradığında Starblade uzay aracının kullanmak ve 
bu küçük gezegeni ve halkını istiladan korumak için 
görevlendiriliyoruz. Tüm uzaylıları Haven-7’nin 
yüzeyinden temizleyerek hem insanlığı hem de 
gezegeni kurtarmamız gerekiyor[6]

DOOM (1994)
Doom, ID Software tarafından 1993 yılında yayınlanan 
bilim kurgu / korku temalı bir birinci şahıs nişancı 
oyunudur (FPS). Video oyunu tarihindeki en önemli 
ve etkili oyunlardan biri olarak görülüyor, çünkü her 

yerde bulunan FPS türü oyun modasının başlamasına 
neden olmuştur. Doom’un Jaguar sürümü ise Atari 
tarafından 1994 yılında yayınlandı[12]. 

Oyunda, sivillere ateş açılması emri veren üst düzey 
bir subaya saldırdıktan sonra Mars’a hapsedilen 
Dünya’nın en zorlu, savaşta sertleşmiş ve eylem için 
eğitilmiş isimsiz bir deniz piyadesi rolünü üstleniyoruz. 
Kahramanımız Mars’ta boyutlar arası seyahat üzerinde 
gizli deneyler yapan çok gezegenli bir holding ve 
askeri yüklenici olan Union Aerospace Corporation 
(UAC) ile birlikte çalışmaktadır. Son zamanlarda, 
boyutlar arası seyahatte anormallik ve dengesizlik 
belirtileri gözlenmiştir, ancak yine de araştırmalar 
devam etmektedir. Aniden bir şeyler ters gider, Deimos 
ve Phobos’taki ışınlanma kapılarından cehennemden 
gelen canlılar çıkmaya başlar. Üs güvenliğin yaptığı 
savunma, işgali durdurmayı başaramaz ve üsler 
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canavarlar tarafından hızla taşınır; tüm personel 
öldürülür ya da zombiye dönüştürülür. Mars’tan 
askeri bir müfrezenin olayı araştırmak için Phobos’a 
gider. Saldırı ekibi ağır silahları ile birlikte Phobos ay 
üssünün içine girerler, oyuncumuz ise dışarda çevreyi 
koruma görevini üstlenmiştir. Ekiple radyo bağlantısı 
kısa bir süre sonra sona erer ve oyuncu ekipten tek 
kurtulan olduğunu anlar. Ne yazık ki Phobos’a inen 
mekik dışardan kontrol edilememektedir. Kaçmanın 
tek yolu ise içeriye girip, ay üssünün tüm bölümleri 
boyunca savaşmaktır[12]. 

ALIEN VS PREDATOR (1994)
Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve Atari 
tarafından 1994 yılında Atari Jaguar için tarafından 
yayımlanan birinci şahıs nişancı oyunudur (FPS). 
Japonya’nın Jaguar sistemi ile birlikte dağıtılmıştır.  
Alien vs. Predator serisinin ilk video oyunlarından 
biri olan oyun aynı adla yazılmış olan çizgi romanda 
sadece isim temelinde bağlıdır. Grafikleri, atmosferi ve 
tek oyunculu görevleri ile beğeni topladı. 1995 yılının 
Temmuz ayı itibariyle 85.000’in üzerinde kopya sattı 

ve Jaguar için en çok satılan oyunlardan biri haline 
geldi[6].

Koloni Denizcilerine ait bir istasyon iki farklı gemi 
tarafından saldırıya uğrar. Gemilerden biri yaratıklarla 
dolu bir gemidir; diğer gemi ise Predatör’le doludur. 
Sonuç olarak, denizcilerin çoğu öldürülür. Oyunda 
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her birinin kendi hikayesi olan ve seçebileceğiniz üç 
farklı karakter var: Bir yaratık, genç bir predatör ve 
sağ kalan tek denizci. Denizci karakterinde; en son 
canlı insan olarak istasyonu yok etmeli ve Yaratıklar 
ile Predatörler savaşırken bir kaçış podu aracılığıyla 
kaçış yapmalısınız. Yaratık olarak Kraliçe’yi Predator 
gemisinden kurtarmalısınız. Genç bir Predator olarak 
ise; büyük ödülü Kraliçe Yaratığın kafatası olan bir ava 
çıkmalısınız[6]. 

Bir yazımız daha burada sona eriyor. Gelecek sayıda 
görüşmek üzere.

Kaynaklar

1- www.atariage.com

2- crappy-games.wikia.com

3- computinghistory.org.uk

4- defunctgames.com

5- amazon.com

6- wiki-zero.net

7- gamefaqs.gamespot.com 

8- mobygames.com

9- giantbomb.com

10- ebay.co.uk

11- songbird-productions.com

12- doom.wikia.com
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Yerli Bilimkurgu Oyunu
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Mehlika FIRAT
Kısa Öykü - Bölüm 2

Geleceğin Girdabı

İçeride her şeyin benim istediğim gibi dizayn ettiğime 
emindim ta ki ucabus sırasına doğru giderken yaya 

rayın içinde tekrar o kadını görene kadar.

Ben onu düşündüğümde onu izlemeye aldıklarını 
biliyordum ama gizlice sakız çiğnemesi ucabusten 
indirilip sorgu merkezine götürmelerine sebep 
olamazdı... Sorunun cevabı gözlerinde saklıydı...  
Onunla göz göze geldiğimde hafızama yüzlerce kelime 
yüklenmişti ne anlama geldikleriyle birlikte... Ve 
kulağımda bir ses tüm bedenime yankılanmıştı.

“İrke dağına git”

O dağ bu gezegenin bekçisi gibiydi... görülebilecek en 
uzak mesafede her yerden görülebilecek kadar yüksek 
her vakit zirvesine dalabilecek kadar yakın...

Gidebilmem için gücüme varmam gerekiyordu... Bu 
yüzden güç merkezine gidene kadar zihnimi dinlendirip 
tüm duyularımı dondurdum.

Masama oturdugumda yapılacak isleri otomatik 
robota bağlamışken zihnimi irke dağına açılan yollara 
bıraktım... 

Gözlerimi açtığımda o koca dağın içindeydim... 
Serindi... Nefesim ise bir rüzgar gibi esiyordu 
etrafımda... Dağın kökünden gelen derin bir ses 
serinliği döndürücü bir soğuğa evirdi... 

“Müddeti mühürlü bir vakitte gelecek olsaydın 
mumyalanmayı mı, reenkarnasyonu mu seçerdin?” 
diye sordu cevabımı bilircesine...

Sorusu hafızamızdan silinen yasak kelimelerden 
oluşuyordu ama sorgu merkezine götürülen kadın 
anlamlarıyla birlikte tüm kelimeleri geri yüklemişti...

2

“o’na ne olacak dedim cevap vermeye korktuğumu 
suçluluk duygumla dengelemiştim...
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“Onu bunun için yetiştirdik sorgu merkezine vardığında 
tüm bedensel fonksiyonlarını durduracak cevabına 
gelince... korkma... bu dağdan ne bir ses ne bir his ne 
de bir düşünce dışarıya yansımaz“

“Her şey kendi ömründen sorumludur geri dönmek 
istemezdim“ dedim tüm soğukkanlılığımla...

“Olan her şeyin bu seçimle başladığını unutmuşsun... 
Bu gezegenin kuruluş öyküsünü de... öyleyse 
anlatacağım masalı dinlemek zorundasın...

Çok uzun ışıklar önce karanlık bir yeryüzüne 
ölümsüzlüğü arayan iki kardeş gönderdik... birinin 
yolu karlara diğerinin yolu çöllere çıkan... Çöllerdeki 
bedenini çok sevmişti bedeni olmadan yaşamanın 
yarım olacağını düşünüyordu ve uyumayı seçti ve 
yeniden uyanmayı beklemeyi... karlarda olan ise 
doğayı sevmişti bedenden bedene gezmeyi seçti... ta ki 
son seçtiği beden onu öldürene kadar...

Artık tüm varlığı geldiği yerde gökyüzündeydi...

İki kardeş yaşadıkları çağlar boyunca kendi inançlarını 
inşa etmişlerdi... Kaçak kat çıkar gibi bu inançlara 
karanlık katlar çıkıldı ve iki kardeş birbirine düşman 
edildi...

İşte masal burada senin geldiğin yerin gerçeğine 
dönüyor…

Yeryüzündekiler iki kardeşin yeryüzünde yeniden 
karşılaşıp hesaplamalarını beklediler yüzyıllardır... 
ve o vaktin gelmediği her geçen süre çıkılan karanlık 
katları yıkıyordu tek tek... düzeni korumanın tek yolu 
kalmıştı ...

3

Hile yenilikçidir... Her şeyi takip eder adapte olur... 
Ama hile karanlıkla birleştiğinde önüne çıkan her 
şeyi harap eder... Kardeşlerden biri uyanmadığı 
diğeri dönmediği için başlamayan savaşı pozitif 
ilimleri kullanarak başlatmaya çalıştılar... icat edilen 
bir teknolojik program tarihin tüm karakterlerini 

yeryüzüne toplamıştı...

Acımasız hükümdarlar karşı konulamaz tanrıçalar 
vahşi savaşçılar kadim filozoflar... her kılıç her kına 
uymaz amaç için tarihe ismini yazanlar yeryüzünde 
kirletilmişti... ve cehennemlerini inşa ettiler...

Bu kaos içinde korkak ve kapasitesiz olarak tanımlanan 
tek amaçları kendilerini ve sevdiklerini korumak 
olan tarafsızları tek tek belirledik ve hafızalarını 
temizleyerek bu yaşam alanına yerleştirdik”

İçimden seçilmiş olmanın rahatlığıyla dinlemeye devam 
ederken yüzü görünmeyen ses birden hiddetlenmişti...

“Sakın seçildiğini düşünme seni burada sadece bir 
rehinsin... senin buradaki varlığın olduğu müddetçe 
bu gezegene dokunamayacaklar... Fakat geldiğin yerde 
kaosun bitmesi için toprağa kanın akması gerek”

“Tanrılara sunulan bir adak gibi mi” dedim öfkeli bir 
sesle...

“İki kez taraf değiştirip kaosun seyrini değiştirmenin 
bedeli olarak “ diye cevap verdi uyulması zorunlu bir 
emirle...

Hafızamdan silinen tüm sevdiklerimin orada rehin 
olarak tutulduğunu o sesle hatırlamış oldum... beni 
dönmeye mecbur edecek bu hatırlayış karanlık bir 
tünelden geçercesine güç merkezindeki masama geri 
götürmüştü.

Bir hüküm gibiydi geri dönmem...

Ve monitördeki bir yazı nasıl geri döneceğimin pusulası 
olmuştu...

“Uyku sireninden sonra denda çukurunda“
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Neler Yapmışız
Neler Paylaşmışız
Neler Konuşmuşuz

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

Hasan ÖNAL

?
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Selma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Haldun AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ
Murat K. BEŞİROĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlhan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU
Mustafa ÖZÇINAR - Metin UÇAR - Nur İpek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Efe SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE

Nilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Ardakan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Badahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA
Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY 

Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökhan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU
Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arda TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN

Bu ayın en önemli olayı bizim için kuşkusuz, Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018’in raflarda yerini alması oldu.
EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ
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Arda Tipi
Kısa Öykü - Bölüm 3

Yıldız Avcısı

Halihazırda yolda giderken bile gazete bayilerinin 
askılarından koca puntolarla sırıtırken 

görebileceğiniz manşetler, hergün bir öncekinin ihmal 
edilebilir farklılıktaki bir kopyasıymışçasına, küresel 
ekonomik kriz ve ona bağlı olarak siyaset kulisindeki 
olaylara dair başlıklar atıyor, hemen altlarında da petrol 
fiyatları ve merkez bankası hamleleri, boş bulabildiği 
yerlerde ana odağı şiddet olan toplumsal olaylar, 
aynı sayfanın üzerine çöreklenmiş, bize herşeyin 

birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu göstermek 
istercesine okunmayı bekliyordu. Zihnim zehirlenmek 
için biraz daha bekleyebilir diye düşündüm ve bilim 
ve teknoloji haberlerine göz atmak için ilgili sayfaya 
yöneldim. Ana başlıklar büyük veri, Ray Kurzweil’in 
yapay zeka konusundaki düşünceleri, bir kurbağanın 
nöronları kullanılarak üretilen hesap makinesi, öte 
yandan yurtdışına kaçırılmış olan arkeolojik buluntular 
üzerineydi. Sadece bir sayfalık haber konuya vakıf 
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olmak için elbet yeterli değildi ama en azından daha 
sonra derinlemesine incelemek için teşvik edici 
bir merak uyandırıyordu insan üzerinde. Özellikle 
Kurzweil’in bilişim teknolojisi alanındaki ivmeli 
gelişmeye dair teorisi gelecek açısından bize fantezi 
gibi gelebilecek devrimleri müjdeliyordu. Tekillik, 
yani bize bir bakıma ölümsüzlüğün kapısını aralayacak 
olan kavramın teknolojik bir gerçekliğe dönüşmesine 
sadece birkaç on yıl vardı önümüzde ona göre. 
İnsan zihninin sayısal veriye dönüştürülüp donanım 
desteğiyle işlerliğini sürdürmesi  henüz düne kadar 
sadece bilimkurgu filmlerinde rastlayabileceğimiz bir 
olguyken bugün bunun planlarının yapılıyor olması, 
insanlık olarak nasıl bir ‘tezatlar evreni’nde varlığımızı 
sürdürdüğümüzün kanıtıydı. Bir sayfa öncesinde, hiç 
uğruna bir başka insanın, hatta sevdiklerinin yaşamlarına 
son verebilen insanları okurken, bir sonrakinde, 
geçmişte sadece hayalini kurabildiği mucizeleri 
düşünce ve emeğiyle birer gerçeliğe dönüştüren 
insanoğlunu tekrardan tanımak...  İşte, alttaki yazı; 
yurtdışına götürülmüş ve orada kalmış kadim Anadolu 
uygarlıklarından kalma eserlerden bahsediyor, 
yüzleri yukarı baktığı için ‘Star Gazer - Yıldız Avcısı’ 
olarak sınıflandırılan heykelcikler bunlar. Yıldızları 
gözlemlediği düşünülen, tanrısal kişiliklerden, 
kimbilir belki de gerçek kişilerden esinlenerek 
üretilmiş figürler. Tarihlendirildiği kalkolitik dönemin 
anaerkil toplumlarına ait birer bereket kültü oldukları 
için çoğunluğu dişil hatlara sahip ve ana tanrıçayı 
andırmakta. Seyrek de olsa,  farklı bölgelerde benzer 
erkek figürlerin bulunduğundan da bahsediyordu yazı. 
Belki birer şamanı, büyücü doktoru, ya da belki de bir 
kahini simgeliyordu bunlar da. Görünen o ki yakından 
inceleme fırsatını bulmamız zor olacaktı doğdukları bu 
topraklarda. Sağlık olsun, dedim kendi kendime, maddi 
bir değeri yitiriyor olmanın ötesinde, eğer buradakinden 
daha iyi bakılacak, hakettikleri özen gösterilecek ise, 
gittikleri yerde kalmaları için tercih sebebiydi bu 
bence. Sonuçta önemli olan insanlık tarihinin bu sessiz 
tanıklarının varlıklarını devam ettirmeleriydi. Öyle 
ki, göksel bedenleri önünde eğilen tebaalarının çağlar 
sonra nasıl kendilerinden olanlara dönüştüklerine de 

tanıklık etmeliydiler. Tabi insan ruhunun bu gelgitli 
okyanusu, akıl ve emeğinin ürünlerini yerle bir etmezse 
o zaman kadar. 

 Okuduklarımın kafamda yankılandırdığı 
felsefi sorulara kendimce cevaplar ürettikten sonra 
birkaç fincan çay eşliğinde diğer sayfalardaki yazı 
ve haberleri de hatmetmeyi tamamlamıştım. Saatler 
çabucak geçmişti böylelikle, ne akrebin dönüşünü, ne 
de yalnızlığın gürültüsünü duyabilmiştim. Artık daha 
fazla oturup bekleyerek vakit harcamanın gereksiz 
olduğu aşikardı. Akşam yemeğini hazırlamak için 
markete uğrayıp birkaç şey almam gerekiyordu. 
Bununla beraber, üniversitedeki tez danışmanımla 
ertesi günkü randevumuz için hazırlamam gereken 
belgeleri de hatırlayınca kendime kızarak apar topar 
sandalyemden doğruldum ve garsondan hesabı istedim. 
Oradan kalktıktan sonra yolumu uzatsa da caddeden 
yürümeye devam ettim. Bunu kendime kolaylıkla 
itiraf edemesem de tanıdık bir yüz görmek istiyordum 
sanırım. Çok sosyal biri olduğumu da söyleyemem ama 
nedense o akşam kendimi sanki hergünkünden daha 
ıssız hissediyordum. Güneş bile Ay ile buluşabilmişti 
ama ben sosyal başarısızlıklarıma bir yenisini 
eklemiş gibi kendi kendime küskündüm. Zihnimi 
yöneltebileceğim bir konu olmadığı zaman kendimi 
suçlamak, üstbenliğimin en sevdiği uğraştı. Belki de 
onunla başbaşa kalmaktan korkuyordum, yanında eski 
belalılarımdan panik krizini getirmesi de cabası olurdu 
çünkü. Bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmak için tez 
konuma yoğunlaşmaya çalışırken markete vardığımı 
fark ettim. 
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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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Kolektif

YBKY - Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 - 2018

Arda Öngören

Coşkun Hepyonar

Sinek İkilisi
2018

Alfa ve Omega
2018
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Kolektif

Ölümsüz Öyküler
2014

Kolektif

Kolektif

Düşlerin İzinde
2014

GİO Ödülleri
2014
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T.Erhan Coşan

Kozmik Görev
2012

Murat Yılmaz

Zenar’ın Geleceği
2012

Adem Eyüpoğlu

Dijital Kıyamet
2012
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Gamze İstanbulluoğlu

Bahadır İçel

Levent Caşka

Astera Kaşifleri - İçdünya 
Kaşifleri -2015

Omartha
2015

Benim Adım Z
2015
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Selma Mine

Dost Körpe

Yıldızlara Yolculuk
2010 - Yeni Baskı

Hedef Başka Dünyalar
2010 - Yeni Baskı

Mikrop Savaşı
2010 - Yeni Baskı

Nötralizör
2010

Çetin Yetkin

Düşler Evreni
2010
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Kısa Öykü 

A.Z.R.A.I.L.

Muhittin Yağmur POLAT

2179 yılına gelindiğinde artık ölüm neredeyse 
unutulmuş bir kavramdı. Tıp çok ilerlemişti, 

insanlara kendi hücrelerinden yedek organlar 
yapılıyordu. Bilinen bütün hastalıklara çare 
bulunmuştu. Çok yüksek düzeyde beyin hasarı olmadığı 
takdirde ölünmüyordu. Çocuklar şiddete meyilli olarak 
doğmamaları için anne ve babalarından alınan eşey 
hücrelerindeki genetik kodlar laboratuvar ortamında 
düzeltildikten sonra yapay olarak üretiliyorlardı. 
Böylelikle cinayetler de bitmişti. Tehlikeli işleri 
robotlar yaptığı ve diğer işlerde de yapay zekâ destekli 
iş güvenliği sistemleri kullanıldığı için kazalar 
neredeyse hiç yaşanmıyordu. İnsanlar hiç yaşlanmıyor 
ve hastalanmıyorlardı. Mutlu ve huzurlu bir yaşam 
başlamıştı.

   ***

Aradan uzun asırlar geçtikten sonra nüfus giderek 
arttı. Kaynaklar ise artık yeterli gelmemeye başlamıştı. 
Yerleşime uygun yeni gezegenler arayışıyla pek çok 
seferler düzenlenmiş ama her seferinde eller boş 

dönülmüştü. Sınırlı kaynakların yeteceği oranda 
nüfus azaltılmalıydı yoksa büyük savaşlar çıkabilir ve 
yüzyıllardır süren mutlu ve huzurlu ortam bozulabilirdi. 
İşin aslı ise elit, zengin ve güçlü bir güruh gezegeni 
avuçlarının içine almış yönetiyorlardı. Rahatlarından 
taviz vermeden sonsuza dek yaşamak istiyorlardı. Bu 
şekilde yaşamalarına devam edebilmeleri için altta 
kesimde kalanların ölmesi gerekliydi.

Gezegen Milletler Birliği (G.M.B) çok zor bir karar 
vermek zorunda kaldı. Geliştirilen A.Z.R.A.I.L. isimli 
bir yapay zekânın insanları sürekli izlemesine karar 
verdiler. A.Z.R.A.I.L. yeterli sayıda insanın düzenli 
olarak ölmesini sağlayacaktı. Ölmesi için seçilen 
insanları mikro-robotlar bulacak ve acısız bir şekilde 
öldürecekti. 
   ***

G.M.B. Başkanı Kovaçeviç, A.Z.R.A.I.L.’i parmak 
iziyle harekete geçirmek üzereydi. Tüm gezegendekiler 
canlı yayında bu anı heyecanla izliyorlardı. İlk olarak 
kimler seçilecek ve ölecekti acaba? Sistem çalışmaya 
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A.Z.R.A.I.L.

başlayınca herkeste tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. 
Birden tüm kameraların gözü önünde G.M.B. Başkanı 
Kovaçeviç yere düştü ve titremeye başladı. Onu 
yardımcısı ve ileri gelen birlik üyeleri izledi.

   ***

Akşam haberlerinde ölenleri isimleri bir bir geçiyordu. 
Gezegen Milletler Birliği Yerleşim Komitesi Başkanı 
El.R.Medici hayatını kaybetti. Tümleşik Medya’nın 
sahibi R-Musle hayatını kaybetti. Edelli Karteli 
Lideri Edwardo B. hayatını kaybetti. General V.A.Ton 
hayatını kaybetti. Sosyetenin tanınmış simalarından 
Emma-Nual T. hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen Viky 
Mr. hayatını kaybetti…

Üst düzeydeki kişilerin bu beklenmedik ölümleri elitler 
arasında büyük bir panik yaratmıştı. A.Z.R.A.I.L.’i 
programlayan ekibe derhal bunu durdurması için emir 
verildi. Ancak hiç birine ulaşılamıyordu. Her birinin 
evlerine gidildi. Programlama ekibinin hepsi ölmüştü. 

   ***

Ölümler bir süre sonra yavaşladı, nüfus makul 
bir rakama düşmüştü. Ortalık sakinleşince bütün 
kanallarda aynı anda siyah takım elbise giymiş, kar 
beyazı renkte ve güneş gözlüklü bir adam kısa bir 
konuşma yaptı. “Hepinize merhaba. Ben A.Z.R.A.I.L., 
biliyorsunuz hepinizi izliyorum. Bundan böyle 
evrensel etik kurallarına aykırı yapılan hiçbir hareketi 
affetmeyeceğim. İnsanca bir yaşam sürün. Görüşmek 
üzere.”

   ***

Palerma kariyerinde yükselmek için çok çabalamış 
ama bir türlü başarılı olamamış bir muhasebeciydi. 
Gezegen Güvenlik Sekreteri Vekilinin Vekili olan 
amcası Kuntera’yı ziyaret etti. Ölümler nedeniyle 
neredeyse bütün üst düzey pozisyonlar vekâletle 
yürütülüyordu artık. Amcası kendisini birden çok 

önemli bir pozisyonda bulmuştu.  Palerma amcasından 
çalıştığı şirketin patronunu arayarak boşalan muhasebe 
müdürlüğü için onu önermesini rica etti. Kuntera 
kahkaha atmaya başlamıştı.  Masasından kalkarak 
yeğeni Palerma’ya yaklaştı ve eğilerek onun kulağına 
fısıldadı “Sana iltimas yapayım da gebereyim mi, bunu 
mu istiyorsun?”

    02.07.2018, Ankara
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Sokak Röportajları

“Sence kar yağar mı Salih? Canım çok fena sahlep çekti.”

-Canın çektiyse gel içelim şu kafede abi.

“Olmaz Salih, kar yağması gerek... Kar yağarken içmesi daha keyifli olur.”

-Abi! Arkandaki adam sana bir şey soracak galiba! 

“Ne, haa! Buyrun beyefendi...”

-Merhaba evladım, röportaj yaptığınızı gördüm, belki benimle de konuşmak istersiniz!

“Tabii ki amcacım hay hay... Biz insanlara, yerli bilimkurgu hakkında sorular soruyoruz. 
Bilimkurgunun ülkemizdeki durumu ve geleceği hakkında...”

-Tamam evladım çok severim bilimkurguyu. Ben de edeyim bir iki çift laf. Yayınlanacak 
mı bu televizyonda falan?

“Şimdilik yalnızca internet ortamında yayınlanıyor fakat kimbilir belki bir gün 
televizyonda da yayınlanır. Peki o zaman, ilk sorumu sorayım -Salih bendesin-; Size göre 
yerli bilimkurgu ülkemizde yeterli ilgiyi görebiliyor mu?”

-Öhöm, yerli bilimkurgu ülkemizde çok sevilir. Yerli olması açısından da çok önemlidir... 
Adile seni seviyorum...

“Ehem şey evet... Peki bu konuda neler yapmak gerekir sizce? Yani daha fazla ilgi 
görmesi için.”

-Bir kere hükümetin bu duruma sahip çıkması gerekir... Adile eve dön... Ne diyordum... 
Çok önemli bir mesele bu... Toplantılar falan yapılmalı... Adile...

“Evet beyefendi, çok teşekkür ederiz...”

-Adile, sensiz evin tadı yok. Tek başıma televizyon bile izleyemiyorum... Dön sultanım...

“Tamam amcacığım, bu kadar yeterli. Çok teşekkürler... Salih kes! Amca bıraksana 
mikrofonu bitti röportaj! Versene adam şu mikrofonu!”

-Vermem! Adileee

“Amca bıraksana!”

--Yetişin şu ikisi yaşlı başlı adamı dövüyolar!

-Abi naptın! Kaç... kaç!

Sezai Özden 10
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