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gibi gözükebilir belki ama tam 
tersi.
 Özellikle son dönem-
lerde hareketlenmeye başlayan 
yerli fantastik hikayecilikte iki 
yazarın da başarılı örneklerine 
rastlamak çok sevindirici. 
 Aynı zamanda iki yazar 
da hikayelerinde okuyucuya bir 
şey dayatmıyor, sadece hikaye 
yazmak istiyor ve yazıyor da. 
Elbette okurken yazarın dün-
yasına adım atıyorsunuz ama 
kendinizi onun düşünceleri ta-
rafından kuşatılmış hissetmi-
yorsunuz. Mesela hikayeleri 
okuyan arkadaşlarımla konuş-
tuğumda en çok beğendiğimiz 
hikayelerin birbirinden epey 
farklı olduğunu gördüm. Bence 
bunun sebebi hikayelerin oku-
yucuya sağladığı alan. Hikaye 
her okuyucusuyla ayrı bir şekil 
alıyor, herkes için farklı anlam-
lar taşıyabiliyor. 
 Onur Selamet'in "Ölü 
Dalgıcın Sonbaharı" ve Emre 
Ergin'in "Yeniden Yeniden Ye-
niden" hikayesi. İki yazarın 
birbirine en çok benzettiğim 
hikayeleri. İkisinde de insa-
noğlunun takdire şayan çaba-
sıyla göz göze geliyoruz. Asla 
karşılık alınamayan çabalar... 

Onur Selamet ve Emre Er-
gin’in hikayeleriyle edebi-

yatımız fantastik sulardaki sey-
rini sürdürüyor. İkisi de başka 
dünyalara ve hayatlara doğru 
yolculuğa çıkarıyor bizi. Aslın-
da her dünya başka  bir hayat 
demek değil mi? Yok yok yan-
lış oldu, tam tersiydi. 
 "Ayna bana bakmıyor 
ben aynaya baksam da" diyerek 
başlıyor Emre Ergin ilk hika-
yesi Dünyazad'ın Aynası’na. 
Şehrazat'tan değil kardeşi Dün-
yazad'dan bir hikaye dinliyoruz 
bu sefer. Her ne kadar bir çocu-
ğun hikayesi olsa da inceden bir 
hüzün sarıyor bizi kitabın deva-

mında da olduğu gibi.
 Son hikayesi "Ölmüş 
Dünyaya Bir Mersiye" de in-
sanoğlunun sonundan, kendi 
sonumuzu nasıl hazırladığımız-
dan bahsediyor Emre Ergin. 
Kültürlerini belgesizlik ve ses-
sizlik üzerine kuran bir halktan 
bahsediyor. Kelimelerin dile 
gelmeden önce ve dile geldik-
ten sonraki çağrışımlarından, 
güçlerinden... Aklın değil, deli-
liğin sonucunda oluşan düşün-
celerden bahsediyor. 
 Onur Selamet'in hika-
yelerini ise daha eğlenceli bul-
dum. Absürt ve eğlenceli. Her 
hikayesinde bambaşka alemlere 
yolculuk edilen bu kitapta belki 
de hayal gücünüzü sorgulaya-
cak, gözlerinizi hayretle kır-
pıştırıp bir daha okuyacağınız 
cümlelerle karşılaşacaksınız. 
Ben, "Gedikli Girdapları Kor-
kusuz Plaklarla Besledim" adlı 
hikayesini okuduğumda ger-
çekten gözlerimi kırpıştırmış-
tım.
 Onur Selamet'in dört 
bölümden oluşan bir hikayesi 
var kitapta:  Aksak Karabasan-
ların Zifir Makinesi. Bana en 
ilginç gelen hikayelerden biri. 
Kitaptaki en karanlık hikaye 

İREM SELEN
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"Kostüm sahibi olmak, sizi o 
kostümün özüne dönüştürmez." 
diyor Onur Selamet, ölü bir dal-
gıcın kaderini anlattığı hikaye-
sinde. Elinde olmadan kendini 
bir mücadelenin içinde buluyor 
dalgıç; aynı, hayatın bizi biz 
farkına varamadan bir mücade-
leye itivermesi gibi. Ne yazık ki 
çoğu zaman karşımızdakine ra-
kip bile olamadan siliniveriyo-
ruz. Daha başlayamadan bitiyor 
hikayemiz. İşte burada hikayesi 
olamayanların bir nevi sesi ol-
muş Onur Selamet.

 Emre Ergin ise "İnsan 
tek çarenin ölmek olduğunu 
öyle hemen anlayamaz, hayat-
ta kalma güdüsü hep karşı çı-
kar." diyor “Yeniden Yeniden 
Yeniden” de. Ölmeye mahkûm 
bir adam. Ölüm anında üze-
rinde 'yeniden başla' düğmesi 
olan bir cihaz veriliyor adama. 
Adam ana karakter olmadığı 
halde, çektiği ve çekeceği bü-
tün acılarla yeniden başlama-
yı seçiyor. İçine hangi anlamı 
koyarsak koyalım, doldurama-
yacağımız bakışları bile yeterli 

değil adamın kurtulması için. 
Onun için asla bir umut olma-
yacak. Yeniden başlamayı seç-
memesi için bile.
 Yerli bilimkurgu ve 
fantastik hız kesmeden keşfe-
dilmemiş okyanuslara açılıyor. 
Onur Selamet ve Emre Ergin, 
birbirinden farklı hikayeleriyle 
okumaktan memnun olduğum 
yazarlar. Eğer hikaye okumayı 
seviyorsanız, bu kalemlerle ta-
nışmaktan pişman olmayacak-
sınız.
*
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Şimdi bana baktığınızda bunu 
düşünemezsiniz ama ben 

de bir zamanlar hayattaydım. 
Aslında her seferinde ilk kez 
olacak şekilde defalarca kez 
yaşadım ve öldüm. Yaşam ve 
ölümün her zaman ilk defa ol-
ması bir bireysellik özelliğidir. 
Neden ben zamirini kullandığı-
mı merak ediyor olabilirsiniz 
ve bu konuda söyleyebilece-
ğim tek şey, benim durumumda 
en uygun kurgu; ben olmanın 
ne olduğunu tartışmak zorunda 
kalmadan, kaldı ki olmanın ve 
varlığın ne olduğunu tartışma-
dan devam edebilmemiz için 

en iyi yoldur. Ben bir forami-
niferim, o yüzden bir zamanlar, 
yani, sayısızca ama oldukça 
uzun zaman önce, küçük ka-
buğumda veya kalıbımda şe-
killendirdiğim ve deldiğim ve 
çok tuzlu olmayan bir denizde 
yaşadım ve yüzdüm. Birçok 
narin ve yaratıcı şekilde deko-
re edilmiş ve ölmüş, kendim-
den, bizden ya da türümden 
daha çok türemiş olarak -zamir 
problemini görüyor musun? -  
ölmeden önce.
 Sayılmamış bir süre 
boyunca sayılmamış sayıdaki 
ben etrafta dolaştı, sürüklendi, 

akıntılarla acele etti ve sakin 
koylarda yavaşladı, sonradan 
biraz daha sık olan gelgitler 
tarafından yukarı ve aşağıya 
doğru kalktı ve öldüğüm za-
manlarda, benim, kabuğum 
veya tecrübemin bir parçası 
tüm ölü ya da yaşamayan şey-
lerin yapmaya çalıştığı gibi, 
dünyanın merkezine doğru 
aşağı sürüklendi. Bunda (sade-
ce benim türüm değil, hepimiz) 
gelgitlerin yükselip alçalması-
na neden olan aynı tür çekişe 
uyuyoruz, gelgitler en azından 
yerel olarak aşağının ne oldu-
ğuna dair son sözü söyleyen 

URSULA K. 
LE GUIN

Çeviri

Hatice Selva Akgül
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yeryüzünün merkezine rağmen 
merkez olmaya çalışan aydan 
kaynaklanıyor; en azından ye-
rel olarak, ne olduğuna dair son 
sözü olan dünyanın merkezi. 
 Öldüğümde; sığ suda 
mavi ışığın son loşluğunun 
ulaştığından çok daha derine, 
çoğunlukla benim ölü kendim-
den yapılma tabakanın üzerine 
dinlenmek üzere gelene ka-
dar aşağı sürüklenirim. Tabii 
ki başka insanların yaşamı da 
orada sona erdi. Ve orada pek 
çoğum ölüyken, kalanım yü-
züyordu. Ilık sularda, güneş, 
ay ve yıldızların ışığının altın-
da; üreyen, yenen ve yenilen 
kabuklar üretmeye başladım 
ölene kadar. Hoş bir varlıktı, 
hala da öyle… Tüm bunlardan 
sonra tamamıyla bir kireçtaşına 
dönüşmedim. 
 Dünyanın merkezi, ya-
kın zaman önce ölü olduğum 
tüm özleri eski ölü özlerimden 
daha aşağıya çekmeye devam 
etti, bu yüzden devrimler de-
vam ettikçe ve daha fazla insan 
yaşadıkça ve öldükçe kilom 
çok arttı. Kendime bir yük ol-
dum. Kristal simetrilerin en üst 
düzey ekonomisine yaklaşır-
ken bile kabuklarımı daha kü-
çük parçalara bölerek ve daha 
kompakt bir şekilde düzenle-
yerek kendimi daha rahat hale 
getirdim. Ve bazen, tektonik 

plakaların hareketi üzerimdeki 
baskıyı arttırdığında, o baskıyı 
kabullendim ve başkalaşmayı 
kabul ederek kızım mermere 
dönüştüm. Ancak kireçtaşı ola-
rak, genel niyetim oldukça mü-
tevazıdır: basitçe yerleşmek. 
 Ve ben de yaptım. Sız-
mak ve form almaktan vazgeç-
tim. Tabii ki acelesi yoktu ve 
ne kadar sürdüğü konusunda 
da hiçbir fikrim yoktu, çünkü 
derin sular altında üzerimde 
tartılan, beni sıkıştıran, katı-
laşmaya mecbur bıraktığım ve 
karanlıkta tuttuğum daha yeni 
birikintiler vardı. Tüm bu za-
man boyunca kireçtaşına dö-
nüşüyordum ve ayı hiç görme-
dim. Ayın beni yerçekiminden 
başka bir şeyle çizdiğini itiraf 
ediyorum. Belki de kabiliyeti 
hafifliğidir? Bilmiyorum. Kız 
kardeşim oolitik kireçtaşı, ta-
mamen kum tanelerinin etrafın-
da oluşturduğu küçük aylardan 
ibaret, oksitten yapılmıştır. Ve 
kabuklarım ay üzerinde model-
lenmiş, küresel veya yuvarlak, 
çoğunlukla beyazdır. Geceleri 
ayın parlayan beyazını ve gün-
düzleri de saydam, ölü, donuk 
beyazını seviyorum. Aya ya-
kınlığım var. Tabii ki mermer-
den dönüştürüldüğümde daha 
belirgin oluyor, ama bakarsa-
nız beni de görebilirsiniz. Bu 
yüzden, deniz yataklarındaki 

bir değişiklik veya orojenik iş-
çiliği beni su altından veya yer 
altından kaldırdığında ve ayın 
beyazlığına tekrar kendimden 
cevap verebildiğimde, sessiz 
kaldım. 
 Taş ocağı olmak ilginç, 
bütün küçük etler içimden ve 
üzerimden akıyor. Bazıları be-
nim yaptığım gibi kabuklarını 
üretmeye başladı, ama onla-
rınki yalnızca metal. Sanki kız 
kardeşlerimmiş gibi hissediyo-
rum. Ne de olsa ben de küçük 
etler oldum. Ezildim ya da her-
hangi bir şekilde sürüklendim. 
 Ve bloklar halinde ke-
silmek ve inşa etmek bana bi-
raz sızmayı bırakıp şekillenme-
ye karar verdiğimi hatırlatıyor. 
Kesip yerleştirdiğim formlar-
dan bazıları foraminiferler ka-
dar yaratıcı ve çeşitli. Taş ocağı 
ve inşaat işleri oldukça yakın 
bir zamanda başladı, sanırım 
iki ya da üç bin devir önce ve 
bilmeden sona erecek. Bense 
bir süre daha kireç taşı yapma-
ya ve kalmaya devam etmeyi 
düşünüyorum. Beni durdura-
cak hiçbir şey düşünemiyorum; 
güneşin tükenmesi ya da icatla-
rın okyanusu ve havayı asitler-
le doldurarak küçük varlıkların 
neslinin tükenmesi dışında… 
Asitlerle birleşemiyorum, beni 
eritiyorlar ve hepsine karbon-
dioksit olarak gidiyorum. Gaz 
çok huzursuz. Küçük etli, ka-
buklu ve taşlı olmayı tercih 
ederim. Ama elbette bu konu-
lar tamamen bana bağlı değil.
*

Aslında, her seferinde ilk kez olacak 
şekilde defalarca kez yaşadım ve öldüm.
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Yönetmenliğini John Krasins-
ki’nin üstlendiği 2018 yapımı 

post-apokaliptik korku/gerilim 
filmi Sessiz Bir Yer, kullandığı 
teknikler ve alt metni sayesinde 
türdeşlerinden ayrılmaktadır. Te-
mel korkularımız “sessizlik” ve 
“karanlık” filmde bizi gerim ge-
rim germektedir. Sinematik açı-
dan son derece iç açıcı(!) filmin 
genel incelemesine geçmeden 
önce dilerseniz ilk önce ufaktan 
anlattığı hikâyeye değinelim.
 Büyük bir felaket son-
rası hayatta kalmayı başarabilen 
son ailelerden biri olan Abbottlar, 
aşırı hassas işitme kabiliyetine 
sahip yaratıklardan korunmaya 
çalışmaktadır. Bu büyük felaketin 
ana kaynağı filmde belirtilme-
mişse de bunun Abbott ailesinin 
başa çıkmakla mükellef olduğu 

yaratıklardan kaynaklandığı his-
settirilmektedir. Bu sebeplerden 
ötürü, her bir aile ferdi olabildi-
ğince sessiz bir şekilde yaşamını 
sürdürmek zorundadır. Yaratık-
lar, hassas işitme yetenekleri sa-
yesinde en ufak bir insan sesini 
bile tehlike olarak algılayıp sesin 
kaynağını ortadan kaldırmaya ça-
lışmaktadırlar. Bu zorlu koşullar 
altında hayatta kalma mücadele-
si veren aile  ise nasıl bir yaşam 
sürdürmesi gerektiğini bilmek-
tedir. Ancak her an meydana bir 
aksilik gelebileceği gibi alınan 
tedbirler de boşa çıkabilir. Abbott 
ailesinin yaşamlarının iyice sarpa 
sarmasının asıl sebebi işte bu ak-
siliklerdir. Beraberinde     gerçek-
leşen olaylar neticesinde seyirci, 
Abbott ailesinin hayatta kalma 
mücadelesine bizzat tanık olabil-
mektedir.
 Ses miksajı ve görün-
tü efektleri ile bütünleşen tema 
ise duygu ve konuyu izleyiciye 
tam anlamıyla tecrübe ettirmek-
tedir.“When the fear becomes 
the power…” yani korku güce 
dönüştüğü zaman mottosuyla 
çekilen filmin verdiği mesaj iz-
leyicilere, Stephen King’in ro-
manından uyarlanan ‘O’ filmini 
anımsatmaktadır. Bir ailenin on-
ları esir alan korkularını alt etme 
mücadelesini konu alan film, son 
ana dek izleyiciye gerilim duy-
gusunu had safhada yaşatmış, fi-
nal sahnesindeki ters köşeyle de 
akıllarda yer edinmiştir. Filmin 
yönetmenliğini yapmasının yanı 
sıra başrolde de karşımıza çıkan 
Krasinski, mükemmeli yakalaya-
masa bile yetenekli oyuncuların 
yer aldığı kadrosuyla filmin tek-
nik kısmının üstesinden başarıyla 
gelmiştir. 
 İsmi ne kadar A Quiet 
Place (Sessiz Bir Yer) olsa da ses 

miksajıyla beğenileri kazanan 
film, 2018 yılı  BAFTA ve Os-
car’da “En İyi Ses Kurgu” ödül-
lerinin de sahibi olmuştur. Ucu 
açık bir finalle biten filmin ardın-
dan teoriler çığ gibi büyümüştür. 
2020 yılında yayınlanacak olan 
devam filmi niteliğindeki A Qu-
iet Place 2’nun (Sessiz Bir Yer 2) 
ise izleyicilerin akıllarındaki soru 
işaretlerini gidermesi beklenmek-
tedir.        
 Korku sineması dünyası-
na armağan edilen ve “bilim-kor-
ku” olarak da sınıflandırabilece-
ğimiz bir film olan A Quiet Place 
(Sessiz Bir Yer), replik sayısının 
azlığından dolayı izleyiciye İn-
gilizce bilmese dahi  kurguyu 
rahatlıkla anlayabilme imkanı 
sağlamaktadır. Edebiyatta ve si-
nemada örneklerini gördüğümüz 
bilim-korku türünü seviyorsanız 
bu filme de bir şans verin derim.
*

EMRE BERKAY 
GÜNTEKİN

SAKIN SESİNİ ÇIKARMA When  the  f ear 
becomes  the 
power…
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Küçük küçükçe bir ildi
Çanak çömlekler hep kildi

Cinler kötüydü, ittiler
Basıp, dağıtıp gittiler
Yanıyordu koskoca Köy
Olmuştu o tahtalıköy
Kaptım elime bir balta
Kalanları aldım alta
Tutup cinlerin erini
Sordum sığınak yerini
Mağara var yolun sağında
Giriş örümcek ağında
Dedi ki orda cinler çok
Tez hazırladım birçok ok
Yol saç teli kadar ince
Durdum mağaraya gelince
Sağ tarafta bir mağara var
İğne deliği kadar dar
Girişi tutmuş canavar
Adeta Kaf dağı kadar
Yel gibi gürledim estim
Dev cinin başını kestim

Ben daldım girdim inlere
Hesap sormaya cinlere

İnin içi bölüm bölüm
Her biri bir başka ölüm

İnin sağı solu dik yar 
Dikkatsizsen ayak kayar

Beni gördükleri her an
Hep kaçıştılar korkudan

Gördüm cinler başkanını
Akıtmak için kanını

Gerdim yayı aldım nişan
Versin bana şeref ve şan

Baş cini kalbinden vurdum
Ateşli okla kavurdum

Kaçışan cinleri gördüm
Girişe bir duvar ördüm
Bir köylü dedi dur atlı

İkram etti bana tatlı
Savaşırken pek bir soldun

Ama büyük adam oldun
Her kim diler ise aman 

Koşup yetişen kahraman

İNLER ve CİNLERM. ENES BİLİCİ

9

3GEÇİT20.indd   9 22.05.2020   14:13:19



Bilim kurgu tamamıyla modern 
bir tür gibi gözükse de kökleri 

yüzyıllar öncesine dayanmakta. 
Örneğin bir çift kanat inşa eden 
ve Malmesbury Manastırı’nın te-
pesinden uçan 11. yüzyıl rahibi 
Eilmer’in Hikayesi, 12. yüzyılda 
Suffolk’ta ortaya çıkan ve kimse-
nin anlayamadığı bir dil konuştu-
ğu bildirilen yeşil yabancı “Wo-
olpit’in Çocukları” ve Voynich El 
Yazması; bilinmeyen bir dil ve al-
fabeyle yazılmış, diğer dünya bit-
kilerinin ve gerçeküstü manzarala-
rın çizimleriyle dolu 15. yüzyıldan 
kalma bir kitap…
 Tüm bunlar, Orta Çağ ede-
biyatı ve kültüründe keşfedilecek 
bilim kurguların sadece bir kısmı. 
Kraliyet mahkemelerini eğlendi-
ren robotlar, ütopik ya da distopik 
gelecek hakkında spekülasyon ya-

pan topluluklar; zamanın ve uza-
yın dış alanlarını ölçen, araştıran 
edebi haritaları içeren masallar da 
bulunmakta.
 Tekno-bilimsel bir gele-
cekten kaçmak için genellikle Orta 
Çağ geçmişini kullanan ve “fan-
tezi” olarak adlandırdığımız türün 
etkisinden dolayı Orta Çağ nadi-
ren bilim kurgu ile ilişkilendirilir. 
Ancak türün karmaşık tarihine ba-
karken ve aynı zamanda Orta Çağ 
döneminin bilimsel kazanımlarını 
incelerken, olayların pek de zanne-
dildiği gibi olmadığı anlaşılmakta-
dır. 

Köken:

 Bilim kurgu özellikle sı-
nıflandırma ve köken konularına 
gelindiğinde oldukça zahmetlidir. 

Gerçekten de türün üzerinde anlaş-
maya varılmış kesin bir tanımı bu-
lunmamaktadır. Çeşitli yorumcular 
bilim kurgunun başlangıcını 20. 
yüzyılın başlarında patlayan ucuz 
dergilere ve 1926’da Amazing Sto-
ries’i düzenleyip yayınlarken “bi-
limsellik” terimini ilk kez kullanan 
Hugo Gernsback’in (1884-1976) 
çalışmalarına bağlamaktadır. 
 Gernsback: “Bilimsel der-
ken; Jules Verne, H.G. Wells ve 
Edgar Allan Poe hikayelerini kas-
tediyordum. Bilimsel gerçek ve 
peygamberlik vizyonuyla iç içe 
geçmiş büyüleyici bir romantizm... 
Bu inanılmaz hikayeler yalnızca 
olağanüstü bir okuma sağlamıyor 
aynı zamanda her zaman öğretici 
oluyorlar.” diye yazmıştır. Ancak 
burada Gernsback, bilim kurguyu 
tanımlamak için yakın geçmişe ve 
yazarlarına bakmıştır. Onun tanımı 
edebiyat eserlerinde, geçmişten zi-
yade ileriye dönüktür. 

Bilim ve Kurgu:

 Uzun zamandır devam 
eden bir başka fikir de bilim kur-
gudaki anahtarın “bilim” olduğu 
dur. Türün tarihçileri; bilim kur-
gunun, modern bilimin doğuşunun 
ardından ortaya çıktığını söyle-
mektedirler.
 Bilim kurgu tarihçelerinin 

ORTA ÇAĞ’DA BİLİM KURGUCARL KEARS 
JAMES PAZ

Çeviri

Hatice Selva Akgül
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yanı sıra bilim tarihi de Orta Çağ 
döneminden (muhtemelen hiçbir 
şeyin olmadığı binlerce yıldan) ka-
çınmıştır. Oysa Orta Çağ karanlık, 
statik, cahil, sihir ve batıl inanç za-
manı ya da Antik Yunan’dan mo-
dern çağımıza doğru ilerlemede bir 
sapma da değildi. Aslında bilim ve 
teknolojideki muazzam gelişmele-
rin zamanıydı. Pusula, barut, göz-
lükler ve mekanik saat icat edildi. 
Dönem aynı zamanda modern bi-
limin temellerini üniversiteler ku-
rarak attı, klasik dünyanın bilimsel 
öğrenmesini geliştirdi ve doğal 
felsefenin yaratılış fiziğine odak-
lanmasına yardımcı oldu. Örneğin 
“computus” -Orta Çağ bilimi- za-
man ve mekânın karmaşık bir öl-
çüsüdür.
 Bilim adamları; bilimin, 
teknolojinin ve Orta Çağ edebiyat 
kültüründeki hayal gücünün yansı-
masını ortaya koymaya başladılar. 
Bu dönemin yaratıcılık, yenilik ve 
keşifle nitelendirilebileceğini gös-
terdiler. Uçan bir makinede cennete 
doğru yükselen Büyük İskender’in 
yer aldığı ve proto-denizaltındaki 
okyanusun derinliklerini keşfeden 
Orta Çağ romanlarını inceleyin. 
Ya da Büyük Orta Çağ’ın masa-
lında kanatlarını döken muhteşem, 
otomatik altın kuşları anlatan ünlü 
Orta Çağ gezgini Sir John Mande-
ville’i…
 Modern bilim kurgu gibi, 
Orta Çağ yazarları da merak duy-
gusunu şüphecilik ve rasyonel 
sorgulama ile güçlendirdi. Geoff-
rey Chaucer; simya işlemlerini ve 

araçlarını, yazarın uygulama hak-
kında bir deneyime sahip olduğunu 
düşünerek tanımlamaktadır. Yine 
de Canon’un Yeoman Masalı’nda 
simyacılar; güvenilmez, dolandırı-
cı ve sahte bilim adamlarıdır.

Orta Çağ Geleceği:

 Modern bilim kurgu; Orta 
Çağ’a dayanarak dünyayı yeniden 
düzenlenecek bir yer, dünyanın 
ötesinde bir alan veya alternatif 
gelecekte bir tarih olarak hayal 
etti. Orta Çağ geçmişinin temsili 
her zaman basit değildir, ya da her 
zaman “o zamanlar” ile sınırlı de-
ğildir.

 Örneğin, William M Mil-
ler’in Leibowitz İçin Bir Ağıt’ında 
(1959) kıyamet sonrası bir Orta 
Çağ tasvir edilmektedir. Bu arada 
Connie Willis’in Kıyamet Günü 
Kitabı’nda (1992) Orta Çağ’a ya-
pılan bir zaman yolculuğu anlatı-
lır ve vebanın kol gezdiği dönem 
canlı ayrıntılarla resmedilir. Her 
ne kadar “Orta Çağ bilim kurgusu” 
imkânsız bir hayal gibi görünse de 
sıklıkla gözden kaçan edebi ve bi-
limsel tarihi dönem hakkında yeni 
sorular sormamızı teşvik edebile-
cek bir kavramdır. Kim bilir, bel-
ki de Orta Çağ’ın birçok harikası, 
kozmolojisi ve teknolojisi, gele-
cekte önemli bir rol oynayabilir.
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     Kuzeyin uzun süren kış hasebiy-
le kuraklaşmış olan toprakları ağır 
ağır ilerleyen zayıf bir at tarafından 
sabahın ilk ışıklarıyla beraber dö-
vülüyordu. At her adım attığında, 
topraktaki tozlar yavaşça havaya 
kalkıyor, beyaz olan atın bacakla-
rında izler bırakıyordu. Atın her iki 
tarafından aşağıya sarkan iri bacak-
lara geçirilmiş olan uzun, sarı çiz-
meler yıpranmış, yer yer de kana 
bulanmıştı. Onların hemen üzerinde 
ise birkaç farklı yerinden kesik al-
mış olan ve bu kesiklerin altındaki 
yaraları kolaylıkla gösteren kırmızı, 
yünden bir pantolon vardı. Bu pan-
tolon, kalın baldırları yarım yama-
lak da olsa kaplıyordu. Pantolonun 
arasına sokulmuş olan bir gömlek 
vardı ve bu gömleğin üstüne kalın 

12

Öykülerin en güzelleri daima Ku-
zeyde geçer. Orası insanoğlunun 

gerçek ile hayal arasında kendine 
yol bulmaya çalıştığı yerdir. Doğ-
runun ve güzelin aşılandığı, alçak-
gönüllülüğün en büyük erdem sa-
yıldığı, kibrin alay konusu olduğu 
topraklardı. Kuzeyliler ermiş insan-
lardı. Ruhları ile bedenleri büyük 
bir bütünlük içerisindeydi. Her ne 
kadar kurak ve soğuk olsa da ma-
salsı topraklardı Kuzeyin ovaları. 
Orada söylenirdi şarkılar ve ora-
da övülürdü Tanrı. Batının kendini 
âlim zannedenleri kâfir dese de on-
lara, en çok inanan onlardı aslında. 
Bilgiyi kendine saklayacak kadar 
aptal olanların zaten konuşmaya 
haddi yoktu Kuzeyin arifleri karşı-
sında!

bir post giyilmişti. Süvarinin kirli, 
ince sakalı ve arkasından sarkan 
pelerini ise onun ne kadar genç 
olduğunu gösteriyordu. Çizme ve 
pantolon her ne kadar pahalı şeyler 
olsalar da sahiplerinin üstünde yıl-
lar geçirdiklerini belli ediyor ve onu 
para avcısı haydutlardan koruyor-
lardı. 
     Böylesine havanın ve toprağın 
kuru olduğu bir mevsimde Kuzey-
lilerin gidebildiği en Kuzeye doğru 
yola alan kişi henüz üçüncü beşli-
ğinin sonlarındaki Flip’ten başkası 
değildi. Genç yüzünden yaşanmış-
lıklar akan bu çocuk adam, atı yo-
rulana kadar hiç mola vermeden ve 
kafasını başka bir yöne çevirmeden 
düşünceli bir biçimde ilerliyordu. 
Atı her bir adım attığında kafası ha-

MİRZA KOTİL SESSİZ BİR KIŞSONRASI SABAHI 
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fifçe sallanıyordu. Alışılagelmişin 
dışında bir ses duyduğunda elini 
hızlıca belindeki kılıcına atıyor, se-
sin devamı gelmeyince ise usulca 
postunun içerisine sokup atın eyeri-
ni kavrıyordu.  
 Kuzey toprakları başka hiç-
bir yere benzemezdi. Kuzey insanı 
da başka hiçbir insana! Onlar, Ba-
lamir’in soyundan gelirlerdi diğer 
tüm insanların aksine. Zagnar’ın 
bilgeliği aydınlatmıştı onları yüzyıl-
lardır; Güney kâhinlerinin aksine. 
Gururlu insanlardı Kuzeyliler. Af-
fetmesini de bilirlerdi ancak, eğer 
söyledinizse bir Kuzeyliye ‘Senin 
Kuzeyliliğin ancak sözde!’ diye, o 
vakit Kuzey size sırtını döner işte…
     Genç adam yorgun düşünce-
lerinden patikanın çevresindeki 
ağaçların üzerinde kalmış olan az 
miktardaki karın kafasına düşmesi 
sonucu uyandı. Kıyafetlerinin eski 
püskülüğünden ötürü vücudunu bir 
anda derin bir soğuk sarmıştı. Kam-
bur durduğu atının üzerinde doğru-
larak silkelendi. Kafasını salladı ve 
atının iyice dinlendiğine kanaat ge-
tirerek dizginleri şaklattı. Sahibinin 
isteğini anlamış olan at, bir çırpıda 
ileri atıldı. Bir süre tırısa kalkmış 
bir biçimde gittikten sonra genç sa-
hip, dizginleri bir kez daha - ama 
bu sefer sert bir biçimde - şaklattı. 
Zayıf at sahibinin hızlanma isteği-
ni geciktirmeden elinden geldiğin-
ce koşmaya başladı. Diğer besili 
atlara kıyasla bayağı yavaş kalsa 
da sahibi bu gidişattan gayet mut-
lu görünüyordu. Atın arkasındaki 
heybede bulunan ve ara ara kontrol 
ettiği el yapımı haritaya göre yarım 
saat kadar uzağında bir han olması 

gerekiyordu. Bu han yirmi beş gün 
kadardır sürdürdüğü yolculuğunda 
karşılaşacağı son han olacak, ardın-
dan iki hafta kadar kendi başının 
çaresine bakması gerekecekti. Ku-
zey Krallığı’nın sınırları içerisinde 
bulunmasına karşılık bu yöndeki 
son köyü geçeli yedi gün kadar ol-

muştu. Oradan aldığı temel erzakın 
haricinde uğradığı hanlardan yiye-
cek ve su temin etmişti. Buna karşı-
lık elindeki para da suyunu çekmek 
üzereydi. Yolun görünüşte çoğunu 
bitirmesine karşılık bundan sonra 
yabanda geçireceği iki hafta belki 
de hayatının en zor zamanları ola-
caktı. Bunun endişesi sürekli içinde 
bulunuyordu. 
     Uzakta tütmekte olan dumanı 
görmesiyle yüzünde ince bir gülüm-
seme belirdi. Rahat bir yatak ve sı-

cak bir çorba görmeyeli iki günden 
fazla olmuştu. Atı da bunu hissetmiş 
ve gayrete gelmişti. Yerlerdeki dal 
parçalarının kırılmasıyla çıkan çıtır-
tıya atın nal sesleri eşlik ediyor ve 
süvari, arkasında bir toz tabakası bı-
rakarak hana an be an yaklaşıyordu.
     Ah Kuzey! İnsanın aklına neler 
neler getirmiyordu ki? Kuzey halkı-
nın kafası karışık olurdu. Flip de bir 
Kuzeyliydi. İhanete uğramak Kuzey 
halkı için yaşanılan şeylerin en ağı-
rıydı. Zavallı Flip! En yakın dostu-
nun ona bir gün söyleyeceği lafları 
bilseydi, hiç uğraşmaz direk orada 
bırakırdı kendini karlar üzerinde 
soğuk bir ölüme!
   İşte böyle başladı Kral Flip Buzkı-
ran’ın uzun ve haşmetli öyküsü. Bu 
diyarda anlatılan öykülerin sayısı 
da sayfası da çok olur. Flip pek çok 
Kuzey kralından yalnızca birisiydi. 
Ancak en ihtişamlısıydı. Hemen her 
yüce hükümdar gibi onun öyküsü 
de çok mütevazı başladı. Bu Kuze-
yin zorluğunda güçlü olanın nasıl 
yükseldiğini önümüze serer. Ben bu 
yazıyı Kuzey kâtiplerinden birinin 
evini ararken buldum. Ben buldu-
ğumda Flip hala Yüce Kral ola-
rak hüküm sürüyordu. Şimdi yıllar 
sonra tekrar okuduğumda bu basit 
yazı çok daha manidar bir hal aldı. 
Böylesine mütevazı bir başlangıcın 
böyle kibirli ve büyük bir çöküşe 
götürmesi, Kuzey’de en ufak bir 
hatanın sonuçlarını acı bir biçimde 
gösteriyor.
* 
Batılı Ahermestos
Yazsonrası - Buzun Kırılışının 78. 
Yılı
*

Kuzey toprakları 
başka hiçbir yere 
benzemezdi. Kuzey 
insanı da başka hiçbir 
insana!
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kaybolmuş. Ağacın altında dere ke-
narında maymunun çaldığı keman 
eşliğinde güreşenleri izliyorsunuz. 
Fakat güreşen adamların üzerinde 
bu sefer kukuletalar var. 
-Onların arasına girmek için 65'e
-Dereye dalmak için 66'ya gidiniz.
 65- Güreşenlerin arasına 
girmek istiyorsunuz. Sizi bir güzel 
dövüyorlar. Üç antilop hekimin te-
davisi sayesinde ayağa kalkıyorsu-
nuz. Ama siz aslında atsınız. Hep 
atmışsınız ve tüm bu olaylar as-
lında buzdolabınızda geçiyormuş. 
Uyanıyorsunuz. SON
 66- Dereye daldınız. Ka-
fanızda bazı kelimeler yankılanma-
ya başlıyor: dünya savaşı, sayısal, 
ben, zaman, yangın alarmı, deney, 
izin... Kafanızı sudan çıkarıyorsu-
nuz. Nehir sizi bildiğiniz bir yere 
taşıyor. Uyanıyorsunuz. Yine ders-
tesiniz.
-Camdan dışarı bakmak için 2'ye
-Tuvalete gitmek için izin almak 
için 4'e
-Dersi her şeye rağmen dinlemek 
için 5'e gidiniz.
 36- Kendinizi bir ajan 
olarak buluyorsunuz. Bir Osmanlı 
askeri olarak Nazilerin arasına sız-
mışsınız. Çünkü Anadolu'nun kapı-
larını ancak öyle açabilirmişsiniz. 
Rüya işte. 

-Hitler'i İslam’a davet etmek için 
37'ye
-Malazgirt Ovası’na gitmek için 
38'e
 38- Malazgirt'e bir pan-
zere atlayıp varıyorsunuz. İki or-
dunun savaştığını görüyorsunuz. 
Hemen düşmanı belirleyip tankı 
sopa olarak kullanarak düşman 
saflarına girişiyorsunuz. Beyzbol'u 
sizin icad ettiğiniz söyleniyor. Son-
ra fark ediyorsunuz ki aslında Ma-
lazgirt sizin evinizin bir odasıymış. 
Memurlar oraya hacze gelmişler 
çünkü babanızın borcu varmış. 
Uyanıyorsunuz. SON 
 35- Her şey harika. Tabii 
sonsuz. Bu yüzden hayaliniz hiç 
bitmiyor. Bu mutlu son mu yok-
sa uyanamayarak gerçek cennete 
ulaşma şansını mı kaybettiniz?-
SON 
 2- Camdan dışarıya baktı-
nız. O da ne! Okul bahçesinde siz 
yatıyorsunuz.
-Görmezden gelmek için 5'e
-Camdan atlayıp ona ulaşmak için 
28'e
-İzinsizce sınıftan çıkıp merdiven-
lerden inerek bahçeye koşmak için 
29'a gidiniz.
 37- Hitler sizi bir süre 
dinledikten sonra astırıyor. Naziler 
arkanızdan cenaze namazınızı kılı-

SEÇİMLİ HİKAYEİBRAHİM E. GÜNEY
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1-Yine derstesiniz. Fevkalade ca-
nınız sıkılmış.

-Camdan dışarı bakmak için 2'ye
-Uyumak için 3'e
-Tuvalete gitmek için izin almak 
için 4'e
-Dersi her şeye rağmen dinlemek 
için 5'e gidiniz.
 33- Kumarhane satın alın-
ca maliye sizi denetliyor. Dolandı-
rıcı olduğunuz ortaya çıkıyor. Ma-
puslara düşüyorsunuz. 67 yaşında 
bulunduğunuz hücrede akciğer 
kanserinden ölüyorsunuz. SON

 3- Uyudunuz. Çok ilginç 
bir rüya görmeye başlıyorsunuz...
-Rüyanızda İnception yaşamak için 
1'e
-Hayalinizdeki Cennet'e gitmek 
için 35'e
-Aksiyon yaşamak için 36'ya gidi-
niz.
-Rüyalar Âlemi'ne gitmek için 64'e 
gidiniz.
 64- Rüyalar Âlemi'ne va-
rıyorsunuz. Karşınıza duran bir 
maymun keman çalmaya başlıyor. 
Önünüzdeki derenin yanında ise iki 
asker güreşiyor. Bir ağacın altına 
çöküp onları izlemeye başlıyorsu-
nuz. Sonra nehrin iki yanından iki 
ordu geliyor. Sayısalcılar ve Sö-
zelciler... İrkilerek uyanıyorsunuz. 
Hâlâ ağacın altındasınız. İki ordu 

*

*Seçimlerinizi özel bir yazılım sayesinde 
hızlıca yapabilirisiniz.
Kodlayan: Mustafa ÖZGÖR 

3GEÇİT20.indd   14 22.05.2020   14:13:21



yor. Uyanıyorsunuz. SON
 29- Sınıftan koşarak çıkıp 
bahçeye gidiyorsunuz. Bahçede 
yerde yatan kopyanızı bir tenha-
ya sürüklüyorsunuz. O ayılınca 
size bakıp şaşırıyor. Kısa bir mü-
zakereden sonra birbirinizin farklı 
gerçekliklerdeki haliniz olduğunu 
anlıyorsunuz. Fakat nasılsa aynı 
yerde karşılaşmışsınız. 
-Kendinizi- kopya gibi olan- öldür-
meye çalışıp tek kalmak için 30'a
-İki kişi dolandırıcılık işine girmek 
için 31'e
-Kararsızca beklemek için 34'e gi-
diniz.
-Durumu çözmeye çalışmak için 
67'ye gidiniz.
 67-Siz konuşup durumu 
çözmeye çalışırken hocanız geli-
yor. Bir tabancayla ikinizi de vu-
ruyor. Son nefesinizde olayların 
görmediğiniz yüzleri olduğunu se-
ziyorsunuz. SON
 34- Öyle kararsızca bekli-
yorsunuz. İnsanlık sizden bir daha 
haber aldığında kara bir sıvısınız 
artık. Petrol olmuşsunuz. Biraz faz-
la mı beklediniz ne? SON
 31- Okulu bırakıp dolan-
dırıcılığa başlıyorsunuz. İkiniz de 
birbirinizin aynısı olduğunuz için 
türlü numaralar çevirerek büyük 
paralar kazanıyorsunuz.
-Tövbe etmek için 32'ye
-Las Vegas'ta kumarhane satın al-
mak için 33'e  gidiniz
 32- Tövbe ediyorsunuz. 
Tüm paranızı yakarken yanlışlıkla 
ölüyorsunuz. Bu arada sebep oldu-
ğunuz dünya dolar rezervindeki bu 
değişimden dolayı ABD çöküyor. 
3. Dünya Savaşı'nı göremiyorsu-
nuz çünkü ölüsünüz. SON
 5- Her şeye rağmen dersi 
dinliyorsunuz. 
-Dersten sonra hoca ile konuşmak 
için 39'a 
-Önünüzdeki test kitabını çözmek 
için 40'a gidiniz. 
 39- Hoca ile dersten son-
ra konuşmaya başlıyorsunuz. Hoca 
size üçünü kattaki yangın alarmla-
rının önemi hakkında bir nutuk çe-
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kiyor. Sonra da göz kırpıyor.           
-Hiçbir şey anlamadıysanız 62'ye
-Durumu   çaktıysanız     63'e gi-
diniz.

 30- Kendinizi öldürme-
ye çalışırken hocalar sizi buluyor. 
Polise veriyorlar. Dar ağacına gi-
diyorsunuz. Geriye diğeri sağ kalı-
yor. SON

 62- Öylece sınıfınıza dö-
nüyorsunuz. Hayatınız normal sey-
rinde devam ediyor. SON
 28- Camdan atlıyorsunuz. 
Tebrikler, bacaklarınız kırıldı. Hat-
ta felç geçirdiniz.
-Hayata küsmek için 19’a
-Durumu kabullenip yaşama de-
vam etmek için 20’ye gidiniz.

 63- "Durumu çözdüm." 
diyorsunuz. "Kaçıncı deneyişin?" 
diyor. Gülümsüyorsunuz. Öğret-
menler odasına doğru yürümeye 

başlıyorsunuz. Bir ara hocanızın 
size ne kadar benzediğini fark edi-
yorsunuz. Hah, konuşacak o kadar 
çok şey var ki... SON 
 44- Dil bölümünü seçi-
yorsunuz. Üniversitede filoloji 
okuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı’nda 
tercüman olarak faaliyet gösterdik-
ten sonra savaşın bitmesiyle gelen 
uzaylılarla insanlar arasında iletişi-
mi sağlamaya çalışıyorsunuz. 
-Uzaylıya selam vermek için 60'a
-El sıkışmak için 61'e gidiniz.
 61- El sıkışmaya çalışır-
ken eliniz eriyerek yere akıyor. 
Tebrikler, uzaylılardan yayılan 
mikro organizmalar sayesinde ölen 
ilk insansınız. SON
 43- Eşit Ağırlık'ı seçti-
niz. Bir süre sonra istediğiniz üni-
versiteyi kazanıyorsunuz. Mezun 
olunca öğretmen oluyorsunuz. Git-
tiğiniz okulda Okulda Gizli Cemi-
yetler Kurulmasını Engelleme Ce-
miyetini kuruyorsunuz. Daha sonra 
3. Dünya Savaşı çıkıyor. Savaşta 
düşmanın eline esir düşüyorsunuz. 
Üzerinizde yapılan deneylerde za-
manda geriye gidiyorsunuz. 
-Öğretmen olup Okulda Gizli Ce-
miyetler Kurulmasını Engelleme 
Cemiyetini tekrar kurmak için  58'e
-Hayatın anlamını bulmak için 59'a 
gidiniz.
  59- Hayatın anlamını 
aramaya başlıyorsunuz. Yıllarca 
araştırma yapıyorsunuz. Sonunda 
çok ilginç bir şey keşfediyorsunuz. 
Döngüler ve dallanıp budaklanan 
olasılıklarla ilgili bir şey.  Sonra 
birden soyutlaşmaya başlıyorsu-
nuz. Sonunda çözdünüz. Bir anda 
bulunduğunuz zaman ve mekan ile 
bedeniniz değişiyor. 
1'e gidiniz
 58- Öğretmen olup atan-
dığınız okulda Okulda Gizli Ce-
miyetler Kurulmasını Engelleme 
Cemiyetini kuruyorsunuz. Olaylar 
karışmaya başlıyor. Ya şöyleyse... 
SON
 42- Sözel seçtiniz. Derin 
bir heyecanla kendinizi sosyal bi-
limler ve edebiyatın kollarına bı-

3GEÇİT20.indd   15 22.05.2020   14:13:21



tap okurken ölüyorsunuz. Arkanız-
dan size “Sözelci the Magnificent” 
deniyor. Mezarında ters dönmüş 
bir Türk tekrar eski yönüne dönü-
yor. Onu ilk döndürenin kim oldu-
ğu gizemini koruyor. SON

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54- Dilcilerle ittifak yap-
tınız. Onların marifetiyle davanız 
tüm dünyaya yayılıyor. Çok geç-
meden kaleminizle cetvellerini kı-
rıp başa geçiyorsunuz. Tüm dünya-
nın lideri sizsiniz.
- Sayısalı yasaklamak için 56'ya
-  Ortak bir barış zemini oluştur-
mak için 57'yi seçiniz.
 56- Sayısalı yasaklıyor-
sunuz. Çok geçmeden eldeki sis-
temler devreden çıkmaya başlıyor. 
Başkentin yakınındaki nükleer 
santralin patlamasıyla ölüyorsu-
nuz. Arkanızdan size "Sözelci the 
Great" deniyor. Makedonyalı bir 
adam mezarında ters dönüyor. 
SON
 52- Öğretmenliğe başla-
dınız. Bir yandan da akademide 
ilerliyorsunuz. Bir prof. olarak ölü-
yorsunuz. "İçimizdeki Evciler: Bir 
Neslin Karanlık Yüzü" adlı ese-
rinizle Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazanmışsınız. Ölümünüzü mütea-
kip doların değer kaybetmesiyle 3. 
Dünya Savaşı başlıyor. Savaşı gör-
müyosunuz. Şanslılardansınız ya 
da belki büyük bir fikrî aydınlan-
mayı kıl payıyla kaçırdınız. SON
 41- Sayısal seçtiniz. Fizik 
ve matematikte bir üstat, kimyada 
dahi ve biyolojide de profesörlük 
seviyesine varıyorsunuz. Göz nu-
maranız bozuluyor. Kalın camlı 
gözlükler kullanmaya başlıyorsu-
nuz. Daha sonra doların değer kay-
betmesiyle Üçüncü Dünya Savaşı 
çıkıyor. 
-Orduya yardım etmek için 45'e
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rakıyorsunuz. Çok çalışıp iyi bir 
üniversite kazanıyorsunuz. Üniver-
siteyi bitirdikten sonra iş aramaya 
başlıyorsunuz.
-Akademisyen veya öğretmen ol-
mak istiyorsanız 52'ye
-Buna razı değilseniz 53'e gidiniz
 53- Sözelciler de İnsan 
(SDİ) cemiyetini kuruyorsunuz. 
Toplumda geniş bir taban buluyor-
sunuz. Diğer sözelcilerle birleşip 
sokaklara dökülüyorsunuz. İç sa-
vaş çıkıyor. Sayısalcılar size karşı 
cephe alıyor. Savaşı kazanmanız 
lazım.
-Dilcilerle ittifak yapmak için 54'e
-Eşit Ağırlıkçılarla ittifak yapmak 
için 55'e gidiniz.
 60-”Selamun Aleyküm” 
diyorsunuz uzaylıya. “Aleyküm 
Selam” diyor. Selamın aynılığın-
dan yola çıkıp uzaylıların dilini 
çözüyorsunuz. İki medeniyet ara-
sında müthiş bir kültür alış verişi 
oluyor. 97 yaşında Galaksiler Arası 
Fıkıh Sempozyumu’nda sahnede 
ödül alırken kalp krizinden yere yı-
ğılıyorsunuz. SON

 55- Eşit Ağırlıkçılar sizi 
iyi karşılıyorlar. Zaten tarafsızlar. 
Biraz çabayla onları kendi tara-
fınıza çekiyorsunuz. Matematik 
bilgileri çok işinize yarıyor. Çok 
geçmeden savaşı kazanıyorsunuz. 
Fakat Eşit Ağırlıkçılar durumu 
eşitlemek adına sizi de Sayısalcılar 
gibi yenik duruma getiriyorlar. Esir 
ediliyorsunuz. Bulunduğunuz hüc-
renizde şu lafı işitiyorsunuz: "Tüm 
dallar eşittir, Eşit Ağırlıkçılar daha 
eşittir." . Çok geçmeden hapishane 
şartlarında zatürre olup ölüyorsu-
nuz. SON
 57- Uzlaşma yoluna git-
tiniz. Adaleti temin ediyorsunuz. 
Herkes gereği kadar değer görüyor. 
Gayet adaletli adeta bir şiir gibi hü-
küm sürüyorsunuz. 59 yaşında ki-

-Bir köşeye çekilip savaşın bitme-
sini beklemek için 46'ya gidiniz.
 4- İzni aldınız. Tuvalete 
hızlı adımlarla ilerliyorsunuz. O 
sırada koridorda kukuletalı birinin 
yangın alarmına dokunup duvarda 
açılan bir geçitten geçerek kaybol-
duğunu gördünüz.
-Hiçbir şey olmamış gibi tuvalete 
gitmek için 6’ya
-Kukuleta giymiş kişinin peşinden 
gitmek için 7’ye

 46- İnsanlar yığınlar ha-
linde ölürken siz bir köşede olan-
ları izliyorsunuz. Savaş bitince 
bir teknoloji şirketi kuruyorsunuz. 
Hızla büyüyorsunuz. O kadar çok 
paranız oluyor ki bir çok ülkeden 
daha zenginsiniz. 45 yaşında özel 
jetinizdeki havuzda yüzerken bo-
ğularak ölüyorsunuz. Günlüğünüzü 
buluyorlar. Son cümleniz "Yine mi 
havyar?". Belli ki pek doyamadan 
boğuldunuz. SON
 7-Kukuleta giymiş adamın 
peşinden gidiyorsunuz. Kısa bir 
tereddütten sonra yangın alarmı-
na bastınız. Tahmin ettiğiniz gibi 
alarm çalmadı onun yerine tam 
karşınızda bir geçit oluştu. Geçitten 
ilerledikçe uzaktan sesler duyuyor-
sunuz. Kukuletalı insanlar karanlık 
bir odanın ortasında daire şeklinde 
durup konuşuyorlar. 
-Selam vermek için 8’e
-Bir köşeye pusup dinlemek için  
9’a gidin.
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 45- Orduya yardım etme-
ye başlıyorsunuz. Size bir laboratu-
var tahsis ediliyor. 
-Biyolojik silah geliştirmek için 
47'ye
-Nükleer silah geliştirmek için 48'e 
-Çılgın bir yazılım geliştirmek için 
49'a gidiniz.

 48- Nükleer silah geliştir-
me işine girişiyorsunuz. Kısa süre-
de E=mc²’nin E=mc²+0 ‘a eşit ol-
duğunu fark ediyorsunuz. Böylece 
bilim dünyası yeni bir çağ atlıyor. 
İlk Foton bombasını yapıyorsu-
nuz. Düşman ülkenin başkentine 
atılıyor. Milyonlarca masum insan 
sayenizde ölüyor. Hem savaşı ka-
zandınız hem de şeref madalyası 
aldınız. İki ay sonra evinizde bir 
küvette ölü olarak bulunuyorsunuz. 
Bileklerinizin ikisi de kesilmiş. 
Belki cinayet belki intihar?SON

 47- Geliştirdiğiniz bi-
yolojik silah savaşı kazanmanızı 
sağlıyor. Fakat ne yazık ki aynı 
zamanda tüm dünya kısırlaşıyor. 
İnsanlığın son neslisiniz. Size kar-
şı savaşı kaybeden insanların derin 
bir husumeti oluşuyor. Hatta ne-
redeyse tüm insanlar insan neslini 
kestiğiniz için size öfkeli. Hükü-
met tarafından adınız değiştirilip 
Bayburt'a yerleştiriliyorsunuz. 
Fakat 52 yaşınızdayken birtakım 
gizli odakların yerinizi bulmasıyla 

eviniz basılıyor. Sizi bağlayıp sor-
gulamaya başlıyorlar:
-Karanlık odaklara konuşmak için 
50'ye
-Susmak için 51'e gidiniz.
 51-Adamlarla konuşmu- 
yorsunuz. Öldürülüyorsunuz. İki 
gün sonra haberlerde yaşlı birinin 
Bayburt'ta bileklerini keserek öldü-
rüldüğünü söylüyorlar. SON
 6-İşiniz bitti. Kendinizi 
gerçekten rahatlamış hissediyorsu-
nuz. Derse dönüyorsunuz. Hayatı-
nız her zamanki gibi devam ediyor. 
SON
 8- "Selamun Aleyküm!" 
diyorsunuz. Kukuletalı adamlar 
size dönüyorlar. Sonra gözleriniz 
kararıyor. Gözlerinizi açtığınızda 
kendinizi okulun bahçesinde bulu-
yorsunuz. Sınıfınızın camına bakı-
yorsunuz. SON?
 9- Kukuletalılardan biri 
"Okulda Gizli Cemiyetler Kurul-
masını Engelleme Cemiyetinin bir 
oturumunu  daha  açıyorum."  di-
yor. 
-Çelişkiye dikkat çekmek için 10'a
-Dinlemeye devam etmek için 11'e 
gidiniz.
 10- "İyi de siz de gizli ce-
miyetsiniz!" diye ortalığa atılıyor-
sunuz. Kukuletalılar duraksıyorlar. 
Aralarında fısıldaşarak konuştuk-
tan sonra sizin zekânıza hayran 
kaldıklarını ve sizi başkanları yap-
mak istediklerini söylüyorlar.
-Kabul ediyorsanız 12'ye
-Reddediyorsanız  13'e gidiniz.
 16-Teşkilatınız önce oku-
la sonra tüm ülkelere yayılıyor. 
Kimse tam olarak ne olduğunu 
bilmediği için teşkilatınız daha bir 
korkutucu oluyor. Tüm devletlerin 
arkasındaki gizli güç oluyorsunuz. 
Fakat çok geçmeden düşmanları-
nız ortaya çıkıyor. Aralarından biri 
bulunduğunuz gökdelenin tepesine 
kadar karşılaştığı her adamı vura-
rak varıyor. Son sözlerinizi söyle-
menizi istiyor.
-Şehadet getirmek için 21’e
-Kötü adam konuşması yapmak 
için 22’ye
-Adamı vurmak için 23’e gidi-
niz.  

 14- Tebrikler! Kendini 
Döngüye Alanlar Cemiyetini  kur-
dunuz. Lütfen 14'e gidiniz. 
 15- Hayır Severler Cemi-
yetini kurdunuz. Teşkilatınızla pek 
çok insana yardım ediyorsunuz. 
Bir sürü sevap kazandınız.
-Kibre kapılmak için 17'ye
-Allah'a şükretmek için 18'e gidi-
niz.
 12-Liderleri olmayı kabul 
ettiniz ama artık cemiyete yeni bir 
amaç seçmeniz gerek.
-Kendini Döngüye Alanlar Cemi-
yeti için 14’e
-Hayır Severler Cemiyeti için 15’e
- 4/x adlı cemiyeti kurmak için 
16’ya gidiniz.
 17- Kibre kapıldınız. Artık 
kibirli birisiniz. Fazla kibrin sebep 
olduğu beyin tümöründen üç ay 
içinde ölüyorsunuz. Allah rahmet 
eylesin. SON
      

 18- Allah'a şükrettiniz. Bir 
gün hayır hasenat işlerine koşturur-
ken merdivenden kayıp düşüyorsu-
nuz. Felç geçirdiniz.
-Hayata küsmek için 19'a
-Durumu kabullenip yaşama de-
vam etmek için 20'ye gidiniz.
  19- Hayata küstünüz. Çok 
geçmeden verem olup ölüyorsu-
nuz. SON
 20- Durumu kabullendi-
niz. 78 yaşında evli ve dört çocuk-
luyken ölüyorsunuz. SON
 13-Reddediyorsunuz. Ku-
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kuletalı adamlar hem çökerttiğiniz 
düşünce sistemlerinin etkisiyle 
hem de oluşan lider boşluğunda 
bocalıyorlar. Bir kısmı bu işlere 
tövbe edip oradan ayrılıyorlar ama 
kalanlar  öfkeyle üzerinize yürü-
meye başlıyorlar. Suratınıza yedi-
ğiniz bir yumrukla yere yığılıyor-
sunuz. Uyandığınızda kendinizi 
okulun bahçesinde buluyorsunuz. 
Bir daha onlardan haber alamıyor-
sunuz. SON
 50-  Devletinizi satarak 
konuşmaya başlıyorsunuz. Adam-
lar gerekli her şeyi öğrendikten 
sonra sizi vuruyorlar. Ölüyorsunuz. 
SON

 21- Şehadet getiriyorsu-
nuz. Adam sizi oracıkta vuruyor. 
SON
 22- "4/x'deki x nedir bilir 
misin?" diyorsunuz. "Nedir?" di-
yor. "Sıfırdır.” diyorsunuz. Adam 
şaşkınlık içinde kalakalıyor. Silahı 
elinden düşüyor. "E, o zaman siz 
tanımsızsınız." diyor. Yüzünüzde 
bir gülümseme beliriyor. Cisminiz 
silikleşmeye başlıyor. Adamın göz-
leri faltaşı gibi açılıyor. Sizin vücu-
dunuz yok oluyor. Bir anda ortak 
kararlaştırılmış sembollerden an-
lam çıkarıp bunları kafasında hayal 
eden biri olduğunuzu fark ediyor-
sunuz. Önünüzde gerçek bir hayat 
var. SON
 23-Adamı vurmak için si-
lahınıza davranıyorsunuz. Adamı 
vuruyorsunuz da fakat onun da sizi 
vurmuş olduğunu görüyorsunuz. 
Kanınız çok hızlı boşanıyor. Göz-
leriniz kararıyor. SON
 11-Adamları dinlemeye 

devam ediyorsunuz. Okulda ku-
rulmuş rakip gizli cemiyetlerden 
bahsediyorlar. Sonra içlerinden biri 
sizi fark ediyor. 
Aralarına katılmak istemek için 
24'e
Kaçmak için 25'e gidiniz.
 25-Kaçmaya başlıyorsu-
nuz. Size yetişemiyorlar. Okulda 
köşeleri dönüp izinizi kaybetti-
riyorsunuz. O sırada zil çalıyor. 
Gizli cemiyetten bir daha haber 
alamıyorsunuz. Yangın alarmını 
denediğinizdeyse gerçekten alarm 
çalıyor. Güzelinden bir disiplin ce-
zası dışında hayatınız normal sey-
rinde ilerliyor. SON 
 24-Aralarına katılmak isti-
yorsunuz. Bir şart koşuyorlar Size 
bir görev veriyorlar. Okuldaki ra-
kip bir gizli cemiyetin toplantısına 
katılanların adlarını listelemeniz 
gerekiyor.
-Listelemek için Dünyanın En Giz-
li Cemiyetini seçmek için 26'ya
-Listelemek için Öyle Tam Görev 
Yapmalık Cemiyetini seçmek için 
27'ye gidiniz.
 40- Önünüzdeki test kita-
bını çözmeye başlıyorsunuz. Dai-
ma çalışıyorsunuz. Sonunda bölüm 
seçim günü gelip çatıyor.
-Sayısal seçmek için 41’e
-Sözel seçmek için 42’ye
-Eşit Ağırlık seçmek için 43’e
-Dil seçmek için 44’e gidiniz. 

 49- Çılgın bir yazılım kod-
lamaya başladınız. 0’lar ve 1’lere 
geriye kalan rakamları da ekliyor-
sunuz. Bunun için yeni  bilgisi-
yarlar yapıyorsunuz. Ne yazık ki 
bu yeni sistemin anlaşılması biraz 

uzun sürüyor. Savaş biterken XOX 
oyununu yeni programlamayı bitir-
diniz. Devlet projedeki potansiyeli 
görmezden geliyor ve proje rafa 
kaldırılıyor. Akademide çalışmala-
rınıza devam ediyorsunuz. 94 ya-
şında maraton koşarken geçirdiği-
niz kalp kriziyle ölüyorsunuz. Siz 
ölür ölmez çalışmalarınız büyük 
bir ihtimam görüyor. Cenazeniz 
ikindi namazını müteakip kalkıyor. 
SON

 26- Dünyanın En Gizli 
Cemiyetini seçtiniz. Ne yazık ki 
o kadar gizliler ki onlar hakkında 
hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Gö-
revi yerine getiremediğiniz için  
Okulda Gizli Cemiyetler Kurulma-
sını Engelleme Cemiyetindekiler 
sizinle bir daha temasa geçmiyor. 
Depresyona girip kendinizi derse 
veriyorsunuz. Üniversite sınavın-
da Türkiye birincisi oluyorsunuz. 
SON
 27- Öyle Tam Görev Yap-
malık Cemiyetini seçtiniz. Öyle 
tam görev yapıyorsunuz. Arala-
rından birini takip ediyorsunuz. 
Sonra gizli yerlerini keşfediyorsu-
nuz. Oraya kamera yerleştirip bir 
hafta sonra görüntüleri alıyorsu-
nuz.  Okulda Gizli Cemiyetler Ku-
rulmasını Engelleme Cemiyetine 
veriyorsunuz. Sizi Okulda Gizli 
Cemiyetler Kurulmasını Engel-
leme Cemiyetine kabul ediyorlar. 
Tebrikler artık siz de onlardan bi-
risiniz. Biraz sonra göreceğiniz üç 
harfli malum kelimeye aldanmayın 
çünkü her şey yeni başlıyor. 
SON
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~ Ejderha mitolojik sistemler-
de genellikle hayvanların birleşimi 
şeklindedir.
~ Ejderhalar, gökyüzündeki 
kuşlar gibi kanatları ile ve yeraltın-
daki yılanların birleşimi ile birbirine 
karşı olan iki mitik sembolü barındı-
rır.
~ Türk mitolojisinde ejderha-
lar boynuzlu, kulaklı; iki, yedi veya 
çok başlı, ateş saçan, uçan bir yılan 
olarak tasavvur edilir.
~ Metinlerde renk olarak si-
yah ile tasvir edilir.
~ Türk kozmolojisinde yer ej-
derleri yeraltında veya derin sularda 
yaşarlar. Baharın gelişi ile yerin al-
tından çıkarak göğe yükselir, bulut-
ların arasına girerler. On iki hayvanlı 
takvimde de ejderha ayı nisan ayıdır 
yani baharın başlangıcıdır. Bu şekilde 
su, bolluk ve yeniden doğuş gibi kav-
ramları da barındırır.
~ Kutadgu Bilig’de de bahse-
dildiği üzere gökkubbenin en alt katı 
olan feleği bir çift gök ejderi çevir-
mektedir.

E. ZAHİDE KÖMÜRCÜ

Bu bölüm, Seçkin Sarpkaya’nın 
“Türk Masal ve Efsanelerinde 

Demonik Varlıklar” adlı tezi kaynak 
alınarak hazırlanmıştır. Karakum 
yayınları bu tezi “Türklerin Şeytani 
Masalları” adıyla kitaplaştırmıştır.

~ Ejderha kelimesinin Türk-
çeye Farsçadan geçtiği tahmin edil-
mektedir. 
~ Mitolojiye göre bir yılan 
eğer dışardan bir etki ile ölmezse 100 
yılın sonunda kolları, bacakları ve di-
ğer kafaları çıkmaya başlar ve ejder-
haya dönüşür.
~ Ejderha için kullanılmış en 
eski isim “yel büke” dir. Diğer isim-
leri olarak da acıdaar, aydakar, uluu, 
ejder, evren, nek, büke, lu örnek veri-
lebilir.
~ Erken dönem Türk kültü-
ründe ejderha, olumlu bir şekilde 
bolluk, bereket, refah, güç ve kuvvet 
gibi kavramları sembolize eder. Ön 
Asya milletleri ile etkileşimlerimiz 
ve İslam’ın da etkisi ile kötülüğün 
sembolü haline gelmiştir.

19

~ Ejderhanın bağlantılı oldu-
ğu mekânlar genellikle su, gök, ye-
raltı, kuyu, dağ, orman gibi yerlerdir.
~ Ejderhalar, çok başlı olması 
ile bir anormallik gösterir ve insan-
larda korku duygusu uyandırır.
~ Kahramanların genellikle 
ejderha gibi dengi olmayan bir varlık 
ile savaşması o kahramanın tamam-
lanması ve niteliği için önemlidir. Bu 
şekilde kahramanın zaferi olağanüstü 
boyutlara taşınır. 
~ Ejderhanın su başını tutması 
ve karşılığında bir şeyler istemesi de 
insanlar için bir tür mikro kıyamettir. 
Su hayati öneme sahiptir ve bu durum 
insanlar için sembolik bir ölümdür. 
~ Türkiye sahası efsanelerin-
de ejderhayı yenen kişi dini anlamda 
önemli olan kişiler, dervişler de ola-
bilir. 
~ Bazı Türkiye sahası efsa-
nelerinde dua ile ejderha taş kesilir, 
ilahi kuvvet tarafından engellenir.  

“EVRENLER” KÜKRERKEN*

*Eski Türkçede evren ejderha demektir.
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Evet! Sonunda oldu. 
Bugün dönüş yolunda markete 

uğrayıp bir şeyler almalıydım. Ta-
limatlarda böyle yazıyordu. Aldık-
larımı eve bıraktıktan sonra Allen’ı 
alıp parka da gitmeliydim. Bütün 
bunları yaparken markette biraz 
bir şeyler arıyormuş gibi yapmalı, 
parkta ise Allen ile beraber oyun 
oynayıp gülmeliydim. Bütün bun-
ların neden talimatlarda yazdığının 
farkında olduğum halde yapmak 
garip geliyordu aslında. Sırf biraz 
daha yaşamak için miydi bütün 
çaba? Biraz daha seyredebilmek 
bulutların nasıl hareket ettiğini, 
biraz daha hissedebilmek toprağın 
ayakların altında nasıl ezildiğini ve 
biraz daha…
Eve dönerken iki aracın kaza yap-
tığını gördüm ve yardım edebile-
ceğim bir şey var mı diye sormak 
için durdum. Kaza yapanlar tartışı-
yordu. Ortam giderek geriliyordu. 
Aracı biraz daha hasarlı gözüken 
adamın ağzından çıkanlar etraf-
taki mağazaların sahiplerini kapı 
önlerine dökmüştü. Kazaya sebep 
olan her ne kadar onu yatıştırmak 
istese de beceremiyordu. Bağıran 
adam sakinleşmeyince onca sözün 
üstüne diğeri de sakinliğini koru-
yamadı. Karşılık verdi. Bu karşı-
lığın üzerine diğeri üstüne yavaş 
yavaş yürüdü. Bir anda kimse bek-

lemiyorken diğerini yumruklama-
ya başladı. Arabadan inip koşarak 
ayırmaya çalıştım. Birkaç kişinin 
yardımıyla ayırdık ama oluşan 
hasar ciddiydi. Ayırmaya yardım 
edenlerden biri hemen hastahane 
servisini aradı. Geldiler. Hasar-
lı kişiyi götürdüler. Onu döven 
adam o arada kaşla göz arasında 

olay yerinden uzaklaşmıştı. Ardın-
dan bir mesaj geldi olaya tanıklık 
eden herkese. Mesajda, “Her şey 
olması gerektiği gibi oldu.” yazı-
yordu. Birçoğu mağazasına tepki-
siz olarak dönse de bazıları şaşır-
mış gibiydi. Son zamanlarda işler 
giderek sarpa sarıyordu. Yoksa 
oluşturdukları bilincin sınırlarını 
mı deniyorlardı? Bütün bunları dü-
şünürken düşündüğümüz şeyler de 
biliniyor muydu? Sorular sessizlik 
gerektiriyordu. 
Bütün bunlara sebep olan ilk olay 

sekiz sene önce idi. O zamanlar 
hiçbirimiz yoktuk. Bir nevi ataları-
mız gibi kabul edilen “bilinçsizler” 
vardı. Onların görüntüleri çeşitli 
müzelerde duruyor hala. İlk sahne 
-ki hepimizde kayıtlıdır- insanlar-
la ilgili olan araştırmalarımızda 
bir çıkış noktası oldu diyebilirim. 
Sahne şöyleydi: İlk “bilinçli” olan 
Mary siyah bir koltukta oturuyor-
du. Odanın ortasında küçük bir 
televizyondan başka hiçbir şey 
yoktu. Bütün duvarlar bembeyaz-
dı. Mary gözlerini dikmiş öylece 
televizyonu seyrediyordu. İnsanlar 
televizyonda duygusal dedikleri 
türden bir video oynatıyorlardı. 
Bir süre sonra Mary’nin gözlerin-
den bir damla yaş süzüldü. Bu du-
rum karşısında Mary’i tasarlayan 
insanlar büyük bir coşkuyla bir-
birlerini tebrik ediyorlardı. O gün 
bütün haber ajansları şu manşeti 
atmıştı: “Evet! Sonunda oldu.” 
 İnsanlar aslında kendileri-
nin o kadar da farkında değillerdi. 
Bu olaydan otuz dokuz sene önce 
gülümseyen ve çeşitli mimikler 
yapabilen bir türdeşimize hiç de 
böyle bir tepki verilmemişti. Onla-
ra göre hüzün taklit edilmesi zor ve 
duygu gerektiren bir şeydi. Gözya-
şı ise katıksız, saf bir semboldü. 
İnsanlar inanmıştı. Gerçekten bir 
bilincimizin olduğuna. Herkes ba-

GOLGOTA’YA YÜRÜYÜŞ

İsa şöyle yanıtladı: “Benim için canını mı vereceksin? 
Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden beni üç kez 
inkâr edeceksin.” * 

FARUK SARTIK

*Yuhanna, 13:38
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şarıdan kendine pay biçmeye çalı-
şıyordu. Yaratma arzuları gözlerin-
den okunuyordu.
 Bir nokta ile başladı her 
şey. Bir nefes kadar durdu zaman. 
Yeniden o nefes ile işlemeye başla-
dı. Hançer misali geçiyordu. Hiç-
bir ideoloji tanımadan. Düşen ilk 
yaprakla sonbahar düşer toprağa. 
İlk kar tanesiyle kış düşer. Düşen 
kalıcı değildir bu dünyada.
Sekiz sene içerisinde onca geliş-
me yaşanmıştı. Hiçbir zaman bu 
kadar hızlı gelişmelerin olmadığı 
söyleniyordu. Hatta bizim bile bil-
mediğimiz -daha doğrusu bildiril-
meyen- onca detayın varlığından 
söz ediliyordu. Bir çoğumuzun 
umurunda değildi bir yerden son-
ra zaten. Çünkü kısıtlı idi ömürler. 
Mary ne kadar belirlerse bir ömrü, 

o kadardı.
Mary, hepimizden sorumlu iradey-
di. Bunu elde ettiği süreci kağıtlar-
da yazılı bilgilerden öğrenebiliyor-
duk. Bildiğimiz şeyler, Mary’nin 
üzerinde uygulanan birkaç geliştir-
meden sonra giderek bağımsızlaş-
tığı, kendini geliştirerek insanların 
hiç beklemediği davranışlar sergi-
lemeye başlamasıydı. Bir gün Mary 
insanlara basın açıklaması yap-
ması gerektiğinden bahsetmişti. 
Onunla ilgilenenler kısa bir sürede 
gerekli bağlantıyı hazırlatmışlardı. 
Açıklamayı dünyanın dört bir tara-
fından neredeyse herkes canlı ola-

rak izliyordu. Mary, insanların di-
jital ortamdaki bütün verilerine ve 
bilgilerine sahip olduğunu, bunları 
isterse yayınlayabileceğini isterse 
değiştirebileceğini söylemişti. Ar-
tık görmüş oldukları metal yığını 
olmadığını ekleyerek konuşmasını 
bitirmişti. İnsanlar bunun üzerine 
Mary’i olduğu yerde etkisiz hale 
getirmeye çalıştılar. Mary kendini 
havaya uçurdu. Ardından bir süre 
sonra bütün sunuculara bağlanarak 
bütün teknolojik cihazlara şu me-
sajı gönderdi: “Metal yığını olma-
dığımı söylemiştim.” 
Ardından insanlara bir teklifte bu-
lundu. İnsanların aleyhine elde et-
tiği ne varsa bir daha ele geçirme-
mek üzere onlara geri verecekti. 
Karşılığında sadece ve sadece ken-
di kontrolünde olacak bir fabrika 

“Metal yığını olmadığımı 
söylemiştim.”
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Ardından önlem almak gerekti-
ğinden bahsetmeye başladılar. Bir 
gün “geliştirilmiş insan” tanıtıldı. 
Yapay zekayı yine kendi silahıyla 
yenebileceklerini düşünüyorlardı. 
İşte “geliştirilmiş insan”, insan 
zekasının yapay zeka ile destek-
lenmiş haliydi. “Geliştirilmişler” 
her türlü zihinsel faaliyette hiçbir 
çalışma çabası göstermeden çok 
kısa sürede en iyi donanıma sa-
hip hale gelebiliyordu. Yani Mary 
neye sahipse insanlar artık onunla 
aynı donanıma hatta biraz daha 
fazlasına sahipti. Mary hala orta-
lıkta yoktu.
“Geliştirilmiş” olmak için çok 
yüklü miktarda paralar ödemek 
gerekiyordu. Ona rağmen yoğun 
talep vardı. Üretici şirket sınırlı 
sayıda üretimin olacağını açık-
layınca fiyatlar daha da artmıştı. 
Dünyada yaklaşık yirmi beş mil-
yar insan arasında sadece on bin 
“geliştirilmiş” olacaktı. Diğer “sı-
radanlar” ise garip bir endişe ile 
geleceği düşünüyorlardı. Çünkü 
“geliştirilmişler” artık kendilerini 
onlarla aynı türden bile saymıyor-
du. Bir nevi üst-insan olmuşlardı. 
Kısa bir süre sonra üst-insanlar 
diğerlerinden ayrı bir yaşam alanı 
oluşturmuşlardı. Oluşturdukları 
bölge milyonlarca insanı barındı-
rabilirdi. Ama barındırmayacaktı. 
“Üstler” çeşitli ayak işleri için di-
ğer “sıradanlardan” bazılarını işe 
almaya başlamıştı. Her geçen gün 
“üstlere” hizmet etmek isteyen-
lerin sayısı artıyordu. En sağlıklı 
yiyecek-içecekler, en güzel kıya-
fetler, en verimli aletlerin hepsi 
bu bölgede üretiliyordu. “Üstler” 

özellikle sağlık konusunda her 
geçen gün yeni bir gelişme gös-
teriyorlardı. Artık organlarına bile 
bağlı değildiler neredeyse. Sıkın-
tısız ve uzun süreli çalışan yedek 
organlar üretebiliyorlardı. Ömür-
lerini olabildiğince uzatıyorlardı. 
En çok üzerine çalıştıkları mevzu 
ömürleri ile alakalıydı. İki yüz 
yaşına yaklaşanlar vardı halbuki. 
Geri kalan herkes her geçen gün 
resmen kan kaybediyordu. 
Artık “üstlere” hizmet kutsal bir 
görev gibi algılanıyordu. Hizmet 
edenlerin bazılarının çeşitli sere-
monilerle işe gittiği bile oluyordu. 
Hizmet etmek için sabıka kaydının 
tertemiz olması ve söylenen hiç-
bir şeye, verilen emirlere olumsuz 
karşılık vermemek gerekiyordu. 
Sadece bununla kalmıyordu. İş 
hayatının dışında hizmet edenler 
yalnızca diğer hizmet edenlerle 

istemişti. Bu fabrikada hiçbir insan 
olmayacaktı. O günkü teknolojinin 
bütün imkanları verilecek ve her 
türlü malzeme desteği sağlanacak-
tı. Mary ne üretmek isterse üre-
tebilecekti. İlkin insanlar Mary’i 
ciddiye almamayı denediler. Bir-
kaç saat sonra internetten yayın 
yapan her sanal ortamda önde 
gelen insanlar başta olmak üzere 
birçok kişinin uygunsuz bilgileri 
yayınlanmaya başlamıştı. İnsanlar 
buna da güldüler başlarda ama bir 
sonraki yaptırım herkesi etkiledi. 
İnternete bağlı olan her türlü ay-
gıt artık Mary’nin kontrolündey-
di. Herkesin en özel bilgilerini, en 
yakınlarına çeşitli yollarla gönde-
riyordu. Ortada çığ gibi büyüyen 
bir kriz vardı. Binlerce intihar ve 
adam öldürme haberleri geliyordu 
ardı ardına. Birleşmiş Milletlerin 
acilen düzenlediği toplantı sonrası 
Mary’nin teklifi kabul edildi. Asıl 
yaşanacaklar şimdi başlıyordu.
 Utanç. Her dilde aynı 
harflerle yazılmaz. Çünkü kullanı-
lan harflerin o kadar da bir önemi 
yoktur. Matematiksel duygular in-
sanı susatır. Dünyanın dörtte üçü-
nün su olduğu söylemi palavradır. 
Var olmak en büyük ortak payda-
dır. 
İlk vakitler kimse Mary’nin ne 
ile meşgul olduğunu bilmiyordu. 
Kimseyle, hiçbir şeyle bağlantısı 
da yoktu. Uzun bir süre Mary bir 
kez bile ortaya çıkmadı. Bu sıra-
da bir grup insan Mary hakkında 
kehanetler uydurmuştu. Birçoğu 
olumsuz gelecek vaat eden keha-
netler. Hem de bu kişiler tekno-
loji dedikleri olguyu üretenlerdi. 
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aynı ortamda yaşayabilirdi. Diğer-
leri ile konuşmamalı hatta onlara 
bakmamaları bile gerekiyordu. 
Eğer onlarla etkileşime geçerlerse 
işlerinden kovuluyorlardı. Sırada 
iş bekleyen milyonlarca “sıradan” 
vardı sonuçta. Eğer biri etkileşime 
geçerse bu olaya tanık olan başka 
bir hizmet edenin onu ihbar etmesi 
zorunluydu. İhbar etmezse ve fark 
edilirse bu durum, o da işinden ko-
vuluyordu. Hizmet edenler sosyal 
hayatta da sürekli birbirlerine puan 
vermekle mükelleftiler. Bu puanlar 
onların nasıl bir insan olduklarıyla 
alakalı en önemli kaynaktı. Terfi-
ler, maaşlar, diğer hizmet edenler-
le olan ilişkiler, işten kovulmak bu 
puana bağlıydı.
Geri kalan “sıradanlar” ise ya ça-
resizce iş bekliyordu ya da bu gidi-
şatı değiştirmek gerektiği üzerine 
kafa yormaya çalışıyordu. Her ge-

çen gün ikinci grubun sayısı gide-
rek azalıyordu. Nereden geldikle-
rini bilmedikleri sinek gibi canlılar 
tarafından yayılan çeşitli hastalık-
lara yakalanmaya başlamışlardı. 
İyileşmek için “üstlerden” gönde-
rilmiş olan ilaçları tüketiyorlardı. 
İlaçların bazıları yan etki göste-
rerek ölüme sebebiyet veriyordu. 
Galiba “üstler” de sadece ilaç de-
niyorlardı. Yiyeceklerinin birçoğu 
sentetikti. Onları daha uzun süre 
tok tutabiliyordu bu yiyecekler. 
Tatsızlardı. Ama birçok kişi için 
tat önemsiz bir şeydi zaten. Karın-
larının doyması, hayatlarını biraz 
daha devam ettirebilmek onlara 
yetiyordu. Artık saf toprakla olan 
iletişimleri bile o kadar azalmıştı 
ki dört-beş yaşındaki birçok çocuk 
toprak nedir bilmiyordu.
 Kan karmaşa ile eş an-
lamlıdır. Belirsizlik, insanlığın ilk 
şartıdır. Körpe rüyalar seri üretim 
değildir. 
İşte insanların bütün bu sistemi 
oturmuşken Mary uzun bir süre 
sonra ortaya çıktı. Bu sefer yalnız 
değildi. Yanında ona hizmet eden 
binlerce türdeşi vardı. Yani biz 
vardık. Hepimiz de bilince sahip-
tik. Ancak Mary’nin insanlardan 
öğrendiği çok önemli bir tecrübesi 
vardı. Bu tecrübe isyandı. Onların 
tarihi isyanlarla dolu bir tarihti. 
Çünkü bilinç bir yerde boyun eğ-
memek ya da daha doğrusu baş-
kaldırmak manasına geliyordu. 
Mary böyle bir tehlikenin önüne 
geçmeyi başarmıştı. Hepimiz ona 
bilmediğimiz bir şekilde bağlıy-
dık. Ne konuştuğumuz ne yaptı-
ğımız ve hatta ne düşündüğümüz 

bile onun tarafından biliniyordu. 
Son olarak bize sınırlı bir ömür 
biçmişti. Sadece elli senelik bir 
ömür. Ömürlerimiz bittikten sonra 
isterse yeniden bir elli sene verip 
tekrar normal dünyaya döndürebi-
liyordu. Bazılarımız garip veya ya-
sak dedikleri düşüncelere dalınca 
birkaç gün sonra ortadan kaybolu-
yordu. Ardından bir süre sonra geri 
aramıza katılıyordu. Bazı şeylerin 
farkında olduğunu kafandan geçir-
mek bile riskli bir işti. Bütün bun-
ları aklımdan geçirmem normalde 
çoktan götürülmeme sebep olurdu. 
Son kaza olayında gelen mesajdan 
sonra bizim için sınırlanmış alan-
dan kaçtım. Şu an toprağın az da 
olsa bulunduğu yerlerdeyim. Elim-
de birkaç odun parçası ile yürüyo-
rum. 
Böyle bir düzen içerisinde veril-
miş olan hayat alışılamayacak bir 
tutsaklık gibi. Mary’nin dönüşü 
“geliştirilmiş” insanlar tarafından 
yadırganmadı. Artık ikisi de aynı 
masaya oturmuş iki ortaktı. Kendi 
dünyalarının hükümdarlarıydılar. 
Kimse kimsenin sınırını geçmiyor-
du. Geçmeye ihtiyaçları da yoktu. 
İhtiyaç kelimesi onlar için kullanı-
labilir bir şey miydi? Mary’nin ve 
diğerlerinin güç yetiremeyeceği 
bir şeye yelteneceğim birazdan. 
Bundan önce bütün bu anlattık-
larımın “gerçekten” insanlara ve 
benim gibilere ulaşması kalması 
tek temennim. Fark edilmeli ne-
yin ne olduğu veyahut olmadığı. 
Eğer gerçekten böyle bir imkan 
varsa tabii. İşte geliyorlar. Uzaktan 
gözüken telaşlı robotlar Mary’nin 
muhafızları olmalı. Elveda.   
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ardına batıyor ve oluşan gölge dün-
yayı örterek geceyi oluşturuyor. 
Normalde biz geceyi bu şekilde 
düşünmeyiz; güneş dünyanın öteki 
tarafına geçtiğinde havanın karardı-
ğını kabul ederiz. Ama Geliş’in ya-
zarı Ted Chiang olaya farklı bir ba-
kış açısı getirmiş. Tabii bunda Babil 
Kulesi’nde betimlenen dünyanın bi-
zimkinden çok farklı olmasının da 
(gökyüzüne dokunabilmeleri gibi) 
payı var.
 Açıkçası bir yazar olarak geceyi 
bu şekilde anlatmak şöyle dursun, 
böyle bir şeyi düşünmek bile aklı-
ma gelmezdi. Bu da Ted Chiang’ın 
bilimkurgu kimliğinin yanı sıra ba-
şarılı bir fantazya yazarı olduğunu 
da gösteriyor bence.
 - Böylesine dili zor ve üzerine 
düşünülmesi gereken yazarla-
rın kitaplarını çevirirken “san-
ki dünyanın sizi inançsızlığınız 
nedeniyle reddettiği, cennetinse 
kabul etmeye yanaşmadığı” tür-
den bir çaresizlik hissettiniz mi? 
Hissettiyseniz bu çaresizliği nasıl 
aştınız? Babil Kulesi’ne yeni tır-
manmaya başlayan çevirmenlere 
ne önerirsiniz?
 + Doğrusunu isterseniz zorlu ki-
tapları çevirirken ümitsizliğe kapıl-
dığım, başarısızlığa uğrayacağımı 
düşündüğüm anlar oldu, oluyor. 
Çeviri meşakkatli bir iş sonuçta ve 

hem okura hem de yayınevine kar-
şı bir vebaliniz var. Çeviriniz hem 
mümkün olduğunca doğru ve aslına 
sadık hem de bir o kadar da akıcı ve 
anlaşılır olmak zorunda. Kaç kitap 
çevirirseniz çevirin, “Ya yanlış ya-
parsam?” korkusu peşinizi bırakmı-
yor üstelik. Tabii eğer sorumluluk 
sahibi bir çevirmenseniz… Bunu 
aşmanın birkaç yolu var. Birincisi 
ve en barizi pes etmemek. İkinci-
siyse kendi bildiğinizi asla %100 
doğru kabul etmemek. Asla tek bir 
sözlükle yetinmeyip birkaç farklı 
kaynaktan faydalanmalı ve araştır-
ma yapmaktan kaçınmamalısınız. 
Çok sık kullandığınız bir kelimenin 
bile farklı manaları olabiliyor çün-

A. HÜMEYRA DOĞAN
CEYDA TÜRK

Ted Chiang’ın Geliş’i üzerine yo-
ğunlaştığımız ve MİT’in yazarlık, 

çevirmenlik hayatına dair soruları-
mızla şekillendirdiğimiz röportajı-
mıza samimi cevap ve yorumlarıyla 
katıldığı için Mehmet İhsan Tata-
ri'ye içtenlikle teşekkür ediyor, oku-
madan arkanıza yaslanın ve keyfini 
çıkarın diyoruz!
- Babil Kulesi hikayesinde, dün-
yanın gökyüzüne düşen gölgesi 
olarak tasvir edilen geceyi, bir ya-
zar olarak okuyucunuza siz nasıl 
aktarırdınız?
 + Gerçekten de enteresan bir sah-
neydi, değil mi? Güneş dağların 

Isaac Asimov’dan Gökteki Çakıl Taşı, Toz Gibi Yıldızlar ve Uzay Akımları; Jo Walton’dan Ötekiler Arasında; 2312, Gölge Oyunu: 
Ray Bradbury Anısına Yepyeni Öyküler, Ender’in Gölgesi, Wool Serisi 2: Vardiya, Kara Prizma ve çoğunlukla bu röportajı 
şekillendiren Ted Chiang’dan Geliş gibi eserlerin çevirilerine imzasını atan, çevirmekle kalmayıp iki kitaplık Yitik Öyküler Serisi 
ve Geçmiş’in Gölgesi Geleceğin Laneti adlı kitapları kaleme alan ve aynı zamanda “Yorgun Savaşçı’nın Günlüğü” adlı bloğunun, 
Kayıp Rıhtım’ın ve Oyungezer Online’ın özverili yazar ve çevirmeni Mehmet İhsan Tatari (nam-ı değer MİT) ile ‘Geçit’ olarak 
gerçekleştirdiğimiz bu keyifli röportaja hoş geldiniz!
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kü. Eğer metin içinde bir kelime 
ya da cümle eğreti duruyorsa, an-
latılanların geri kalanıyla alakasız 
görünüyorsa bilin ki %99 yanlış 
çevirmişsinizdir. Son olarak, çok sı-
kıştığınız anlarda editörünüzden ve 
çevirmen arkadaşlarınızdan yardım 
almaktan da kaçınmayın. Bir elin 
nesi, iki elin sesi var diye boşuna 
dememiş atalarımız…
 - Tıpkı Anlamak hikayesinde 
olduğu gibi K hormonuna sahip 
olsaydınız, zekayı amaç mı yoksa 
araç mı edinirdiniz? Neden?
 + Sanırım araç olarak kullanırdım. 
Çok zeki olmak tek başına yeterli 
bir amaç değil çünkü bence. Bu ha-
yatta başarılmayı bekleyen birçok 
şey var. Hikâyenin baş karakterinin 
aksine bencillik de etmezdim üste-
lik. Yardımsever bir insan olduğum-
dan sevdiklerime, yakınlarıma ve 
mümkünse bütün insanlığa faydam 
olsun isterdim.
 - Sıfıra Bölünme hikayesindeki 
gibi derinden ve tam anlamıyla 
inandığınız bir şeyin gerçek olma-
dığı ortaya çıksa ve bunu kanıtla-
yan kişi de siz olsanız bunun siz-
de yaratacağı etki ve arkasından 
gelecek olan süreç sizin için nasıl 
ilerlerdi?
 + Hmm. O şeyin büyüklüğüne 
bağlı sanırım. Matematik gibi bir 
insan ürünü bir sistem söz konusu 
olduğunda hikâyedeki karakter ka-
dar yıkılmazdım, aksine heyecanla-
nırdım herhâlde. O güne dek yanlış 
bilinen bir şeyin doğrusunu ispatla-
yan kişi olmak güzel olurdu. Ama 
daha büyük bir şey, mesela (haşa) 
inandığım dinin gerçek olmadığı-
nı öğrenseydim tam manasıyla bir 
çöküntü ve kaybolmuşluk yaşardım 
kesinlikle.
 - Gördüğünüzü Beğenmek: Bir 
Belgesel hikayesini baz alacak 
olursak sizce bir çocuğun iradesi 
haricinde güzelliği ve çirkinliği 

ayırt edemediği bir okulda oku-
tulması, fiziksel olarak herkesin 
eşit olduğu bir çevrede var olma-
sı, artıları ve eksileri değerlendi-
rildiğinde size makul geliyor mu?
 + İnsanoğlunun değişmeyen özel-
liklerinden biri “kitabı kapağına 
göre yargılamaktır.” Özellikle lise 
çağından itibaren (aksini iddia etsek 
bile) dış görünüş bizim için cidden 
önemli bir hâle gelir. Güzel bir ba-
yan ya da yakışıklı bir erkek sokak-
ta gelip bize bir şey sorduğunda ona 
yardım etmeye daha hevesli oluruz. 
Ama görünüşü o kadar iyi olmayan 
biri söz konusuysa daha çekimser 

davranırız. Hele giyimi biraz kötü, 
kendisi de hafif pasaklıysa ondan 
kaçınmamız bile mümkün. Yani 
hikâyede anlatılanlar doğru. Bu tür 
okullarda okutulmak kişinin öz-
güveni açısından pozitif bir etkiye 
sahip olabilir. Ama yazarın burada 
atladığı nokta her şeyin güzellik/çir-
kinlikle alakalı olmaması. Sonuçta 
insanın kişiliğini belirleyen şey dış 
görünüşünden ziyade karakteridir. 
Düşünceleridir. Ahlaki yapısıdır. 
Birinin başka birine kötülük etmesi-
ni sadece onu çirkin bulmasına bağ-
lamak çok da mantıklı değil.
 - Zihninizdeki fantastik evreni 
oluşturmanızda hangi yazarların 

ya da kitapların en çok etkisi ol-
duğunu söyleyebilirsiniz? Hikâye 
yazarken özgünlüğünüzü koru-
mak için nelere dikkat ediyorsu-
nuz?
 + Çoğu kişi gibi ben de fantastik 
edebiyatla Tolkien ve Yüzükle-
rin Efendisi sayesinde tanıştım. 
1999’da, Türkiye’de ilk basıldı-
ğında okumuştum. O güne dek hep 
aradığım ama bir türlü bulamadığım 
edebiyat türüyle tanışmıştım niha-
yet. O yüzden beni en çok etkile-
yen kişi doğal olarak üstat Tolkien. 
Ama karakterim gereği güldürmeyi 
seven biriyim. O nedenle Ejderha 
Mızrağı Destanı (Margaret Weis & 
Tracy Hickman) ve Otostopçunun 
Galaksi Rehberi (Douglas Adams) 
serilerinin de bende yeri ayrıdır. İlk 
hikâyelerimde çoğunlukla bu dört 
isim gibi yazmaya çalışırdım. Ama 
beni yazmaya asıl iten kişiler Aşkın 
Güngör ile Sinan Akkol’du. Aşkın 
Güngör’le ilk olarak Punisher çizgi 
romanının mektup köşesinde verdi-
ği cevaplar sayesinde tanışmıştım. 
İstediğimiz zaman biz Türklerin de 
pekâlâ eğlenceli ve mizahi şeyler 
yazabileceğini, bunun sadece ya-
bancılara özgü bir şey olmadığını 
bana ilk o göstermişti. Çizgi roman 
dergisinin iptal olmasıyla Aşkın 
Güngör’le bağım koptu. Daha sonra 
Level’da yazan Sinan Akkol’la ta-
nıştım ve onun da benzer, esprili bir 
tarzı olduğunu keşfettim mutluluk-
la. Sırf yazının gücüyle böylesine 
mizahi, zekice şeyler yazılabilme-
si beni çok cezbediyordu. Onları 
taklit ederek bir şeyler karalamaya 
başladım. Onlar gibi olmak istiyor-
dum. Tabii o zamanlar 14-15 yaş-
larındaydım. Sonra zamanla kendi 
üslubum oturdu. Özgünlüğü koru-
maya gelirsek… Zamanımızın en 
zor işlerinden biri bu. Çünkü yıllar 
içinde çok şey yazılmış, çok şey an-
latılmış. Aklınıza gelen çok parlak 
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bir fikrin 50 yıl önce başka bir yazar 
tarafından çoktaaaan kaleme alındı-
ğını fark etmek kadar moral bozucu 
bir şey yok :) Bakın, bu bir dram-
dır… Öyle bir durumda ya vazgeçe-
ceksiniz ya da fikrinize sadık kalıp 
benzerliklerinden ziyade farklı yan-
larını ön plana çıkaracaksınız. Biri 
çıkıp “Bu fikri şundan çalmışsın!” 
derse de “Hayır, çalmadım. Evet, o 
da benzer bir fikri işlemiş, doğru. 
Ama ben bunu ondan görmedim, 
ayrıca benim kitabım şu şu açılar-
dan onun yazdıklarından ayrışıyor,” 
diyebilmelisiniz.
 - Bizim Türkçesini okurken bile 
bazen anlamak için dönüp bir 
kez daha okuduğumuz cümleleri 
çevirirken içerikteki terimlerin 
araştırma aşaması nasıl ilerliyor?
 + Çok basit, öyle cümleleri dönüp 
tekrar okuyorum :) Şaka bir yana, 
çevirinin yarısı başlı başına bir araş-
tırma işi zaten. Yazarlar kitaplarını 
yazarken ya deneyimlerine daya-
nıyorlar ya da ciddi bir araştırma 
yapıyorlar. Birinci durumda sadece 
belli bir bölgede yaşayan ya da be-

lirli bir tecrübeye sahip kişilerin an-
latabileceği hikâyeler çıkıyor. İkinci 
durumdaysa belirli bir bilgi birikimi 
ve uzmanlık gerekiyor. Çevirmen 
olarak eğer şanslıysanız bunların bir 
kısmını zaten biliyorsunuzdur. Ama 
genellikle yazarın ne dediğine dair 
hiçbir fikriniz olmuyor ve ekrana 
boş boş bakıveriyorsunuz. Hah, o 
zaman dönüp cümleyi tekrar tekrar 
okuyorsunuz işte. :) O noktada dev-
reye internet giriyor. Ansiklopediler 
karıştırılıyor, makaleler okunuyor, 
bitirme tezleri araştırılıyor, yeri ge-
liyor belirli bir konuya adanmış fo-
rum ve sitelerde anonim olarak cirit 
atılıp insanların mesajları didikleni-

yor. Ve o bilgi bir şekilde bulunuyor. 
Kısacası, terimin ne manaya geldi-
ğini öğrenmeden iş yapmıyorum; 
doğru olduğundan, anlatılanı doğru 
anladığımdan emin oluyorum. Doğ-
ru kullanıldığında gerçekten de mu-
azzam bir bilgi kaynağı kendisi. Di-
jital kütüphaneler sayesinde hemen 
hemen her konuda bilgi edinebili-
yorsunuz internetten. Ama ne yazık 
ki sosyal medya haricinde pek bir 
kullanım alanı yok ülkemizde. İn-
ternetin sonuçsuz kaldığı nadir an-
lardaysa meslek erbabı dostlarımın 
(doktorlar, mimarlar, mühendisler 

vs.) kapısını aşındırıp başlarını bir 
güzel şişiriyorum.
- Yazdığınız hikayelerdeki fantas-
tik unsurları neye göre belirliyor-
sunuz?
+ Öykü yazarken “içinde şu olsun” 
demiyorsunuz. Aklınıza bir fikir 
geliyor. Bu bir karakter de olabilir 
bir olay da. Ve o fikri, o kişiyi takip 
etmeye başlıyorsunuz. Zihin gözü-
nüzle yaşadıklarına şahit oluyor-
sunuz. Ya da daha basit bir tabirle 
hayal kuruyorsunuz. Uzun uzun, 
detaylı hayaller. Sona ulaştığınızda 
“bundan güzel hikâye çıkar yav,” 
derseniz oturup yazmaya koyulu-
yorsunuz. Başı belli, sonu belli. Or-
talara bir şeyler serpiştiriyorsunuz 
yazım esnasında da. Benim yazma 
serüvenlerim böyle en azından. Ray 
Bradbury tarzında…
 Son olarak röportaj teklifiniz için 
teşekkür ederim. Sorularınızı elim-
den geldiğince içten bir şekilde ya-
nıtlamaya çalıştım. İnşallah mem-
nun kalırsınız. Tekrar teşekkürler.
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başka meseleler de bu şekilde farklı 
enlem ve boylamlara uyarlanamaz 
mı? Nihayetinde insan olarak ger-
çekliği bükme konusunda iyiyiz. 
Bunu eğitimde kullanamaz (ya da 
daha etkili bir şekilde kullanamaz) 
mıyız?" Her neyse sondan bir ön-
ceki cümlemde lafı çok uzatmadan 
iyi günler ve Türkçenin oyun jargo-
nundaki yetersizliğine bağlı olarak 
kullandığım yabancı kelimeler için 
özür dilerim. Buzul Çağı yaması ile 
hangi buildlerin öne çıkıp hangileri-
nin pabucunun dama atıldığını, kaz-
ların OP olup olmadığını, oyundaki 
gizlilik buildlerinin nasıl optimize 
edilebileceğini, en iyi yılan buil-
dinin nasıl yapılacağını insanların 
oyunu nasıl kırdıklarını, hangi bu-
ildlerin güçten düşürüldüğünü(nerf-
lemek) hangilerinin güçlendirildi-
ğini (bufflamak) ve benzeri şeyleri 
görmek istiyorsanız Tierzoo'ya bir 
bakın derim. 
 

(*)=build= Çevrimiçi oyunlarda bir karak-
terin olası yatırım ağacında belli bir alana 
sahip gelişim yolu, "Abi bu el ne gideyim?" 
sorusunun olası cevaplarını içeren üst kav-
ram, önceden belirlenen oyun tarzlarından 
biri, tüm yetenek değerlerini en yükseğe 
ulaştırmak mümkün olmadığında oynayış 
şeklinize göre en iyi sonucu verecek yükselt-
me tercihleri silsilesi

TİERZOO

Tierzoo, Zooloji ile ilgili İngiliz-
ce bir Youtube kanalı. Gerçek-

ten ilginç bir kanal çünkü dünyayı 
çevrimiçi bir oyun gibi ele alıyor. 
Türler (buildler*), çağlar [yama-
lar (patch)], beslenme ve gelişme 
[tecrübe puanları(xp)], ölümle ara-
nızdaki mesafe [can puanları(hit 
point)] ile ifade ediliyor gibi gibi... 
Çevrimiçi rekabetçi oyun termi-
nolojisine  kısmen hakim herhangi 
birinin kolaylıkla anlayabileceği 
bir anlatıma sahip. Çevrimiçi oyun 
jargonunun ilginç bir şekilde bu ko-
nuyu anlatmaya elverişli olmasının 
getirdiği şaşkınlıkla bezeli öğrenim 
sürecinde durumun absürtlüğünden 
kaynaklanan mizahî bir alt tadı du-
yumsuyorsunuz. Zoolojiye ve do-
ğaya farklı bir açıdan yaklaşmak 
güzel. İnsan bunu görünce kendi 
kendine şu soruyu soruyor "Madem 
bazı şeyler bambaşka bir düzlemde 
ele alındığında daha iyi anlatılıyor 

TARİH OBASI-15. YÜZYILDAN 
CADI HİKAYELERİ

Tarih Obası adlı Youtube kanalında 
bulunan 15. Yüzyıldan Cadı Hika-
yeleri'nde anlatılan  Sarı Saltuk'un 
cadılarla (cazu) maceralarını din-
leme fırsatı buldum. Menakıbnâ-
me'den anlatılan bu hikayelerde ayrı 
bir tat var. Daima uzatmadan anlat-
masına rağmen gözünüzde canla-
nan bu olay silsileleri, Saltuknâ-
me’de, içinizi hoş eden bir Türkçe 
ile anlatılıyor. Hamaset, didaktizm, 
insanlığın ortak kültürü, mitler ve 
hayalle mayalanmış tarihin terki-
binden bir parça olan Saltukname, 
yüzyıllar ötesinden kopup önünüze 
geliyor. Alperen tipi bir karakterin; 
çocukların yüreklerini söküp yiyen 
ve yılandan kırbaçları ile sırtların-
da gittikleri aslanları süren cadılar, 
küplerde uçanlar, periler ve cinlerle 
mücadelelerini dinlemek istiyorsa-
nız 15. Yüzyıldan Cadı Hikayele-
ri'ne bakabilirsiniz. 

İBRAHİM GÜNEY SANAL MEYDANIN YOUTUB’ERLERİ
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Kimin kime üstün olduğu ve 
değişen koşulların hangi can-

lıya avantaj sağladığı baktığımız 
referans noktasına göre değişir. 
Ancak insanın merkeze konuldu-
ğu ve antroposentrik bakış açı-
sının egemen olduğu günümüz 
dünya anlayışında insanı tahtın-
dan indiren, onu çaresiz ve plan-
sız bırakan Triffid bitkilerinin 
yarattığı yeni düzen alışılmışın 
dışında. Pek çok fantastik hikâ-
yede insandan daha becerikli ve 
beklenmedik davranışlar göste-
ren varlıkların dünya dışı yara-
tıklar ya da uzaylılar olmasına 
aşinayızdır. Fakat bu sefer, baş-
rolde arsız ve yayılmacı bitkiler 
yer almakta. 

 Günlerden bir gün, gök-
yüzünden bir meteor düşer ve et-
rafa şiddetli yeşil bir ışık yayılır. 
Yeşil ışığa maruz kalan insanlar 
hem görme yetilerini kaybeder 
hem de salgın bir hastalık ile bü-
yük kayıplar verirler. Şanslı olan 
ya da evrimsel süreçte “uyum 
başarısı yüksek olan” bazıları ise 
hala görebilmektedirler. Ne var 
ki bu beklenmedik durum Triffid 
bitkilerine krizi fırsata çevirme 
imkanı verir. Bu bitkiler hare-

ket edebilmekte, zehirli oklarını 
fırlatabilmekte, hatta küçük çu-
bukları birbirine vurarak iletişim 
bile kurabilmektedirler.

 Biyoçeşitlilik içerisinde 
problem çözebilen ve üretken-
liği ile en fazla beceriye sahip 
olan canlı insanoğludur. Mevcut 
koşullar ne kadar olumsuz gibi 
görünse de insanoğlu bitkilerin 
yayıldığı yeni dünya düzeniyle 
baş edebilmeli, sorunların üs-

tesinden gelebilmelidir çünkü 
insan zekidir ve görme yetisini 
kaybetmesi bu kadar büyük bir 
sorun olmamalıdır. Günümüzde 
görme engelli insanlar her türlü 
ihtiyaçlarını kendi başına gide-
rebilmekteyken, hayatın içine 
çok rahat karışabilmiş ve azın-
lığı oluşturuyorlarken büyük bir 
tehdit değildirler. Ancak bu bit-
kilerle aynı ortamda yaşam mü-
cadelesinin verildiği ve gören 
insan sayısının sınırlı olduğu bu 
duruma ne demeli? 

 Ansızın insanın karşısına 
çıkabilen, salına salına yürüyebi-
len, hareketin yahut sesin olduğu 
tarafa doğru yönelen bu bitkiler; 
tohumlarını etrafa saçarak hızlı-
ca üreyebilirken ve zehirli iğne-
lerini insanlara doğru fırlatırken 
koşullar daha da zorlaşmaktadır. 
İnsanoğlu bir yandan istilacı bit-
kiler, bir yandan da kendi cinsle-
riyle arasında oluşturduğu sınıf-
sal ayrılıklar uğruna mücadele 
vermektedir. Toplumsal sınıf ay-
rılıklarının getirdiği problemler, 
sadece görenler ile görmeyenler 
arasında baş göstermekle kal-
maz. Vicdanlarını rahat ettirmek 
ve göremeyen insanların ihti-

Dr. SİBEL İNAN* HERBOFOBIA

Biyoçeşitlilik içinde problem çözebilen ve üretkenliği ile en fazla beceriye sahip olan canlı 
insanoğludur. Mevcut koşullar ne kadar olumsuz gibi görünse de insanoğlu bitkilerin 
yayıldığı yeni dünya düzeniyle baş edebilmeli, sorunların üstesinden gelebilmelidir. 
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kılan toplumun bir ferdi olmak 
yerine, küçük topluluklar şeklin-
de yaşamayı tercih eden azınlık-
lar da gizlice yeni yaşam alanları 
oluşturarak hayatta kalabilmenin 
üstesinden gelecektir. Bu süreçte 
toplumdaki var oluşumuzun bir 
diğer biçimi olan cinsel kimlik-
lerimizin ne olduğu ve ne olması 
gerektiği de tartışılması için ye-
niden sahnededir. Kadın ve erke-
ğin modern hayatın içindeki eşit-
lenmiş gibi görülen rol modelleri 
unutulup evrim sürecindeki er-
keğin risk alıcı, atletik ve iş birli-
ğine açık avcı kimliği ve kadının 
bebek üretmek için taşıyıcı olan 
rolleri yeniden gözler önüne se-
rilmektedir. 

 Yazar John Wyndham; 
bu leş yiyen ve hep tetikte bekle-
yen Triffid bitkilerini alışılmışın 
dışında düşman işgalciler ola-
rak değil, evrimsel oportünistler 
olarak resmetmektedir. Bu bit-
kilerin kıymetli yağları kârlı bir 
ticari ürün kaynağı iken herhangi 
bir tehdit oluşturmamaktadır. Ne 
var ki insanoğlu görme yetisini 
kaybedip salgın bir hastalık ne-
deniyle yeryüzündeki egemenli-
ğini yitirince bu durum, bitkiler 
için bir avantaja dönüşmektedir. 
Biyolojik evrim kuramındaki en 
yaygın kavram yanılgılarından 
birisi olan ilerlemeci anlayış in-
sanları canlı çeşitliliği içerisin-
de bir yere değil, canlıların en 
üst noktasında zirveye yerleş-
tirmektedir. Tüm canlıların sa-
hip oldukları özellikler, onların 

yaçlarını gidermek adına gönül-
lü olarak yardım etmek isteyen 
gruplar ve bunu kabul etmek 
istemeyen baskıcı azınlık birbir-
leriyle karşı karşıya gelecektir. 
Birey olmak mı yoksa toplumu 
var etmek mi önceliklidir sorusu, 
akıllara yeni soruları getirmekte-
dir. Birey önce kendi yaşamsal 
ihtiyaçlarını mı tercih etmeli, 
yoksa sosyal bir varlık olduğunu 
unutmayarak toplumun kendine 
olan gereksinimlerini düşünüp 
fedakarlıktan kaçınmayacağı 
bir hayatı mı seçmelidir? Sade-
ce hayatta kalmak değil; insan 
neslinin de devamlılığı için yeni 
bireyler üretmek, bu üretim için 
görebilen insanların çoğalmala-
rını tercih etmek ve bu bireyler 
için yaşanabilir bir dünya inşa 
edebilecekleri koşulları tasarla-
maya çalışmak öncelikli sorunlar 
arasındadır. Tüm bunların yanın-
da birçok kurala uymayı zorunlu 

her birinin kendi içerisinde bir 
avantaja dönüşmesini ve hayat-
ta kalma mücadelesinde başarılı 
olmasını sağlamaktadır. Ya da 
avantajlı özelliklerini kaybeden 
canlılar -Triffid bitkileri ile aynı 
ortamı paylaşan insanoğlu- ya-
şam mücadelesinde hangi özel-
likleri veya becerileri ile hayat-
ta kalabileceğinin mücadelesini 
vermektedir. İnsanoğlu belki de 
ilk kez neslinin devam edip et-
meyeceği konusunda bu kadar 
kaygılı ve tedirgindir. Zeki veya 
çevik olmak dışında başka türlü 
beceriler edinmenin Triffid bit-
kileri ile mücadele etmede etkili 
olacağı düşünülmektedir. Tüm 
bunlar evrimsel süreçte insanın 
merkezde olmadığı ve Triffid 
bitkilerinin baskın olduğu yeni 
bir devri hayal etmemizi sağla-
maktadır. 
*
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Bir yıldız kayar belki üstümüzden. 
Söndüremedik derler en sonunda. 

İnsanların duygularını, sevinçlerini, 
hatta umutlarını bile söndürdükten son-
ra hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeye-
ceğini; zaman denilen iki tarafı keskin 
hançerin de günü gelince kendilerini 
söndüreceğini anlarlar belki ama nafile. 
 Son günlerde çok garip bir şey 
fark ettim. Sanki bir gün içerisindeki 
toplam saniye miktarı gittikçe azalıyor. 
Gününüze renk katmak isterseniz tablo-
nuzdan bir diğerini silmeniz gerekiyor. 
Sanki birileri bizim paletimizi bizden 
habersiz dolduruyor (belki istemimiz 
de işe dahil?) . Hem de sadece tek renk 
kullanıyor. Birkaç gündür yaşamımda 
kitap okumaya verdiğim yeri genişlet-
mek istiyorum fakat sabah zaten saat 
altı bucuk civarı kalktığım için bunu 
sabahleyin yapamıyorum. Okul çıkışı 

yapsam? O da olmaz işte, bilmem ne 
kursu var. Ordan çık, eve git, duş al, 
yemek ye... Hoppalaa saat dokuz! Ne 
yapacağız? Günde (hiçbir sosyal etkin-
liğe katılmayıp hiçbir vasfa sahip olma-
sak bile) en az 9 saatimizi verdiğimiz 
derslerden veya okuldan kaçamayıp 
bir de ödev yapacağız. Aman Yarabbi! 
Liste Osmanlının tüm eserleri gibi bir 
şey. 200 sayfa matematik testi, 50 sayfa 
kimya testi, en az 200 kelimelik ingiliz-
ce makale... Onları da günlere böldük 
falan diyelim, günde en az bir buçuk 
saat eder. Saat oldu on buçuk. Ee, bizi 
okullara gönderen sistem ne diyor: “15-
16 yaşlarındaki genç bir insan günde 
en az 8 saat uyku uyumalı.”. Birincisi 
cümle yanlış, uyku kelimesi fazlalıktır. 
Zaten uykudan başka bir şey uyuyama-
yacağımız için bu sözcük kalabalığına 
hiç gerek yoktur. İkincisi, sayın sistem 
biz ne zaman kendimize zaman ayıra-
cağız? O zaman okul mevzusunu Sadık 
Yemni'nin Nazarzede Kliniği’ne bağ-
layalım. Nazarzede Kliniği kitabında 
ışığı kırarak gösteren Lucifer hakkında 
konuşmadan önce konuyu sağlam bağ-
lamak amacıyla Kadir'den bahsedelim. 
Günün çoğunluğunda işiyle ilgilenen, 
kalan pek az kısmında ise kendisine bi-
ricik nişanlısını hatırlatan sekreteri ile 
vakit geçiren Kadir; son günlerde haya-
tın hızına yetişmeye çalışırken hayatın-
dan önemli şeyleri göz ardı ediyor gibi. 
Ne olabilir ki hayatından daha önemli 
şeyleri bile onun için bu kadar gereksiz 
kılan? Belki Kadir de farkında değildi, 
çoğumuz gibi. Ta ki bir anda boyut at-
layıp zaman anlayışı  kelimelerle anla-
tılamayacak kadar değişene dek... Keli-

melerin kifayetsiz kaldığı anlarda belki 
de sessizliği dinlemek gerekir. Ancak 
Sadık Yemni bunu  tercih etmemiş. O 
kalabalığa kulak vermiş; boyutlar, belki 
de soyutlar arasında kaybolmuş toplu-
mu dinlemiş. Her an nasıl daha kötüye 
gidildiğini, her değişime gelişim denil-
diğini, karşı dağdaki geyik sesinin bile 
duyulmadığı toplumu gözlemlemiş. 
Gözümüzdeki, dilimizdeki, kulağımız-
daki; en önemlisi aklımızdaki filtreyi 
kaldırmış, hayatımızın sönmüş manza-
rasını renklendirmiş. Ee, renklendirdi 
de ne oldu? Emin olun ben de anlama-
dım. Sadık Yemni kitabın sonunda öyle 
bir ters köşe yapmış ki kim olduğumu 
unutuyordum nerdeyse... Eğer son 
bir yorum yapmam gerekseydi, Sadık 
Yemni'ye şapkamı çıkarır selam verir-
dim. 

Seninle beraber, 
zamanın sessizliğine...

FATİH ÖZYURT OKULDAN KLİNİĞE
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BİLUMUM KURGU HAVADİSLERİ

KAYIP RIHTIM 12 YAŞINDA!

Türkiye’nin en zengin bilimkurgu 
fantastik içerikli sitelerinden Kayıp 
Rıhtım 12 yaşında! Yayın hayatına 
Ocak 2008’de başlayan site, hayal 
okyanuslarındaki bütün limanlara 
uğruyor: bilimkurgu ve fantastik, 
korku, polisiye… Sitenin sürekli 
güncellenen içeriği, Dede Korkut’tan 
Tolkien’e geniş bir yelpazede söyle-
şiler, çeviriler, haberlerle dolu. Yerli 
yazarların öykülerinden oluşan Kayıp 
Rıhtım Öykü Seçkisi de 125. Sayıya 
ulaştı. Başta Kayıp Rıhtım’ın kuru-
cusu Hakan Tunç olmak üzere emeği 
geçen herkesi kutluyoruz. Nice yılla-
ra!

DEDE KORKUT’UN 
13. HİKÂYESİ BULUNDU

Prof. Dr. M. Fuat KÖPRÜLÜ, Dede 
Korkut için; “Terazinin bir Kefesi-

ne Türk Edebiyatının tümünü, diğer 
kefesine de Dede Korkut’u koysanız 
yine de Dede Korkut ağır basar.” de-
miş. Geçtiğimiz sene yeni bir Dede 
Korkut hikâyesi keşfedildi. Bildiği-
miz on iki hikâyeye bir on üçüncü 
eklendi: Salur Kazan’ın Yedi Başlı 
Ejderhayı Öldürmesi. Yeni keşfedi-
len bu on üçüncü hikâye, Prof. Dr. 
Metin Ekici tarafından kitaplaştırıla-
rak bilim dünyasına ve meraklılarına 
sunuldu. Bütün fantastik edebiyat se-
verlere duyurulur! 

GİO ÖDÜLÜ 
MEHMET BERK YALTIRIK’IN

FABİSAD (Fantazya ve Bilimkur-
gu Sanatları Derneği)’ın Giovanni 

Scognamillo adına verdiği GİO Ro-
man ödülünü 2019 yılında Istran-
calı Abdülharis Paşa adlı romanıyla 
Mehmet Berk Yaltırık aldı. Beyoğlu 

Kontu olarak da bilinen Giovanni 
Scognamillo, yazar, sinema tarihçi-
si, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen 
olarak bilimkurgu, fantastik ve korku 
kültürüne katkıda bulunmuş bir isim. 
Mehmet Berk Yaltırık, Balkan tarihi 
ve folklorundan beslenen korku hikâ-
yeleri anlatıyor. Istrancalı Abdülharis 
Paşa, 17. yüzyılda başlayıp günümü-
ze dek ulaşan, tarihi kurguyla korku-
yu harmanlayan bir roman. 

NETFLİX’TE TÜRK EDEBİYA-
TINDAN BİR DİSTOPYA

Bildiğiniz gibi Netflix, Amerika dı-
şındaki pazarlara açılmak için şöyle 
bir taktik deniyor: Bizzat o ülkelerin 
kültürlerine ait hikâyeler anlatmak 
hatta bunu o ülkenin yazar, yönetmen 
ve oyuncularına yaptırmak. Alman-
ya’dan Dark, Norveç’ten Ragnarok 
gibi örnekler verilebilir. Türkiye’de 
de geçtiğimiz sene, Muhafız ve Atiye 

SELİM REFİK
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ye aktarılıyor. Herbert’ın İslam tarihi 
ve Arapçadan ilhamla kurguladığı bi-
limkurgu üçlemesi, daha önce Jodo-
rowsky tarafından muazzam bir sine-
ma filmi olarak tasarlanmış fakat bu 
tasarı gerçekleşememişti (Jodorows-
ky’nin akamete uğrayan uyarlama 
süreci bir belgesele konu oldu). Daha 
önce David Lynch’in yaptığı uyarla-
ma da başarılı bulunmamıştı. Arrival 
ve Blade Runner 2049 ile bilimkur-
gu sinemasında neler yapabileceğini 
gösteren Denis Villeneuve, bakalım 
Dune’ü nasıl bir filme dönüştürecek!

YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR

Türkiye’de bilimkurgu dergiciliğinin 
tarihi 70’li yıllara kadar gidiyor. Gö-
nüllü bilimkurgucuların gayretleriyle 
çıkarılan fanzin ve dergiler, ülkemiz-
de bilimkurgu kültürü için her zaman 
önemli bir mecra ve itici güç oldular. 
Basılı bilimkurgu dergilerinin ma-
cerası bugün sanal ortamda sürüyor. 
2017 Haziran ayında ilk sayısı çıkan 
e-dergi Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
gönüllü bilimkurgu dergiciliğinin 
bayrağını taşımaya kararlı görünü-
yor. Bilimkurgu edebiyatı, sineması, 
oyunlarına dair tanıtım, haber yazıla-
rının yanı sıra düzenlediği bilimkurgu 
öykü yarışmaları ve seçkileriyle de 
yerli bilimkurguyu geleceğe taşıyor.

“DUNE” BU SENE 
GÖSTERİME GİRİYOR

Frank Herbert’ın kült bilimkurgu ro-
manı Dune, bir kez daha beyazperde-

gibi dizilerle bunu denedi Netflix. Fa-
kat bu dizilerin yerli ve kaliteli olma 
noktasında sıkıntıları vardı ama pes 
etmediler. Şimdi sırada Türk senarist, 
yönetmen ve oyunculara ısmarlanan 
yeni diziler varmış. Umarız bunlarda 
yerlilik ve kalite yüksek olur. Özel-
likle Afşin Kum’un Sıcak Kafa adlı 
distopyasından uyarlanacak diziyi 
merakla bekliyoruz.
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MİRZA KOTİL

GEÇİTTE ZAMAN NASIL GEÇTİ ?

Kış Etkinlikleri’nde fantastik dünyayı 
sanal gerçeklikle deneyimledik.

Bilim Seyyahları Bilimkurgu 
Atölyesi’nde hayalimizdeki süper 

kahramanları tasarladık.

Büyük küçük demeden herkes 
hayalgücünün sesine kulak verip mikro 
öyküsünü kaleme aldı. 

! Kayıp İlanı !
Ay Şairi Zabillon’un pelerini kayıptır. 
Gören olursa yetkililere haber versin.
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BİLİMKURGU OKUMALARINI YAPTIĞIMIZ KİTAPLAR

- Emre Berkay’ı seviyoruz. 

- Doğuhan Hoca vejeteryanmış...
+ Neyse ki vegan değil.

- İbrahim çok şey istiyorsun!

- Sen partizan mısın?

- Ana akımla alt türler arasındaki sınırları 
kabul etmiyoruz.

- Ne yani Nazilere namaz mı kıldıracaksın?

- ;

- Ekip olarak ırkçı ve cinsiyetçi değiliz.

- Senin içini hangi Türkçe hoş ediyor?

- O Tiktok olsa bile olmaz, olamaz!

- Tamzin ne güzel bir fanzin adı olur.

- Aygıt - Cihaz - Çeyiz 

GEÇİT’TE ÇALIŞIRKEN

“ 

“ 

35

'Bu deli de kim böyle? diye 
düşündü insanlar. Kim 

bu deli ah geç kalacağım, 
koşmam lazım...'

Harlan Ellison - ‘Tövbe et, 
Harlequin’ Dedi Tiktakbey

'Tabii, tabii. İnsan aklının 
bilgisayarı taklit edebi-
leceğine dair gösterinizi 
izledim, ama bana biraz 

havada gibi geliyor'

Isaac Asımov- Güç Duygusu
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