






Fanzin, edebiyat alanında hem en değersiz hem de en değerli ürünlerden biri. 
Böyle bir giriş yapmamın sebebini ben yazdıkça, sizlerde okudukça öğrenecek-
siniz.

2015 yılında fanzin alanına girdiğimde herkes fanzin üzerine farklı şeyler anla-
tıyordu ve sanırım kimse hakkında net bir bilgiye sahip değildi. Bunların içinde 
10 belki 20 yıl boyunca fanzin ile uğraşmış insanlar vardı. Oturup araştırmaktan 
aciz bir topluluk olması beni biraz üzmüştü ama bu aynı zamanda bir fırsattı. 
Yapılmayanı yapmak için bir fırsat.

Fakat düşündükçe bu fanzin tarihi için araştırma yapmayan ve hazır bilgiler 
üzerine konan insanların ne kadar dar düşünceli olduğunu gördüm. Bu muha-
fazakâr tutumları ile var olan düşünceyi kendilerine göre yontmuş ve böyle sü-
receğini düşünmüşler. Bu insanlar fanzin camiasının içinde olmasa bile durumu 
kabullenmiş.

2018 öncesine bakarsanız fanzin hakkında yazılmış birkaç kitap (ki bunlar ol-
dukça tartışmalı) ve bir düzine yazı bulabilirsiniz. Hatta fanzincilerle yapılmış 
röportajlar üzerine bir kitap bile var. Çoğunda bir Samizdat türküsü, bir solculuk 
kisvesi var. Oldukça saçma ve komik. Neden diye soracak olursanız bu röportaj-
lar 90’lı yıllarda değil. 2011 yılında. Google’a “Fanzine history” bile yazmamış 
bu insanlar fanzin tarihi ve amacı üzerine rahatça atıp tutabiliyor ve işin garibi 
kulaktan dolma bilgiler ile bilmedikleri bir şeyler üzerine rahatça bilgi sunabi-
liyorlar. 

Beni en çok rahatsız eden durum bu. Fanzin çıkaran kime “fanzin nedir” diye 
sorsanız mutlaka bir cevap alırsınız, bu çok normal çünkü fanzin çıktığı yoldan 
bambaşka bir hale evrilmiş. Fanzin tarihi üzerine bir şey sorduğunuz zaman 
yine bir cevap alıyorsunuz kimse bilmiyorum veya araştırmadım demiyor gelen 
cevaplar ise bilindik ve süregelen klişeler oluyor sadece. Bu yüzden yıllarca bü-
yük bir bilgi kirliği dolmuş ve şimdi çöpleri kapının önüne koyma zamanı.

Öncelikle fanzin bilimkurgu türünün altında doğmuş ve orada kendine yer edin-
miştir. Tıpkı belirli bir yaşa gelmiş insanlar gibi doğduğu alandan başka yerlerde, 
başka türlerin, anlayışların ve toplulukların içinde daha da gelişip tüm dünyada 
kendine yer bulmuştur.



Fakat son iki yılda oldukça farklı işler ve anlayışlar çıktı ortaya. Örneğin Türki-
ye’nin ilk fanzini Mondo Trasho olarak gösterilirken geçtiğimiz yıl bulup ortaya 
çıkardığımız sayıları ile ve Fanzin Apartmanı ile yaptığımız tarih çalışmaları so-
nucunda artık Antares gösterilir oldu. Fanzin üzerine çıkan kitaplarda hakkında 
bir iki satır dışında bilgi bulamazsınız. Bunun sebebi çıkaran insanlar ürünleri 
üzerinden kendilerini atfetmiyorlar. Yapmışlar ve yollarına devam etmişler. Ken-
dilerine ulaşmak bile isteseniz “biz o işi yapalı çok oldu” gibi bir cümle duyu-
yorsunuz.

Neden böyle? Neden Mondo Trasho veya Laneth gibi dillere pelesenk olmadı?

Bu sorulara ortak bir cevap aslında çıktığı il olabilir. Antares’i ODTÜ öğrencileri 
Ankara’da çıkarıp farklı illere posta yoluyla iletiyorlardı. Sezar Erkin Ergin (kendi-
si fanzini çıkaran kişi) zaten Ankara’da olmasından dolayı birçok şeyi kaçırdığını 
yazılarında anlatıyor. Olay Abonelik ile ilerlerken gönüllülük ve güven en önemli 
faktör olmuş. Bir diğer cevap ise 1971 yılında daha bilimkurgu türü bile isimlen-
dirilmemişken böyle bir işin yapılmış olması. 

Antares 1971 yılında çıkarken Sezar Erkin Ergin şöyle diyor: “Fanzinin ne oldu-
ğunu biliyorduk” bu cümle bize şunu gösteriyor: Ekip fanzinin ne olduğunu ve 
tarihi hakkında bilgililer. Amerika’daki yazarlar ile irtibat halinde olmaları bu-
nun bir göstergesi. Önemli bir bilimkurgu yazarı olan Harry Harrison ile olan 
mektuplaşmaları ve Harrison’ın bu emekleri için onları tebrik etmesi sanırım 
yerli bilimkurgu, fanzin ve dergi tarihi için en önemli durumlardan biri olabilir.

1971 yılında teksir halinde yayın hayatına başlayan Antares fanzin 1974 yılında 
dergi olarak yayın hayatına devam ediyor. Fanzin sayıları bugün herhangi bir 
yerde bulunmuyor ne yazık ki. 1973 yılında science fiction kelimesine bilimkur-
gu olarak karşılık bulan Orhan Duru’nun sayesinde 1974 yılında Türkiye’nin ilk 
fanzini ilk bilimkurgu dergisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Dergi olarak 
isimlendirilse bile halen fanzin mantığında ve kültüründe devam eden bir iş 
oluyor Antares. Değişen tek şey baskı kalitesi.

“Antares, Bir fanzinin doğuşu.

Türkiye’deki fandomun çok yeni bir şey olduğunu zaten biliyoruz. Sezar’ın 
bilimkurgu kulübünün gerekli olduğunu düşündüğü güne kadar kendi kulü-
bümüzü kurmak gibi bir niyetimiz yoktu. Sezar’ın Ankara’da yayınladığı tek 
resmi etkinlik olan fanzin Antares’in bugünkü doğumu, bu alana olan ilgimiz 
için çok şey yapıyor. Biz, Türkiye hayranları olarak, biraz da olsa uluslararası 
bilim kurgu sahnesini duymaktan mutluyuz.”



Yukarıdaki sayfa 1971 yılında yayınlanmış Türkiye’nin İlk Fanzini Antares’e ait. 
Fanzin ve fandom yani hayran kültürüne aşina ve bilgililer. Diğer ilk olarak gös-
terilen hiçbir fanzinde -ki olsa bile 90’lı yıllarda olduğu gerçeğini unutmayalım- 
böyle bir bilgi nüansı yok. Sadece çıktığı tarihten daha sonraki süreçte yakış-
tırmalar mevcuttur. Ayrıca Mondo fanzin olmadığını belirli sebeplerden dolayı 
kabul etmiyor ve Laneth ise ilk sayıdan sonra dergiye dönüşüp reklamla kazanç 
sağlayan bir işe dönüşmüştür. 

Bilimkurgu dergisi olarak 1974 yılında yayınladıkları ilk sayılarında “ingilizce 
özet” başlıklı yazıda şöyle diyor Sezar Erkin Ergin:

“Birkaç yıl önce, “Türk bilim kurgu fandomu” ifadesi otomatik olarak bir avuç 
genç Antares ve AN (Antares News, bu topraklarda çıkan ilk İngilizce fanzin olur 
ayrıca) okuyucusundan bahsediyordu. Bu temel formül artık geçerli değil. İki 
fanzinin kendi zamanlarında en düzensiz şekilde ortaya çıktıkları yeterince doğ-
ru; ancak yukarıdaki ifade daha çok iki büyük olayın Türkiye bilimkurgu tarihin-
de bir devrime neden olduğu gerçeğiyle ilgilidir.”

Burada bahsedilen en önemli olay şu; aynı yıllarda çıkan bir fanzin daha oldu-
ğunu öğreniyoruz. Antares ve AN. Yani Türkiye’de olayını anlatan ve fanzinin 
bilincinde bir topluluk olduğunu biliyoruz artık.

Diğer örnek gösterilen fanzinlerin “fotokopi dergi” deyişlerinden daha çok ger-
çek ve bilinçli bir çıkıştır bu. 

Sezar Erkin Ergin 1998 yılında ikinci sayısı çıkan Nostromo dergisine verdiği 
röportajda bilimkurgu üzerine sorulan soruyu aynı şekilde fanzin üzerine de 
düşünebiliriz. Günümüzde fanzin üzerine büyük büyük konuşmalar, yargı dağıt-
maya çalışan bilgisiz insanlar var ve olmaya devam edecek. Soru ne kadar cevap 
niteliği taşısa da Sezar Bey soruyu öylesine geçiştiriyor.  

Nostromo- Geçtiğimiz yıllar içinde siz görsel malzeme toplarken, birtakım in-
sanlar, örneğin yurtdışında tahsil terbiye görüp akademisyen sıfatıyla buraya 
yerleşenler, BK üstüne iri iri lâflar ediyorlar, dersler veriyorlar, kendilerinin 
“en veya tek” olduğunu zannediyorlar ama sizin, bay Giovanni’nin ya da Zü-
htü Bayar’ın ismini bilmiyorlar. Sizin bıraktığınız boşluktan kesinlikle yararla-
nıyorlar. Verdiğiniz bunca emek-dergi, bülten, topladığınız bunca materyal- 
bunların basılarak ulaşması gerekiyor. 

S.E.E.-Benim şu anda hazırladığım İngilizce. Türkçe basılması söz konusu de-
ğil. Basılırsa ancak yabancı dilde basılacak. O da çok zaman alabilir. Ve de 
materyal çok fazla biriktiği için, onları kendim düzenlemem yılları, alabilir. 
İşin kötü tarafı, ben bir şeyi yaparken, yenileri geliyor. Yani malzemeler gitgi-
de birikiyor.



Açtığı yoldan ne ün, ne de kendine bir yol açma niyetinde. Sadece üretiyor, 
keyif aldıklarını tüketiyor ve öylece var olmaya çalışıyor. Benim de fanzin an-
layışım tam olarak buradan geliyor. Çıkardığı fanzin ile 1972 yılında İtalya’nın 
Trieste kentinde düzenlenen 1. EUROCON’da Avrupa Bilim – Kurgu Özel Ödülü 
alan Antares ülke içinde görmediği değeri yurt dışında görüyor. 

90’lı yıllarda çıkan diğer fanzinlerden birçok öncesi var. Örneğin X- Bilinmeyen 
Dergisi ilk olarak teksir halinde fanzin şeklinde basıldığında 1976 yılıydı. Daha 
sonra Zühtü Bayar Galaktika ile Bülent Akkoç ise Öncü ve Göktaşı ile bu alanda 
önemli örnekler sunuyor. Bu topraklarda çok fazla örnek çıktı ve dünyanın bir-
çok yerinde olduğu gibi ilk örnekleri bilimkurgu alanından oldu.

Türkiye içindeki fanzin anlayışı hakkında düşüncem şöyle: Üretilen işten her-
hangi bir şekilde maddi bir kazanç sağlayamadıkları için olayın manevi kısmını 
yüceltmeye çalışıyorlar. Yani Rusya’da çıkan Samizdat yayınlarını duyup fanzini 
oraya dayandırmak gibi bir duruş ve solculuk kisvesi görebilirsiniz. 

Fanzin’in Samizdatla, Samizdat’ın ise Fanzin ile uzaktan yakından alakası yok-
tur. Öğrenmek için tek yapmanız gereken Efe Elmastaş’ın Samizdat Tarihi isim-
li fankitini okumak. İkisinin en büyük ortak özelliği kâğıt üzerinde olmalarıdır. 
Translate üzerinden bile olsa yurtdışından birkaç çeviri okumanız size bu gerçe-
ği elbet gösterecektir. 2020 yılında bu ahmaklığa daha fazla göz yummayacağım 
kusura bakmayın. Ya da bakın, açıkçası cahilliğinize verip geçeceğim. 

Antares’i ortaya çıkaranlar alanı boş bıraktıkları için bu boşluktan nemalanan 
ve kendilerini ilk - en – tek gibi unvanlar ile besleyen kişiler ne fanzincidir ne 
de fanzin ruhunu benimsemişlerdir. Fotokopi dergi üreticiliğinde kendilerine 
herhangi bir şey demiyorum. Bu söylemlerim sadece tarihsel açıdan bir değer-
lendirmedir. Bugün zaten kimin eli kimin cebinde beni çok alakadar etmiyor.  

Antares’e hızlıca geri dönecek olursak Fantazya, bilimkurgu, korku gibi alt 
kültürlerle ilgilenen hemen hemen herkesin duyduğu bir kişinin mektubunu 
görüyoruz ikinci sayıda. Giovanni Scognamillo. Hem Türk sinemasına hem de 
bahsini ettiğim türler için yaptığı çalışmalar ve üretimler halen en kaliteli iş-
ler olarak karşımıza çıkıyor. Mektup içerisinde birçok önemli detay var fakat 
şöyle bir cümle dikkatimi çekiyor: “Sonra… Bilim-Kurgu dünyasından; nerede 
o eski fanzines’ler! Bir kısmı arşivimde, tabii, yakında arşivinize aktarırsam 
hiç şaşmayın.” Burada Giovanni’nin arşivinde başka Türkçe fanzinler var mı? 
Yoksa bahsini ettiği yurtdışı örnekleri mi bilemiyoruz. Sezar Erkin Ergin’in arşi-
vine kattı mı onu da bilemiyorum fakat bunların bir gün ortaya çıkacağını umut 
ediyorum sadece. Ayrıca bir müjde vereyim Antares’in 1973 yılından sonra ya-
yınladığı tüm sayıları Lagari Bilimkurgu sitesinde yayınlayacağım.

Fanzin Yürüyor! Ve bir bilimkurgu emekçisi olarak “Bilimkurgu Umuttur.”



H. G. Wells Usulü  
GELECEKTE BİZLERİ NELER BEKLİYOR

Geleceğin dünyasını hayal etmenin edebi yolu olduğunu söyleyebileceğimiz bi-
limkurgu, bilinçli -ya da bilinçsiz- ilk yazılmaya başlandığı zamandan beri, envai 
çeşit geleceği okurlarına sundu ve sunmaya da devam ediyor. Her yazarın ve 
her dönemin farklı hikayelere sahip olduğu ve üstelik her birinin güncel hayatı 
ister istemez etkilediği bu tür, herkese göre bir geleceği sayfalarında barındırı-
yor. Öyle ki en dehşet verici olanında toz pembe hayallere kadar.

Bilimkurgu yazınının mimarı sayılacak isimlerinden biri olan Herbert George 
Wells ya da H. G. Wells, hayatı boyunca birbirinden farklı konu ve kurgu ile lite-
ratüre önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Ancak onun kaleme aldığı gelecek-
te insanların bilimle barışık dünyalarda yaşadığını pek görmeyiz. Daha ziyade 
insanlığı bekleyen kriz ve açmazlara işaret eder, bir nevi uyarıcı rolünü üstlenir. 

Yazar 1866 yılında İngiltere’de hayata gözlerini açar. Fen bilimleri alanında eği-
tim alan ve bir süre bu alanda öğretmenlik yapan Wells, hastalığı sebebi ile 
mesleğini bırakıp tam zamanlı yazarlığa yönelmiş. Çalkantılı özel hayatı yakın 
nedeniyle çevresi tarafından eleştirilse de, biz bu konuyu tabi ki es geçiyoruz. 
Wells’in yazar olma kararının, bilimkurgu tarihinin de en önemli anlarından biri 
olduğunu söyleyebiliriz. Zira türün geleceğinde sıklıkla kullanılacak fikirlerin 
yaratıcısı bir isimden söz ediyoruz ve dehasına çok şey borçluyuz. Peki H. G. 
Wells kitaplarında gelecek nasıl görünüyordu veya geleceğin dünyasında en çok 
endişe duyduğu noktalar nelerdi? Bugünden bakarak gelecek günlere dair bir 
uyarı mekanizması olarak da tanımlanan bilimkurgu, onun metinlerinde nelere 
dikkat etmemizi istiyordu?

Wells’in yazma tutkusunu harekete geçiren olaylardan biri hiç kuşkusuz Gio-
vanni Schiaparelli’nin 1877 yılında Mars gezegeni ile ilgili yaptığı gözlemler. Kızıl 
gezegenin yüzeyi ile ilgili beklenmedik buluşlar, bilim dünyasını olduğu kadar 
edebi çevreleri de harekete geçirmiş gibi görünüyor. Wells’in Dünyalar Sava-
şı adlı kitabı 1898 yılında yayınlandığında, söz konusu keşiflerin etkisinin her 
sayfada hissedildiğini söylemek mümkün. Londra’nın ve dolayısıyla bütün ge-
zegenin Mars’tan gelen uzaylılar tarafından işgal edildiği kitapta, uzayın bilin-
mezliği ile ilgili düşüncelerini bir çeşit uyarı ya da korku olarak yazmayı tercih 
etmiş. Diğer gök cisimleri ve evrende hayat gibi konular hakkında çok az bilgi 
sahibi olduğumuz o yıllarda, gelecekte başımıza dert açacak şeylerden birinin 
de uzaylı istilası olduğunu düşünmüştür. Şimdilerde böyle bir tehdidin gerçek-
leşme olasılığı olmadığını biliyoruz, yakın sayılabilecek çevremizde kimse yok. 
Ancak Wells bu kitapta başka bir geleceğe daha işaret ediyor. Kitaptaki işgal 
kuvvetleri lazer ışını teknolojisini kullanarak dünyaya hükmetmeye çalışıyor ve 
bayağı bir ilerleme kaydediyor. Kitabın yazıldığı tarih 20.yüzyılın hemen öncesi. 
İlk yayınlandığı dönemde böyle bir teknoloji olmamasını bir kenara bırakın, an-
cak 21.yüzyılda belli miktarda kullanılabilir hale geldiğini biliyoruz. 



Ve tahmin edileceği gibi teknolojik gelişmede olduğu gibi ilk olarak savaş sa-
nayisinde işe yarayıp yaramadığına bakıldı. Marslıların kullandığı kadar işlevsel 
olmasa da bu alanda işe yaradığını kanıtladık. Sanırım bu metinle Wells, bizi, 
bize karşı uyarıyordu.

Döneminin çok ötesinde bir öngörüye kitaplarında yer veren yazar, Zaman Ma-
kinesi (1895) isimli kitabında, zamanda daha önce kimsenin gitmediği ve git-
meyeceği kadar ileri gider. Zamanda yolculuk fikrini bildiğimiz anlamda insan 
toplumu ve yaşamının yer almadığını düşündüğü bir geleceğe odaklar. 802701 
yılına giden ‘zaman yolcusu’ bildiğimiz tüm medeniyet işaretlerinin ortadan 
kaybolduğu ve insanoğlunun ilkel kabileler dönemine geri döndüğü bir dünya 
ile karşılaşır. Bizlerin bildiği tarih ve deneyimlediği şimdi ile hiçbir benzerliği 
olmayan bu gelecek, okura yeni soru işaretleri bırakır. Gezegenin geleceğinde 
yerimiz yoksa eğer, hakim tür olma üstünlüğümüz ne zaman sona erecek? Eğer 
Wells’in geleceği gerçek olacaksa bunun sebebi ne olacak? Bunu hiçbir zaman 
bilemeyeceğiz. Ancak bir şeylerin değişmesi ve yazarın bizi beklediğini düşün-
düğü geleceği değiştirmek mümkün olacak mı, asıl sorulması gereken soru bu. 
Kitabın ana karakteri olan zaman yolcusu, hikayenin ilerleyen sayfalarında çok 
daha ileriye gider. O aşamada ise dünyadan tamamen yok olduğumuzu ve ge-
zegende hiç var olmamışız gibi bir görüntü işe karşılaşır. Bu haliyle dünya, hak 
ettiği huzura kavuşmuş gibi duruyor.

Yazarın bilimsel korku olarak adlandırabileceğimiz tarzını/yaklaşımını illa ki 
mümkün gözükmeyen bir gelecek şeklinde okumayız. Yaşadığımız dönemin 
dehşet verici bilimsel gelişmelerini çok daha önceden, adeta bir zaman yolcusu 
gibi sayfalarına taşımayı hiçbir bırakmadı. Bunu yaparken fizik biliminin sınır-
larında dolaştığı gibi biyolojinin ve Evrim Teorisi’nin nelere sebep olabileceği-
ne de odaklandı. Doktor Moreau’nun Adası (1896), insan ve hayvan genlerinin 
karıştırılarak deneysel amaçlara hizmet ettiği bir anlatı olarak karşımıza çıkı-
yor. Kitapta okuduğumuz biyolojik modifikasyonların kapsamı, bu alandaki bi-
limsel çalışmalar ile ilgili etik sınırları çoktan aşmış, tüyler ürpertecek kıvamda 
anlatılır. Bugünlerde benzeri çalışmaların her ne kadar yapılamaz denilse de 
yürütüldüğünü ve çok geçmeden insan-hayvan melezi canlıların ortaya çıkabi-
leceği bir dünyayı deneyimliyoruz. Öyle ki ortada etik sıkıntılar ya da benzeri 
düşüncelerin fısıltısı bile duyulmuyor. Belki de sonumuzu getirecek olan şey sa-
vaş değil, türler arası kafa karışıklığı olacak. Bu olduğunda da insanlık kendisini 
nasıl tanımlayacak, merak içerisindeyim.

Yazarın endişelerinin merkezinde daima toplumun varacağı korkutucu bir yarın 
düşüncesi yer alıyor. Bilimkurgu, geleceğin huzursuz edici olabileceği düşün-
cesini belki de onun yazdıklarına borçludur. Yazdıklarında bilimsel etiğin dışın-
da toplumsal ahlak ilkeleri üzerine kafa yormayı da ihmal etmez. Görünmez 
Adam (1897) adlı kitabın, Wells’in bu düşünce ile kaleme aldığı en başarılı me-
tin olduğu söylenebilir. Birtakım bilimsel deneyler ve girişimlerin sonucunda 
kan hücrelerine dek bütün vücudunu görünmez hale getiren bir bilim adamının 
kötü olması için nasıl bir gerekçesi vardır? Ya da bu soruyu daha genel anlamda 
soralım: 



Kimsenin sizi göremediği bir dünyada iyi olmaya devam eder miydiniz? Kitabın 
ana karakterinin geçmişi ile ilgili bölümleri okuyunca, kötü adam olmak için 
belli bir sebebi varmış gibi duruyor. Bu durum, okura içindeki kötülü körükleyici 
bir sebep olarak sunuluyor. Peki ya bunun için hiçbir gerekçesi olmayan -ya da 
yokmuş gibi görünen- bizler. Bir durup düşünün, görünmez olma ve bu vesi-
leyle istediğinizi yapabilme düşüncesi ilk aklınıza geldiğinde, kendi çıkarınıza 
yönelik olmayan tek bir düşünceniz dahi oldu mu? Ben de öyle düşünmüştüm…

Metinlerinde topluma yönelik endişelerini ya da sosyal hayatın ulaşacağı bu-
nalımları dair tahminlerini sadece bu gibi özel durumlarla anlatmaz. Asıl olarak 
daha genel çerçevede ve daha uzun ömürlü korkularını dile getirmeyi tercih 
ediyordu. Kurgu dışı eserlerinde sıklıkla bu konuyu ele alan Wells, ilerleyen yıl-
larda patlak verecek olan savaşların ve insanların bunlardan ders çıkaramaya-
cak olduğunun farkındaydı. Savaş karşıtı kimliği ile devlet liderleri ile iletişim 
kurma girişimleri sonuçsuz kalınca bunu en iyi bildiği yolla, yazarak yapmayı 
seçti. Özgür Bırakılan Dünya (1914) kitabında ve senaryosunu yazdığı Olacak 
Şeyler (1935) adlı filmde nükleer enerji ve benzeri silah sanayinin tehlikelerine 
yer vermiş, adeta uyarmıştır. Özellikle Macar bilim insanı Leo Szilard’nın Özgür 
Bırakılan Dünya’da yer alan bazı bölümlerin gerçek olabileceğini fark etmesi ve 
üzerine çalışması bilim ve dünya tarihinde de bir dönüm noktası olarak kabul 
edilebilir. Öyle ki Szilard, bu konuda yaptığı çalışmalarını meslektaşı Albert Eins-
tein ile paylaşır ve sonrasında bilim bakalım ne olur? Amerika Birleşik Devletleri 
bu teknolojiyi İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya üzerinde denemeye karar verir...

Düşündüğü şeyin gerçek olması gibi bir lanete sahip olan yazarın taarruz tank-
ları hakkında yazdıkları da Birinci Dünya Savaşı’ndan yaklaşık on sene öncesine 
tarihlenir. Bu yönüyle yazarın bir nevi savaş fütüristi olduğunu görüyoruz. Rid-
ley Scott’un dediği gibi “1890larda başlayan öngörülerinin hepsi gerçekleşmeye 
başladı”1 ve gerçek olmaya da devam edeceğini söylemek mümkün. Bu durum, 
herhalde kimsenin sahip olmak istemeyeceği bir “ileri görüşlülük” ya da keha-
net yeteneği olarak nitelendirilebilir.

Geleceğin dünyasında -belki de 802701 yılına dek- yaşamaya devam edeceğiz 
gibi görünüyor. Ancak bunun ne şartlarda ve nasıl olacağı konusunda hiçbir fik-
rimiz yok. Bu konulara dair endişelerini kaleme almasıyla Wells, kendisinden 
önce eserler vermiş ve bilimkurgu türü için kurucu olarak sayılan bir diğer isim 
olan Jules Verne ile tam da bu noktada ayrılıyor. Onun yazdıklarında Verne’in 
sahip olduğu macera ve serüven tutkusu yer almaz. Fransız meslektaşı bilim-
sel gelişmelerden ümitliyken, Wells, tam aksine bilimin sebep olacağı korku ve 
kötülük fikrini kaleme alır. Onun metinlerinde elektronik devrimler veya cyber-
punk dünyalar karşımıza çıkmaz. Çok daha basit ve ilk akla gelenin tehlikelerini 
kitaplarına taşımayı seçmiştir. Bu yönüyle yazdığı her kitabın, genel geçer çerçe-
vede değerlendirilmek yerine her dönemin başucu okuması olması gerektiğini 
düşünüyorum. 

1  Prophets of Science Fiction, Bölüm 3, 2011.



Bitki örtüsünün ardından yükselen cırcır böceklerinin sesi, yıkılmış molozların 
gölgesinde hareketsizce, onların bir parçasıymış gibi duran ama aslında oraya 
ait olmayan devasa metal bedeni kuşatmıştı.

İçi ayrı dışı ayrı bir dünya olan bedenin üstündeki gecenin örtüsü, derinlerinde 
yatan bir bebek ağlaması tarafından bastırılıyordu. Neyse ki metal gövdenin 
içindeki seslerin dışarıya ulaşmasını engelleyen yalıtıcı çeperi vardı. Bu da 
kadının kokpitteki yerinde, oturmakta olduğu yardımcı pilot koltuğunda, 
rahatça bebeğini pışpışlamasına olanak veriyordu.

Yine de bebeğin gövde çeperinden yansıyarak geriye dönen ve dakikalardır sü-
regelen feryatlarının çaresini “Atsan!” diye bağırmakta bulmuştu.

Merkezi komuta koltuğunda, önündeki panellerin ardında, tüm bu gürültüye 
rağmen uyumaya çalışan adam çaresizce kıpırdandı. “Hı?”

“Koca Oğlan’ı yerinden kaldırarak en azından birkaç blok öteye kadar hareket 
ettirir misin lütfen?” Tek eliyle çevresini saran metal hücreyi işaret etti. Diğer 
eliyle, feryat figan bağırmakta olan bebeği hoplatıp duruyordu. “Yuva hareket 
edince Akar hemen uykuya dalıyor biliyorsun.”

Yuvayı gece vakti hareket ettirmenin tehlikelerini iyi bilen Atsan homurdandı. 
Zayıf yüzünde biten ince uzun sakallarını kaşıdı ve el hareketini aşağıya doğru 
uzanan keçi sakalını parmak uçlarıyla çekerek tamamladı. Parmakları paneller-
de gezindi, ekranda hafif bir ışık belirdi. Paneller gece modundaydı. “Sadece bir 
blok kadar gidebiliriz Yayşe. Alıcılar tehlike göstermiyor ama reseptörlerde arıza 
var. Hücre dışındaki sinyallerin geliş mesafesinden emin değilim.” Diliyle, dişine 
sıkışmış bir et parçasını çıkartmaya çalıştı. “Kahretsin!” dedi. “Neden geceleri 
uyumuyor ki?”

Birkaç düğmeye bastı, ağlayan bebeğin sesi eşliğinde reaktörü ateşledi. İki 
yuvarlak noktada, göz çukurlarında beliren hafif bir ışık geceye düştü. Ekrana 
kızıl ötesi bir açı kazandırdı. Isı damgası ikinci panele yansıdı.

Sağ elini kontrol koluna yerleştirdi. İleriye doğru itti. Oturduğu yerde hareket-
sizce durmakta olan yuvanın devasa metal eli yerden destek aldı. Diğer eliyle 
ikinci kolu kavradı ve ileriye doğru itti. Devasa robot gecenin karanlığında gacır-
tılar çıkararak doğrulurken bebeğin sesi neredeyse anında kesilmişti.

yuva



Atsan panelden birkaç tuşa bastı, Koca Oğlan ayağını kaldırdı, çevreyi saran de-
vasa harabelerin arasında ilerlemeye başladı. Sadece bir iki adım bebeğin ağla-
malarını kıkırdamaya dönüştürmeye yetmiş de artmış, annesi de ona bakarak 
gülümsemeye başlamış, sıcacık yuvaları yeniden huzur ve mutluluk dolmuştu. 
Anne önce bir nota mırıldandı, ardından sevgi dolu bir ninni dudaklarından dö-
küldü, Koca Oğlan’ı sardı.

“Uyusun da büyüsün,

O da bir baba olsun,

Kendi yuvasına konsun,

Ailesini sürsün,

Yeni diyarlara götürsün.

Eeeee eeee,”

Bir damla yaş aktı ve artık gözlerini kapatmaya ve içi geçmeye başlayan bebeğin 
yanaklarına kondu.

“Uyusun da büyüsün,

Kendi evladına yuva olsun,

Onu alsın götürsün,

Yaşayabileceği yeni bir dünya kursun.

Eeee eeee eeee e...”

Yuvaları olan Koca Oğlan, artık yere gömülmüş, neredeyse onun bir parçası ol-
muş, asırlık bir gökdelene ait yıkıntıların yanından geçti. Annesi artık uyumuş 
olan bebeği ayak bölümüne yerleştirilmiş beşiğe koymak için yerinden kalkar, 
merdivenlere doğru yönelirken Atsan yavaşça panele dokundu. Kaşlarını çattı, 
ısı izlerinin üzerinden parmağını geçirdi. Kadın duraksadı “Ne oldu Atsan?” diye 
sordu.

“Gececi izleri,” dedi adam. Koca Oğlan yerdeki parçalanmış bir iki yüzlü kap-
lanın, daha doğrusu ondan geriye kalanın önünde durmuş, tarayıcıları ile ya-
kaladığı görüntüyü ekrana yansıtmıştı. «Yuvayı bir sokak geriye çekeceğim ve 
orada konaklayacağız. Sabah ilk işim önceki gün bulduğum reseptörleri alıcılara 
takmak. Artık başka bir yuvayla karşılaşana ve alıcı sistemlerinden anlayan 
birisini bulana kadar bekleyemem. Kendi kendime yaparken öğrenebileceğimi 
düşünüyorum.”

Yayşe onun omzuna dokundu. “Başarabileceğine eminim kocam!” dedi. “Hele 
bir gündüz olsun, uykuya çekilsinler. Rahat rahat dışarıya çıkar, yuvamızı tamir 
edersin.”



Aniden gözleri açılan Akar’ın çığlığı devasa robotun metal gövdesi içinde yankı-
landı. Atsan kolu tekrar çeker, Koca Oğlan doğrulurken bir süredir onları izleyen 
bir çift kızıl gözün dört ayaklı ve iki kollu sahibi, düşük, parçalanmış çenesi ile 
hırıltılar çıkararak ve metali bile parçalayabilecek kadar keskin dişlerini gıcırda-
tarak yıkıntılar arasından fırlamıştı.

Yayşe sarsıldı, yuva hareket ederken bebeğini sıkıca tutarak hızlıca kokpitteki 
koltuğuna geriye oturdu. Kemerini gövdesine ve orada yatan oğluna sardı. At-
san, ısı detektörlerinde onu gördüğü gibi Koca Oğlan’a güç verdi. “Bölgelerine 
girmiş olmalıyız.” Yuva, yeri inleterek koşmaya başlamıştı. “Diğerleri de 
farkımıza varmadan uzaklaşmalıyız.”

Uzanan Yayşe yan yüzeydeki bir çıkıntıya dokundu, kayarak önüne doğru açılan 
bir paneli kontrolüne alırken kontrol koluna sıkıca sarıldı. Koca Oğlan inledi, sert 
omuz kısmı aralandı, bebek Akar ise feryat figan ağlıyordu.

Mutant yaratık çılgınlar gibi koşuyor, içindeki leziz etlerin sevdasına devasa ro-
botun peşinden gidiyordu. Omuz kısmındaki aralıktan çıkan bir ısı silahı geriye, 
arkaya doğru döndü. Gececi çenesini açtı, metali ısırarak parçalamak hevesiyle 
atladı.

“Şimdi Yayşe!” diye bağırdı Atsan.

Kadın kolu kendisine doğru çekti, çekirdek ısı yaymaya, silahın ağız kısmında 
enerji toplamaya başladı. Kadın önce dudaklarını ısırdı, hedefin doğru noktaya 
gelmesini bekledi, ardından kolun tepesindeki düğmeye bastı. Silahtan yayılan 
kavurucu ışık Gececi’yi anında kuşattı. Mutant beden erirken Atsan durmadı, 
kontrolündeki Koca Oğlan’ı az önceki güvenli noktaya çekmeden de durdurma-
yacaktı.

Dudaklarını kemirmeyi bırakan Yayşe hemen kolu bırakmış, kemerini gevşete-
rek göğsündeki bebeğini kollarına almıştı. Annenin gülümseyen bakışları ve ge-
çip giden tehlikenin ardında, yeniden başlayan ninninin huzurunda rahatlayan 
bebek neredeyse anında uykuya dalmıştı.

“Daha iyi bir dünya için,

Bebeğine el ayak olsun,

Onu gecenin yaratıklarından korusun,

Ailesine yuva, onlara ışık, güzel bir gelecek kursun.

Eeee eeee eeee e...

Uyusun da büyüsün eee...”















Aslında yerli bilimkurgu çizgi romanları listesi hazırlamak istemiştik ama Seyfet-
tin Efendi, Yabani Dergi’nin bilimkurgu sayısı ve Galip Tekin’in bazı tuhaf öykü-
leri dışında eser bulamadık. Bu da aklımıza, neden Türkiye’de bilimkurgu çizgi 
romanı üretilmiyor, sorusunu getirdi.

Aslında problemin bilimkurguya ilgisi yok. Başka janrdaki çizgi romanları araş-
tırsak da birkaç örnekten fazla bulamayacaktık. Çünkü Türkiye’de çok az çizgi 
roman üretiliyor. Bunun sebebi ülkemizde yerleşik bir çizgi roman endüstrisinin 
olmaması. Burada kitap satışları bile başka ülkelerin çok gerisindeyken çizgi ro-
man gibi daha küçük kitleye hitap eden bir medyumun halini hayal edebilirsiniz.

Amerika’da korsanın yaygınlığına rağmen şirketler çizgi roman basmaktan vaz 
geçmiyor. Hatta DC yakın zamanda küçülmeye gitmesine rağmen ayda bastığı 
dergi sayısını arttırdı. Bunun sebebi Amerikan ekonomisinde halkın çizgi roma-
na para verebilecek durumda olması. Böylece şirketler profesyonel yazar ve çi-
zerlere maaş ödeyebiliyor.

Türkiye’de ise durum şöyle. Çizere sayfa başı yaklaşık 300 TL ödemek gerekiyor. 
Ortalama 150 sayfalık bir çizgi roman için 45.000 TL yapar. Çizer buna yaklaşık 6 
ay harcayacağından hak ettiği bir paradır ama yerli bir çizgi roman üretilip 1.500 
tane satılsa bile anca çizer ücretini karşılamaya yeter. Yayınevleri bir yerli çizgi 
roman üretimi için çizere ödeyecekleri ücretle üç yabancı cildin telifini alabilir-
ler.

Ayrıca oturmuş bir çizgi roman endüstrisi, yazar ve çizerlerin dışında deneyimli 
editör ve yayıncılar gerektirir. Bu editörler önlerine gelen eserler arasından ya-
yınlanmaya değer olanları seçer ve genç yeteneklerin kendilerini geliştirmesini 
sağlarlar. Türkiye’de ekonomi çizgi roman yazar/çizerliğinin yalnızca amatör ola-
rak yapılmasına fırsat tanıdığı için ortaya kalitesiz eserler çıkmakta, bunlardan 
hasbelkader yayınlanma şans bulanlar da zaten az olan okuyucuyu hayal kırk-
lığına uğratarak yerli çizgi romandan soğutmaktadır. Hatta benzer bir durum 
ülkemizdeki kurgu edebiyatı için de geçerlidir.

Sonuç olarak, yukarıda tarif ettiğimiz kısır döngüye hapsolan yerli çizgi roman-
cılığın ekonomi düzelene kadar zincirlerini kırması mümkün görünmüyor. Yine 
de ortada iyi eserler yok değil. Hilal, Kötü Kedi Şerafettin, Ustura Kemal gibi 
klasiklerin yanında Kebe’nin Gölgesinde, Fenomen ve Kasap gibi başarılı mo-
dern denemelere şans verirsek günün birinde yerli bilimkurgu çizgi romanları 
okuyabiliriz.

İyi okumalar!

Neden TÜRKİYE’DE 
BİLİMKURGU ÇİZGİ ROMANI ÜRETİLMİYOR?



- Röportaja sizi tanıyarak başlamak sanırım faydalı olacaktır. Doğu Yü-
cel kimdir? Bilimkurgu, Fantastik ve diğer spekülatif kurgu edebiya-
tıyla nasıl tanıştınız?

Edebiyata bir okur olarak Jules Verne kitaplarıyla başladım. Daha sonra 
Stanislaw Lem, Arthur C. Clarke gibi daha ağır yazarlara geçiş yaptım. 
Derken Italo Calvino ve Dino Buzzati gibi İtalyan büyülü gerçekçiliği ya-
zarlarına merak sardım. Bir ara da Poe ve Lovecraft gibi gotik korku 
yazarlarıyla kafayı bozdum… 90’ların ortasında Tolkien’in kitapları ba-
sılınca fantastik kurguyla ilgilendim ama Tolkien dışındakiler ne yalan 
söyleyeyim beni pek sarmadı. Bir yandan edebiyat ve sinema tutkumu 
yaşarken diğer yandan bu dallarda üretmeye de çalıştım. Üniversite 
yıllarında bir yarışmada başarı, bir yarışmada ise mansiyon ödü-
lü almam benim için dönüm noktası oldu. İlki Gençlik Kitabevi Öykü 
Yarışması’ydı, ikincisi Nostromo Bilimkurgu Öykü Yarışması’ydı. O âna 
kadar amatör bir hobi olarak yürütüyordum yazarlığı, ama özellikle 
Nostromo jürisindeki Orhan Duru, Müfit Özdeş, Giovanni Scognamillo 
gibi örnek aldığım yazarlardan kabul görünce bir gün bu hobinin pro-
fesyonel bir meşgaleye dönüşebileceğini fark ettim. Bu hedefimi ger-
çekleştirme yolundaki ilk adım 2000 yılında Düşler Kabuslar ve Gele-
cek Masalları’nın basılmasıyla atıldı. Şu an üç öykü kitabı, üç romanım 
mevcut. Üç sinema filminin de senaryosunu yazdım. 

- Geçmişe dönüp baktığımızda ürettiklerinizle edebiyatta önemli nok-
talara ulaştığınızı görebiliyoruz. Geçmiş dönemle karşılaştırdığımızda, 
son zamanlarda bilimkurgunun yaşadığı popülerliği nasıl buluyorsu-
nuz?

Teşekkürler. İlk öykü kitabımın dosyasını yayınevlerine gönderdiğimde 
bilimkurgu, fantastik ve korku türlerine mesafeyle baktıklarına yakın-
dan şahit oldum. O dönemde fantastik ve bilimkurgu kitapları basarak 
öne çıkan 6,45 Yayınları “yerli fantastik basmıyoruz” diye reddetmişti 
kitabımı. Ne mutlu ki şu an böyle bir şeyi değil 6,45 gibi alternatif bir 
yayınevi, yüksek edebiyat ve klasik edebiyat odaklı bir yayınevi bile söy-
leyemez. Diğer yandan okurların da bu türe ilgisi arttı. 
Yine de okurlarda hâlâ biraz yabancı hayranlığı olduğunu fark ediyo-
rum. Bu türde batı edebiyatı elbette bizden ileride, bu ön kabulün se-
beplerini de anlayabiliyorum ama yine de bence Dünya standartlarında 
birçok yazarımız mevcut. Ama okurun eli öncelikle yabancı isimlere ve 
yerli klasiklere gidiyor. 



Bu “ezber güdü”yü hiç anlamıyorum, klasikler önemli elbette ama in-
san kendi zamanını, parçası olduğu hayatı yakınında, onunla birlikte ya-
şayan yazarlardan da okumak ister. Ama herhalde klasikler ya da best-
seller’lar daha çok “like” getiriyor!

- Türkiye’de bilimkurgu yayıncılığını nasıl buluyorsunuz? Bu alanda ge-
lişmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyor musunuz?

Türkiye’de bilimkurgu yayıncılığı son zamanlarda çok ilerledi. Sadece 
bu dala odaklanan yayınevleri değil, daha önce bilimkurguyla ilgilen-
meyen yayınevlerinin de bu türde kitaplar çıkarması güzel gelişmelerdi. 
Ayrıca her yıl yerli yazarların bir araya gelerek en az 3-4 önemli öykü 
seçkisini oluşturduklarını görüyoruz. Şu sıra İthaki’den çıkan İlk’i oku-
yorum mesela, yeni ve eski kuşaklardan yazarları bir araya getirmişler, 
nefis bir bilimkurgu yelpazesi çıkmış ortaya. Bu alanda gelişmesi gere-
ken bir şey olarak aklıma önce çeviriler geliyor. Sadece korku, fantastik 
ve bilimkurgu alanında değil, diğer tüm türlerde de çevirilerin zayıfla-
dığını fark ediyorum. Bunun da çevirmenlere dayatılan deadline’larla 
ve bu zahmetli işin adil olmayan ekonomik karşılığıyla ilgili olduğunu 
düşünüyorum. 

- Gazetecilik ve dergicilik üzerine ciddi bir geçmişiniz var. Biliyorsunuz, 
bilimkurgunun ilerlemesinde önemli bir role sahip olan yayım türle-
rinden biri de fanzin. Peki, sizin fanzinlerle yolunuz kesişti mi? Takip 
ettiğiniz veya içinde yer aldığınız fanzinler oldu mu? 

Benim gençlik dönemimde doğrudan bilimkurguya eğilen düzenli ya-
yımlanan bir dergi olarak sadece Nostromo’yu hatırlıyorum. O da sanı-
rım beşinci sayıyla veda etmişti. Yine de Giovanni Scognamillo editör-
lüğünde yayımlanan Nostromo kısa ömründe oldukça etkili olmuştu. O 
derginin öykü yarışmasında dereceye girenler arasında benim dışım-
da, halen daha üreten, hatta yakın zamanda yeni kitapları çıkan Or-
kun Uçar, Levent Şenyürek gibi yazarlar çıktı. Nostromo’nun asıl beyni 
Metin Demirhan’dı, onun Beyoğlu Atlas Pasajı’ndaki dükkanları (Önce 
Atılgan, sonra Deep Red) okul gibiydi, Metin abi çay ısmarlar ve sev-
diği tuhaf filmlerden sahneler gösterirdi, dışarıdan bakanlar için incir 
çekirdeğini doldurmayacak bilimkurgusal mevzular kıyasıya tartışılırdı. 
İstanbul’a 2000 yılının sonunda geldiğim için aslında orada yeterince 
zaman geçiremedim, daha önce İzmir’deydim. İzmir’de birkaç üniversi-
te fanzininde kalem oynatmıştım. Daha sonra 1999 yılında Non Servi-
am dergisinde yazmaya başladım. Non Serviam, Türkiye’nin ilk fanzini 
Laneth’in kadrosunun hazırladığı fanzin ruhlu bir metal dergisiydi, ora-
da müzik dışında korku ve bilimkurgu filmleri üzerine yazıyordum. 



- Sizi takip eden insanlar, “Kimdir Bu Mitat Karaman?” isimli romanı-
nızdan bir sinema filmi çekileceğini biliyordur. Peki, gelecekte sinema 
perdesinde görmek istediğiniz öykünüz hangisi olurdu?

Evet, bir aksilik olmazsa Kimdir Bu Mitat Karaman?’dan uyarlanan fil-
mi bu sonbaharda izleyebileceğiz. Filmi Suç Unsuru’nun yönetmeni 
Süleyman Arda Eminçe çekti, senaryoyu birlikte yazdık, ortaya eğlen-
celi bir kara mizah – polisiye filmi çıktı diyebilirim. Son 3-4 aydır Güneş 
Hırsızları’ndaki uzun öyküm Evim Güzel Evim üzerinde de film olması 
yönünde başka bir ekiple çalışıyoruz. Bu öykünün de filmleştirilmesini 
çok isterim. Yayınlandığından beri Varolmayanlar romanımla ilgilenen 
yapımcılar-yönetmenler oldu ama bir sonuç elde edemedik. Onun da 
ben sinemada potansiyelinin olacağına inanıyorum. Tabii şunu ekle-
meliyim: Televizyon ve sinema sektörümüzde herhangi bir işi gerçek-
leştirmek oldukça güç. Açıkçası bu sektörde proje seçimleri safhasında 
ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Zaten gerçekleşen işlere 
bakıldığında da bu fark ediliyor. Dünyada edebiyat uyarlamalarını sıkça 
görüyoruz, burada ise çok az. Yapıldığında da yanlış kitaplar seçiliyor. 
Mesela Buket Uzuner’in çok satan ve kurgusuyla-ön araştırmasıyla ku-
sursuz Defne Kaman serisi varken niye Atiye’de olduğu gibi kimsenin 
bilmediği ve Kaman’a benzer hikaye örgüsüne sahip bir kitap uyarla-
nıyor, anlayan varsa beri gelsin. Sonra da boş yere intihal davalarıyla 
uğraşmak zorunda kalıyorlar.

- Bizlere tavsiye etmek istediğiniz bilimkurgu kitaplarından ve filmle-
rinden üçer tane örnek verir misiniz?

Stanislaw Lem – Gelecekbilim Kongresi aklıma geldi hemen, Lem denil-
diğinde genelde Solaris akla gelir, ki o da benim hayatımı değiştirmiş bir 
kitaptır ama Gelecekbilim Kongresi de çok acayip ve ilginç bir şekilde 
çok komiktir. Solaris demişken Mehmet Açar’ın Siyah Hatıralar Denizi 
aklıma geldi, müthiş bir Lem tribute’udur bana göre. Yerlilerden gitmiş-
ken son olarak Müfit Özdeş – Son Tiryaki’yi ekleyeyim. Beni hem okur 
hem yazar olarak çok etkilemiş bir kitaptır, Düşler Kabuslar ve Gelecek 
Masalları’ndaki birçok öyküde Özdeş’in minimalist ve ironik üslubu, yer 
yer masalsı unsurları sezilebilir. Film olarak, Alex Proyas’ın Dark City’si, 
Neill Blomkamp’ın District 9’ı ve bir Philip K. Dick uyarlaması olan Ad-
justment Bureau aklıma geldi. İzlemeyen kaldı mı bilmem. :)



 

 “Ben kimseye ‘Kızına çöp yedirtiyor.’ dedirtmem!” diye bağırdıktan 
sonra öfkesini belirtecek şekilde ayağını yere vurarak salonun kapısına kadar 
ilerledi yaşlı adam, sonra durdu, arkasını döndü ve oturmaya devam ederek 
kendisine “Sen ne dersen de, ben yine de yiyeceğim.” dermişçesine bakan kızı-
na son bir kez haykırdı: “Bu söylediğin aptallıktan ibaret!” 

Tahmin edileceği üzere; sonra da salondan çıkıp kendi odasına sığın-
dı, belki adam kendi odasında yalnızdı ama ailesinin yanındaki yalnızlıktan bin 
kat daha iyiydi bu yalnızlık çünkü çöp yemek için deniz aşırı ülkelere gitmek 
isteyen insanlar yoktu bu odada, salak kafası, salak işte, salak, damadının ne 
iş yaptığını da biliyordu ama kızına çöp yedirtmek de neydi, aptal herif, verdin 
mi kızını çöp yiyenlere, aptal, salak herif, git odana saklan, haydi lan, bekletme 
insanları, pıt, kalp krizi, holde yere yığıldı adam ve ailesi koşarak yanına geldi, 
hemen hastaneye gittiler, doktorlar şaşırdı tabii “Bu kaçıncı kalp krizi?” derken, 
adamın başına ilk kez gelmemiş, doktorlar bunu nasıl anlıyor bilemem, kalp kri-
zi geçiren kişinin bazen kalp krizi geçirdiğini anlayamadığı gibi bir gerçek de var 
ve bu gerçek, insana “Oha, acaba ben de geçirdim mi?” sorusunu sordurtuyor 
ama bizim konumuz bu adamın kalbinin güncel durumundan ibaret, bu adamı 
üzmemeliyiz, biz derken, okuyucu olan siz değil, 2076 yılında kurulmuş olan 
ve “Yedinci Kıta’ya Ölüm” sloganıyla çok saldırganmış gibi görünen ama hiçbir 
canlıya zarar verecek yüreği bulunmayan çevreciler tarafından idare edilen bir 
organizasyonun “Plastik Kolu” denilen kısmında çalışmak isteyen kızı bu adamı 
üzmemeli, biraz daha ısrar ederse adam kalpten gidecek, hatırlatmakta fayda 
var ki bu kız plastik yemek istiyor ve babası kalpten gitsin istemiyor, sadece 
babası değil, ona sorsanız, kimse kalpten gitmesin, saatler geçiyor hastanede, 
baba biraz daha iyi şu an, gözlerini açtı ancak bir gün boyunca hastanede kala-
cak, kızı da orada olacak, biraz kendini suçlu hissettiği için boynu bükük girecek 
odaya, özürler dileyecek ve sonra baba-kız odada yalnız kalacaklar, işte, biz de 
tam bu esnaya odaklanacağız;

 

 Adam iyice dinlenmiş gibiydi, nefes alıp vermeleri normalleşmiş ve 
uykulu gözlerine biraz daha can gelmişti ama yine de yorgundu. Bir müddet 
daha karşısındaki duvara baktıktan sonra kızına döndü ve “Anlat bakalım.” dedi, 
“Bak, sustum, dinliyorum şimdi…”

 



 “Baba…” dedikten sonra bir tereddüt yaşadı kız, şimdi ısrarcı olup onu 
sinirlendirmemesi gerekiyor ama yapmak istediği şeyden de vazgeçmek istemi-
yordu. Başka bir yoldan anlatmalıydı bu durumu, babası pes etmiş ve dinlemeye 
hazır hâle gelmişti, şimdi de kendisinin pes etmesi gerekiyordu ve etti de: “Ben 
çevreci değilim. Bunu kabul ediyorum ama isteklerim var, dünyayı dolaşmak ve 
biraz kilo vermek istiyorum. Tamam mı? Fazla kiloların neler yapabileceğini…”

 Babası, istemeden de olsa kızının sözünü kesti ve “Evet, evet… Görü-
yorsun ya, kalp krizi geçirebiliyor insan. Hatırlatmana gerek yok.” dedi.

 Bu söz kesmede bir babacan tavır bulunduğu için kız gülümsedi ve ba-
basının elini tuttu, “Onu kast etmek için dememiştim ama… Ne yapacağımı-
zı anlatayım sana, belki sana da mantıklı gelir.” dedi ve akıllı bilekliğini çıkarıp 
babasının göbeğine ters olacak şekilde bıraktı, bir hologram belirdi, türlü se-
çenekleri işaretledikten sonra eskilerin “Yedinci Kıta” adını verdiği, Pasifik Ok-
yanusu’nda bulunan o devasa çöp yığınını gösterdi, hologramda anlık olarak 
orası gösteriliyordu, sonra görüntüyü okyanusun içine doğru daldırdı ve pis-
lik içerisinde bulunan canlılığı gösterdi, sonra yine görüntü açısını yükseltti, iki 
adet uzaklaşan ve iki adet de yakınlaşan yük gemilerini gösterdi, çöp toplama 
platformuyla Kuzey Amerika arasında kurulmuş bir hat vardı, bu hat üzerinde 
sevkiyatlar devam ediyordu, “Bak, şu anda bile topluyorlar. Her gün bu işlem 
devam ediyor…” dedi, görüntüyü hızlıca kaydırdı, Mazatlan (Meksika) kıyı kıs-
mına kadar gitti, devasa bir yapı vardı orada, gemiler kıyıya kadar gelmiyor, top-
ladıkları atıkları başka bir platforma bırakıyordu, “Bu çöplüğü böyle bitirmeye 
çalışıyorlar işte… Bu gemilerin ne yakıtı kullandığını söyleyeyim mi, çöp adam 
gübresi.”

 Bu son esprili yaklaşım babasını güldürmemişti ancak eskisi kadar sinir-
lenmemişti de. Kızı şimdi de başka bir görüntü açtı, sıra sıra masalara oturmuş, 
obezite hastalarının küçük küçük kıyılmış plastikleri kaşıkla yediği görülüyordu. 
“Bu ayıp bir şey değil, baba. Bu insanlar bir şurup içtikten sonra plastik sindire-
bilir hâle geliyorlar. Günlük hareketlerinde de o istemedikleri yağları kullanmış 
oluyorlar, bu insanlar zayıflıyor, baba. Ve… İkinci haftadan sonra o sindirdikleri 
plastikler de yakıt olarak kullanılabiliyor. Adamlar bu işi 92 yıldır yapıyor, insan-
lara karşı zararı olsa yaparlar mıydı?”

 “Azalmış mı bari o çöp yığını?” diye sordu babası, “Azalmışsa bu bir 
zaferdir. Birinci amaç çoğalmasını engellemekti, yıllardır bunu zaten yapıyorlar, 
şimdiki aşamada da azalmasını hedeflediler. Belki bir gün çıkıp da ‘Hep birlikte 
başardık! Artık böyle bir çöp yığını yok!’ diyecekler.” dedi kız, “Sen gerçekten 
bu çöp yığının biteceğine inanmıyorsun yani?” diye sordu babası, “Zayıflayaca-
ğıma, dünyayı dolaşacağıma ve yeni bir dil öğreneceğime inanıyorum.” dedi kız, 
“Git o zaman, kızım.” dedi babası, “Hayat zaten pek kısa.”



Yirmi yedi yırtıcı-tip gemi, V-kol tertibinde asteroide yaklaşıyor.

Kızılderili Asteroit Torusunda, 103 milyona yakın asteroid devinmekte iken bu 
gemiler insan ayağı değmiş o tek asteroide doğru, kararlı, süzülüyorlar. 

Astreo-yapının iç duvarlarına gömülü ses vericileri, yaklaşan uzay gemilerini bil-
dirmek için doğru sesi yayınlamaya başladı. Yapının içinde veriler ve bildiriler 
ses ile sağlanır. Görsel iletişim için ise ekran konulmasına gerek görülmemiştir 
çünkü yapının tek sakini Taşsı varlığın gözleri yoktur. 

Frekansı ve dalga boyunu algılayan Taşsı, o sırada bir koridordaydı ve burada 
sadece bir alıcı-verici vardı; yoğun geri-dönüşüm akışı için burası riskliydi. Öte 
yandan Taşsı, kritik durumu algılamıştı; acele etmesi gerekiyordu. En kötüyü 
hesapladı ve bedenini kullanarak ses çıkardı. Alıcı, sesi makine koduna dö-
nüştürdü: Yapay yerçekimi devre dışı kaldı. Taşsı anında havalandı. İstilacılar 
biraz zorlanacaktı. Varlık, kendine has hareketlerle momentumunu değiştirip 
koridorda ileriye doğru süzüldü. Koridorları bitirdi. Geniş, yarı mağara yarı usta 
eli değmiş bir odanın içine uçtu. Burada, kontrol odasının gölgeli duvarlarının 
oyuklarında, kalibrasyonu hassas yüzlerce ses alıcısı, vericisi vardı. Odanın altı-
na ise iyonize-su işlemcisi konmuştu.

Taşsı, beden parçalarını harmoni içinde kullanarak sesler üretti, sesler algıla-
dı. Gemilerin sayısı, x, y, z rotası, silahların aktive durumu hakkında bilgilenen 
varlık son kararını verdi ve sesli komutu üretti: Asteroidin dış çeperindeki roket 
yuvalarının kapakları açıldı. Roketler yırtıcıların geldiği yöne burunlarını çevirdi. 
Uzaktaki mavi-dev yıldızın ışığı, nükleer roketlerin gövdesinden yansıyordu.

Taşsı, astreo-yapıyı savunmak için tüm olasılıkları pratiğe geçirmişti. Kapandı. 
Koridorda kazandığı momentum ona, bir anafor kadar yavaş kendi etrafında 
dönme hareketi miras bırakmıştı. 

İçeriye tok bir ses yayıldı. Sonra, ilk damladan sonra bastıran yağmur benzeri 
gürültü arttı. Saldıranlar asteroidi vuruyordu; savunma ise tek bir roket fırla-
tamamıştı.  Biraz sonra kara-madde bakterileri için konan sterilizasyonun mor 
ışığı söndü. Fakat 20 saniye sonra ışık, göz kırparak geri geldi. Fethedenler taşa 
ayak basmıştı.



Astreo-yapıya sızan mühendisler süper iletken mıknatısları çalıştırıp yerçekimi-
ni yine var ettiler. Taşsı yere düştü. 

Kontrol odasına siyah astronot kıyafetleri içinde girdiler. Uzun boyluydular; ara-
larındaki erkek çocuk bile... Gemileri gibi V şeklinde dizilmişlerdi. En arkada 
H’an ve oğlu duruyordu. H’an küp şeklindeki kaskını çıkardı. Derin bir nefes aldı, 
yerdeki Taşsıya şefkatle baktı ve işaret parmağını uzatıp gösterdi: 

“Şu varlığa, şekline iyice bakıp inancınızı sağlamlaştırın. Yaratanın ibretidir.”

Sonra kaşları çatıldı ve:

“Hocaz! Bu şeye radyasyon işlemediğini ve yaratığın solumadığını okumuştum? 
Ama burada nefes alabiliyorum,” diye sordu.

Uzun sakallı, dazlak Hocaz’da H’an’ına uyup kaskını çıkarmış, koltuk altına al-
mıştı. 

“Taşsı yaratık iletişim için ses kullanıyor, ses için hava lazımdır Han’ım. Onu bu-
raya bekçi diye koyanlar yaratığın doğasını iyi analiz etmişler,” diye cevapladı 
Hocaz.

H’an birkaç dakika daha bekledi. Sonra muhafızları arkasında, hangarda bek-
leyen mimarların yanına gitti. Hocaz ve H’an’ın oğlu, Taşsının yanında kaldılar. 
Hocaz ilim başkanıydı ve veliahdın eğitiminden sorumluydu.

“Taş bir yumurtaya benziyor,” dedi Veliaht.

“Birazdan cihazımı getirecekler. O zaman tepki verecek.”

“45 ışık-günü yolu bu dilsiz için mi teptik? Füzeleri bile ateşleyemediler.” 

“Büyük bir doğuma şahitlik edeceksin.”

“İdeal hayata mı geçiyor?” diye bağırdı çocuk. 

“Evet. Yoksa fani kozmosun birkaç günahkâr taşı için H’an neden yolculuk etsin?

“Burası bir Tavtan gömüsü değil mi Hocaz? Biliyorum işte öyle bakmayın. Ra-
porları okurken babamın yanında otuyordum. Tavtan bir elmas izotopudur. 
Radyasyon altında saklanmalıdır. Yoksa bir zaman sonra tam yarısı kaybolur. 
Evrendeki en değerli taştır. Burası On bir Beyliğin gizli hazinesi. Şu taş yaratık 
uzayda radyasyon altında yaşayabiliyor. Beylikteki bilim…Eee.. İlim-adamları 
Taşsının sırrını kırdılar ve yaratığı buraya Hazinedar atadılar.”

“Ezberin iyi Veliaht… Şimdi sentez zamanıdır. İnanan göz görür: Değersiz iki taş 
için buradayız. Birincisi şu mahlûkat… İkincisi ayağımızı bastığımız yer.  İdeal ’in 
ateşi burada yakılacak.”



Veliaht Taşsıya yaklaştı; eğildi, dokundu.

“Mimarlar! Buraya savaşçılar ile beraber getirildiler.” dedi heyecanla Veliaht. 

Hocaz çocuğun arkasından yaklaştı. Dazlak kafası mor ışık altında pıhtılaşmış 
kan kırmızısına bürünmüştü.

“Öğrenci... Andromeda’daki asteroitleri gruplandırarak sana ezberletmiştim, 
hatırladın mı?” 

“İşkenceydi. Sen, dualar hariç ezberi salık vermezsin,” diye cevapladı Veliaht.

“Burası askeri bir üs olacak. Bir kale. H’an’ın dehası somutlaştı. Düşmanlarımız 
şehirlerini vuran yırtıcıların yuvalarını asla bulamayacak. Sadece burası de-
ğil. Konumu kritik binlerce asteroit tespit ettik. Beylik gezegenlere yakın ama 
gözlerden uzak… Mimarlarımız, uzay işçilerimiz iman dolu dualar eşliğinde bu 
şekilsiz asteroitleri kalelere dönüştürecek. Gezegenlere yaklaşan ve uzaklaşan 
uçan kaleler… İdeal başlıyor çocuk. Genç gözlerin bunu görecek kadar şanslıy-
mış. Kader inananın oyuncağıdır. Tüm evren Tanrı’nın gölgesine H’an’ın kaleleri 
sayesinde kavuşacak!” Hocaz’ın gözlerinden yaşlar akıyordu. 

İki asker tekerli bir masayı içeriye iterek getirdi. Masanın üstünde metalden 
imal bir cihaz duruyordu. Alev şekilli, sarmaş dolaş üç sarmal metal çubuk…  

Hocaz masanın arkasına geçti ve metal çubuklardan birini çekip bıraktı. 

Taşsının yüzeyinde çizgiler beliriverdi. Çizgiler taşı dilimlere ayırdı. Çocuk,  taş 
dilimler arasından parıldayan nöron demetlerini fark edince yaratığa dokundu-
ğu eline kirlenmiş gibi kuşkuyla baktı. 

Hocaz vaaz tonunda haykırdı:

“Uyan kale komutanı”





Gebze, TÜBİTAK Yerleşkesi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde 
deney farelerinin tutulduğu laboratuvarlara girebilmek için on üç santimetre 
kalınlığında, yekpare çelikten yapılmış, ağır kapılardan geçmek gerekiyordu. Za-
manında, burası henüz aktif bir araştırma merkeziyken bu laboratuvarlarda do-
ğan deney fareleri, hayatları boyunca zemini talaşla kaplı tel kafeslerde yaşıyor 
ve antikor elde etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılıyordu. Fare vücudunun 
antikor üretmesi için önce hayvana çeşitli hastalıklar aşılanıyor, sonra da öl-
dürülüp dalağı ezilerek gerekli hücreler ayrıştırılıyordu. Buradaki araştırmacı-
lar işlerinde o kadar uzmanlaşmıştı ki kuyruğundan tutup sertçe silkeleyerek 
bir farenin boynunu kırmaları en fazla bir iki saniyelerini alıyordu. O zamanlar 
burada genetik modifikasyon deneyleri de yapılıyordu ve fare barınaklarında-
ki kapıların bu kadar sağlam yapılmasının sebebi dışarıdan içeriye girilmesini 
zorlaştırmak değil, içeriden dışarıya herhangi bir şeyin çıkmasını engellemekti. 
Buna rağmen bir yaz gecesinin ilerleyen saatlerinde, son araştırmacı da yorgun 
argın evine dönmüş ve kapıdaki güvenlikçi de uyanık tutsun diye demli koyduğu 
çayı ince belli bardağında soğurken, telsizinin hafif tıngırtıları eşliğinde tatlı bir 
uykuya dalmıştı. Bu sırada çelik kapılardan birisi yavaş yavaş açıldı ve kocaman 
iki ayağa ait keskin tırnakların sert zemindeki tıkırtıları yanında upuzun, ağır bir 
kuyruğun yerde sürüklenirken çıkardığı hafif ses dışında bir şey duyulmadan 
yavaş yavaş kapandı.

Yıllar sonra bir Haziran güneşinin sıcağında, bir tarafında terk edilmiş bir ha-
rabe halindeki eski Gebze yöresi, diğer tarafında Marmara Denizi’ne bağlanan 
İzmit Körfezi olan ıssız bir yolda hareketli sadece iki figür görünüyordu. Tasasız-
ca yürüdükleri yol arada sırada, yanmış ve düzinelerce yıl boyunca paslanmış 
araçlarla kesiliyordu. Çatlamış asfalttan uzun otlar fışkırıyor, dört bir yandaki yı-
kıntıları örtmüş bitki örtüsünden melodik orman tavuğu ötüşleri duyuluyordu. 

Yolculardan birisi şu anda “Konuştu diyorum ya!” diye isyan etmekte olan Ke-
rim’di. Yanındaki, yüzü bir maskenin ardında saklı olan yol arkadaşı uzun adım-
larının ritmini bozmadan yürümeye devam edince Kerim üsteledi. “Dev gibi bir 
fare. Çalılarının ardında birden belirdi.” Adamın sesi bıkkın geliyordu ama hay-
ret ki uyumlu davranıp sordu. “Eee? Sonra ne oldu?” 

“Sonra konuştu...” 

Y



Kerim bu tekinsiz adamla birkaç gün önce karşılaşmıştı. Köyün diğer çocukları-
na eski araştırma merkezlerinin orada gördüğü fareyi anlatırken sırtındaki garip 
tüfeği ve botları dışında her yerini saklayan şüpheli kılığıyla çıkagelmişti. Tedir-
gin olmuş çocuklara bir yığın da soru sormuştu. Araştırma merkezi neredeydi, 
sağlam bina var mıydı, başka herhangi birisini görmüş müydü, buralarda hiç 
sığınak bulunmuş muydu, peki çete tehdidi ne durumdaydı... En sonunda da 
Kerim’den kendisini oraya götürmesini istemişti. 

Kerim “Geldik sayılır,” dedi. “Tepeye doğru tırmanınca böğürtlen çalıları var, 
on dakikalık yol.” Aslında tek başına gezen böyle tiplere güven olmazdı ama 
araştırma merkezinin kalıntılarına tekrar gelebilmek için rehberliği kabul etmiş-
ti. Sadece burada hissettiği bir duygunun müptelasıydı o; bir çeşit özgürlük ya 
da hayranlık duygusunun. Buradaki kısmen sağlam kalmış binaların arasında 
dolanırken eskiden yığınla insanın bir arada, kitaplarda yazılı kurallara uyarak, 
uyumlu bir şekilde yaşadığını gözünde canlandırabiliyordu. Sabah çeşitli garip 
işlerine giderken nasıl birbirlerine gülümseyerek “Merhaba.‟ dediklerini, ya da 
bir markete gidip istediği her şeyi alabildiğini ve bir bilet ile gemiye binerek de-
nizi geçebildiğini hayal ediyordu. Burada, köyün işinden ve yetişkinlerin hışmın-
dan uzakta kendi kendisinin efendisi oluyordu. Ama bu fare işini çözmek lazım-
dı. Namussuzun cüssesi yeterince korkunç değilmiş gibi bir de konuşabiliyordu. 
Kerim hayvanı gördüğünden beri her çıtırtıdan ürker olmuştu. Bu yüzden kaç 
gündür birlikte seyahat ettiği halde yüzünü bile göstermemiş olan yanındaki 
kasvetli adama denk gelmesi aslında iyi olmuştu. Dinsizin hakkından imansız 
gelir diye düşünerek memnun memnun gülümsedi.

Tepeye varınca yol arkadaşı sırtındaki tüfeğe uzandı. Kerim silah sandığı şeyin 
birbirine iple sıkıca bağlanmış birkaç parçadan oluştuğunu fark etti. Parçalar 
birleşince ortaya uzun, ucu çatallı, acayip bir cihaz çıktı. Kerim farkında olma-
dan fısıldamaya başlamıştı. “Abi, nasıl bir tüfek o; nereden buldun onu?” Ada-
mın cevap vermeden toprağa sapladığı cihazdan ritmik sesler gelmeye başladı. 
Adam gözle görülür biçimde heyecanlanmıştı. “Medeniyet,” diyordu tekrar tek-
rar. “Elektromanyetik hareketlilik var... kurtulanlar... medeniyet.”

“Abi niye ses çıkartıyor bu; buldun mu fareyi?”

Kerim’i yine umursamayan herif cihazını kaptığı gibi koşmaya başladı. Yapacak 
bir şey yok, Kerim de peşinden. Düzenli aralıklarla dikilmiş yüksek çamların ara-
sında, bir zamanlar yeşil boyalı olduğu bile hala az çok belli olan, kalıp beton-
dan bir binanın önünde durdular. Yanındaki bir şeyler mırıldandı ama Kerim 
anlamamıştı. Adam çıkardığı sesler iyice tizleşmiş olan cihazını susturdu. “Gen 
Mühendisliği,” diye tekrarladı. “Tabelada yazıyor.” 

“İçeride midir?” diye fısıldayan Kerim’e dönüp bakmaya bile yeltenmeden bi-
nanın girişine yöneldi.



Dışarıdaki yaz sıcağına rağmen içerisi şaşılacak derecede serindi. Geçen yılların 
bile kimyasal kokusunu silemediği koridorlardan ilerlerlediler. Bir anda Kerim 
cereyan gibi tüm hücrelerine yayılan bir ürperti hissetti. Bodrum katından ses-
ler geliyordu. Ama dişlerini sıkıp olduğu yerde kaldı. Tarif edilemez biçimde, o 
korkunç hayvanı tekrar görmek için güçlü bir ihtiyaç hissediyordu. Yavaşça mer-
divenlerden aşağı indiler. Sesler kalın bir duvarın arkasındaymış gibi boğuktu. 
Kaynağına yakınlaştıkça tıkırtılar halinde devam etmekte olan seslerin arasına 
çok net bir hırıltı da karıştı. Büyük ciğerlerden çıktığı şüphe götürmeyecek olan, 
derin bir hırıltı. Koridorun sonundaki kapıya ulaştılar; kalın, metal bir kapıydı. 
İkisi bir an için birbirine baktı ve gözleriyle anlaşıp kapıyı yavaş yavaş ittiler. 

Beyaz bir ışık sıra sıra metal kafesleri aydınlatıyordu. Işığın kaynağı geniş odanın 
bir köşesindeki, büyük bir ekrandı. Sesler de o taraftan geliyordu. Kerim ekra-
nın önünde kalın tüylerle kaplı, bir insan için fazlaca geniş bir sırtın silüetini gör-
dü. Kendisi ile birlikte yanındaki adamın da donup kaldığını hissetti. Kıllı sırtın 
sahibi, ekrandaki bir şeylere tamamen odaklanmış görünüyordu. Kamburunu 
çıkartarak eğilmiş, ekrandaki her değişime çabuk çabuk tepki vererek bir şeyler 
yapıyor ve uzun, ağır kuyruğunu yavaş yavaş sallıyordu. Yaratık birden irkildi ve 
yavaşça onlara doğru döndü. Ekranı uzun bir burun ve sivri dişler kapattı. Bur-
nunun ucundaki bıyıkları titreterek havayı kokladı. O anda yaratığın vücudu bir 
yay gibi gerildi ve siyah gözleri büyüdü. Ekrana ait kontrolleri tutan uzun tırnaklı 
elleri kasıldı. O kadar çabuk hareket etti ki Kerim bağırmaya bile fırsat bulama-
dan yanlarında bitmişti. Pençeli ellerden birisi kapıyı tuttu ve iki tonluk çeliği 
büyük bir gürültüyle duvara çarptırarak tek hamlede açtı. Fare ikisini de itip 
düşürerek şeytan görmüş gibi bir hızla koştu ve merdivenlere atlayıp gözden 
kayboldu. Merdivenleri çıktıktan sonra bile yukarıdan viklemeleri ve hırıltıları 
duyulabiliyordu. Hala taş kesilmiş gibi duran Kerim bu seslerin arasında kelime-
ler seçebildiğine yemin edebilirdi. Evet, heceler tamamen birbirine karışmış ve 
çarpıktı ama anlaşılmayacak gibi değildi. Korku içinde kaçan hayvan devamlı 
aynı kelimeyi tekrarlıyordu; “Geldiler!”

Tek bir kelime etmeden binadan çıktılar. İkisi de kendi dünyalarına dalmıştı. 
Gün batımına doğru tamamen yıkılmamış binalardan birinin çatısına çıkıp otur-
dular ve mor-turuncu gökyüzündeki dağınık bulutları, denizin hem düzenli hem 
düzensiz görünen dalgalarını seyrettiler. Sonunda Kerim usul usul “Abi,” dedi. 
“Oyun oynuyordu değil mi?” 

“Evet,” dedi adam denizden gözlerini ayırmadan. Bir zamanların modern insa-
nının kim bilir hangi sebeple çatıya taşıdığı çakıl taşlarından birini alıp ufka doğ-
ru fırlattı. “Çok eskiden, yıkımdan önce, deney yapmak için hayvanlara oyun 
oynatırlarmış.”

c



“Anlayamıyorum, insanların sözleri ardındaki gerçeği göremiyorum.” Elif gözle-
rinden akan yaşları elindeki kâğıt mendille kuruladı ve öfkeyle sıktı. Terapilere 
bunun için geliyor olsa da bu şekilde içini dökmek bir türlü kolaylaşmıyordu. 
“Bana üstümdeki kıyafetin çok güzel olduğunu söyledi ve nerede bulduğumu 
sordu. Ben de teşekkür edip sosyete pazarı denen yerden aldığımı söyledim. 
“Çok ilginç, ben de bir göz atmalıyım oraya” dedi ve gitti. Beş dakika sonra kendi 
aralarında gülüştüklerini duydum. ”Pazardan almış” dediklerini işitene kadar 
benim hakkımda konuştuklarını bile anlamamıştım.”

Psikolog iki saniye kadar duraksadı. Kız, halen kendisine donuk şekilde bakmak-
ta olan gözlerin arkasında düşüncelerin devindiğini hissetti.

“Yeni bir cihaz var, piyasaya çıkalı henüz birkaç hafta oldu ve ancak referans ile 
alınabiliyor. Başka bir danışanım sayesinde haberim oldu ve denemek için bir 
tane..” -bu sırada ayağa kalkıp köşedeki dolabın çekmecesini açtı- “… almış-
tım ama senin daha çok işine yarayacak gibi duruyor.” Minicik siyah bir kutuyu 
özenle kızın ellerine bıraktı.

“Bu çok yeni bir teknoloji. İnsanların belli duygu ve düşünceleri dillendirirken 
hep aynı frekansları kullandığını keşfetmişler. Yani yalan söylerken kullandığın 
frekansla alay ederken kullandığın birbirinden farklı. Eğer insanların frekansla-
rını deşifre edebilirsen, sözlerinin ardındaki gerçeği görebilirsin.”

Elif ilgiyle dinliyordu. Elindeki şey her neyse hem kızı heyecanlandırmış hem de 
böylesi bir şeye gereksinim duyması içini acıtmıştı. “Nasıl kullanacağım?”

“İçinde ayrıntılı bir kullanım kılavuzu var ama basitçe cihaz açıkken duyduğu 
frekansları tarıyor. Birini yalan söylerken yakalarsan o frekansı adı ile kaydedip 
yalan diye işaretlemen lazım. Sonra o kişi her yalan söylediğinde, yani o frekan-
sı her kullandığında ekranda adıyla beraber yalan ibaresi belirecek.” Psikolog 
masanın ardından kalkıp danışanının yanına oturdu. “Gel bir deneme yapalım. 
Ben sana yalan ve doğru söylerken frekanslarımı kaydet.”



Elif tamam anlamında başını salladı. Cihazı kutunun içerisinden çıkardı. Kızın 
sadece eski filmlerde gördüğü çağrı cihazlarına benziyordu. Çalıştırıp “Hazı-
rım,” dedi.

Psikolog elinden geldiğince doğal davranmaya çalışarak, “Bu işi yapmaktan 
nefret ediyorum!” dedi. Ekranda bir frekans belirdi. “Şimdi adımı yazıp yalan 
seçeneğine tıklayacaksın.” Kız ile göz göze geldiler. “Elif, yaptığım işi gerçekten 
severek yapıyorum, buna güvenebilirsin.” 

Elif utanarak başını tekrar önüne eğdi ve söyleneni yaptı. “Peki ama insanlar 
bana sizin gibi açıkça söylemeden bu yalanları nasıl yakalayacağım?” diye sor-
du. Psikolog “Sen çok zeki bir kızsın, bir yol bulacağına eminim,” diye cevap 
verdi.

***

Sonraki birkaç hafta boyunca Elif ailesinin, sınıfındakilerin ve yakın arkadaşları-
nın frekanslarını toplamakta uğraştı. 

“Baba yaptığım tatlı nasıl olmuş?”

“Eline sağlık güzel kızım, mükemmel!” Elif bu frekansı Baba-yalan diye adlan-
dırdı çünkü tatlının berbat olduğunun ve zavallı adamın güçlükle yuttuğunun 
farkındaydı. Kalkıp kendi tabağını çöpe döküverdi.

“Anne bu pantolon yakıştı mı bana?”

“Ay hayır, çok sıktı bence, baksana göbeğin fırlamış.” Elif bunu da Anne-doğru 
diye işaretledi ve içine zor girdiği eski pantolonu çıkardığı deliğe tıktı.

Kardeşinin gelip “Ne yaptın saçına? Yeni imajın mı bu?” sorusunun frekansını 
Kardeş-alay diye kaydetti. Kardeşini “İşine baksana sen,” diye kovaladıktan son-
ra kalkıp saçlarını yıkadı.

Sınıfta işler biraz daha zordu. Tuzaklar kuramayacağı için izleri iyi takip etmesi 
gerekiyordu. Finans Hocası “Ödevin nerede?” diye sorduğunda, “Hocam ak-
şam annem rahatsızlandı,” diyen arkadaşının frekansını kolayca yalan olarak 
işaretleyebildi. Bütün gece sınıftakilerin sosyal medya hesaplarını kurcalaması 
gerekmiş olsa da Elif oğlanın aslında basketbol maçına gittiğini bu sayede öğ-
renebilmişti.



Tombulca bir kızın arkasından gülüp gülüp yüzüne “Bu renk sana çok yakışmış,” 
“Saçına yeni bir şey mi yaptın?” “Sen kesinlikle kilo verdin!” dediklerinde bütün 
bir grubun alay frekanslarını yakalama fırsatı buldu ama bunun için yarım saat 
kadar tuvaletteki kabinde saklanıp dedikodu dinlemek zorunda kalmıştı.

Yakın bir arkadaşı yeni ayrıldığı sevgilisini ne kadar özlediğini anlatıp göz yaşla-
rına boğulduğunda gönül rahatlığıyla doğruyu işaretledi. “Eğer bu bir yalansa 
ve kendine bile bu kadar gerçekçi bir yalan söyleyebiliyorsa belki de aslında 
bu bir doğrudur,” diye düşünmüştü ama işlerin sarpa saracağını anlayıp mantık 
kitaplarını bir süreliğine el altından kaldırdı. 

Elif bütün bunlarla uğraşırken aynı zamanda kendini eğittiğinin farkında değil-
di. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen ayrıntılar görünür oluyor, içinde bir öfke 
birikiyordu. İnsanların ağızlarından çıkan her on cümlenin sekizi doğru değildi. 
Elif bir süre sonra ekranda sadece yalan ya da alay ibarelerini görmeye başladı-
ğında bunun mümkün olamayacağına kanaat getirdi.

***

“Bana çok önemli bir işi çıktığı için çalışma grubuna gelemeyeceğini söyledi ve 
onun kısmını yapmamı rica etti.”

“Ve bu bir yalan mıydı?” diye sordu psikolog. 

“Elbette yalandı. Ama asıl acıtan ödevde onun kısmını da yaptığım için bana 
‘Sen tanıdığım en iyi insansın, sana borcumu mutlaka ödeyeceğim,’ demesiydi. 
Alay ve yalan ardı ardına yandı. Kim bu kadar kötü olabilir? Bence bu cihaz doğ-
ru düzgün çalışmıyor.”

“Hayır Elif, doğru çalışıyor.” Elif ekranda beliren Psikolog-doğru ibaresine umut-
suzca baktı. Cihazı kadının masasına bırakıp “Bilerek yaşayamam,” dedi. “Gele-
cek hafta görüşürüz,” diyerek odadan sessizce çıkıp gitti.



Çiğdem burgudan çıktığında kusmamak için kendini zor tuttu. Uzay gemisinin 
koltuğunun ucunda oturuyordu. Titreyen elleri ile kemerini kontrol edip 
motorları çalıştırdı. Kuiper kuşağında Bacıları bulmak için bilgisayara 
koordinatları girdi. Bilgisayar asteroitler arasında yolu çizince biraz rahatladı. 
Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Kokpitteki karanlık ekranlardan birinde kendini 
gördü. Saçları dağılmıştı. Gözünün altındaki kırmızılık mora çalıyordu. Motorla-
rın ivmesi ile koltuğa itildiğinde kaburgasında bıçak batar gibi bir acı onu selam-
ladı. Geminin içinden gelen sesle irkildi.

“Kaçamazsın Çiğdem. Buradan çıkacağım ve yaptığına seni pişman edeceğim.”

Çiğdem gözlerini kapattı. Steven’ın sesi ilk tanıştıklarında ona ne kadar güzel 
gelmişti. Oysa ilerleyen zaman onun sesini duyduğunda içinde sadece korku 
yaratıyordu. 

“Bana bak. Aç kapıyı, bir şey yapmayacağım.”



Steven kamaranın kapısına vurmaya devam ediyordu. Çiğdem kokpitteki ekran-
ları kontrol etti. Başını çevirmeye korkuyordu. Kamaranın kapısını Steven onu 
dövüp sızdıktan sonra kilitlemiş, önüne de açılmasın diye engel koymuştu. Tek 
yapması gereken Bacılar’ın üssüne ulaşmaktı. 

Radar burgudan çıkan bir gemiyi seçtiğinde yarım saattir seyahat ediyordu. 
Çiğdem gözlerini kapatıp dua etti. Yıldızların karanlığında yol gösteren Umay 
Ana’ya yalvardı. Bebeği karanlık rahimden aydınlığa taşıyan Umay Ana’nın onu 
da uzayın karanlığından güvenli bir eve taşımasını diledi. Peşindekiler onu fark 
etmiş olmalılar ki hızlarını arttırdılar. Çiğdem de motorların gücünü güvenli sı-
nırların üstüne çıkarttı. 

Asteroitler arasındaki boşluklardan bilgisayarın çizdiği rotayı takip etti. Ağzı 
korkudan kurumuştu. Soğuk terler sırtından aşağı süzülüyordu. Steven her ko-
nuştuğunda titrese de kumanda kolu üzerindeki eli sabitti. Peşindekiler telsiz 
mesafesine geldiklerinde ona geri dönmesini söylediler. Steven’ın arkadaşları 
gemiyi istiyorlardı. Çiğdem cevap vermedi.

Atış menziline geldiklerinde ona bir roket fırlattılar. Geminin savunma sistemle-
ri birkaç manevra ile roketin yörüngesinden kaçmayı başardı. Çiğdem ikinciden 
kaçamayacağını biliyordu. Telsizden teslim olmasını isteyen sesi duyduğunda 
vazgeçmek üzereydi. O anda Umay Ana dualarını duymuş olmalı ki Bacıların 
gemisi Halaskar radarda gözüktü. 

Çiğdem gemiyi gördüğünde gözleri yaşardı. Halaskar’ın parçacık toplarından 
atılan bir mermi peşindekilerin yakınlarında bir asteroidi patlattığında Çiğdem 
ağlamaya başladı.

#

Çiğdem Bacı Yuvasına Dysnomia’ya vardığında biraz rahatlamıştı. Hala Steven 
kapıya vurduğunda korksa da artık ağlamıyordu. Eris’in soğuk buzullarından 
yansıyan ışıkları izledi. Gemiyi Dysnomia’nın yüzeyine indirdiğinde gemiyi 
bırakıp uydunun derinliklerine giden bir asansöre bindi. Üsse ulaştığında ona 
bir oda gösterdiler. Üstündeki kanlı ve kirli kıyafetlerini değitirebilmesi için 
yeni kıyafetler verdiler. Sıcak su ile duş alıp giyindiğinde yeni bir kadın gibi 
hissediyordu. Dışarı çıktığında iki kadının onu beklediklerini gördü.

“Hazırsan seni Nil Ana’ya götüreceğiz.”

Ürkekçe başını salladı. Bacıların onun kurtuluşu olduğunu düşünmüştü ama 
korkuyordu da. Kuiper Kuşağını haraca bağlamış bu kadınlar hakkında birçok 
hikâye duymuştu. Sessizce kadınların arasında yürüdü. Onu büyük bir kapının 
önüne getirdiler. Kapının üstünde yüzü görünmeyen, sağ elinde bir güneş tu-
tan, sol elinde ise hançer bulunan bir kadın resmi vardı. Kadının kafasına ne 
olduğunu çıkartamadığı bir kuş konmuştu. Kuşun uzun kuyruğu rengarenkti. 



İki kanatlı kapı yanlara doğru açıldığında geniş yuvarlak bir odaya girdi. Odanın 
etrafında kadınlar yüzleri ona dönük sessizce bekliyorlardı.

Karşısında işlemeli bir taht üzerinde oturan kadın onu çağırdı.

“Gel yolcu. Sen Bacıları aramaya mı geldin buralara?”

Çiğdem kadının önüne kadar ilerledi. Onu izleyen diğerlerine aldırmadan cevap 
verdi.

“Evet, Bacılar’a katılmak istiyorum.”

“Sen bilmez misin, bizler karmaşanın gölgesinde yaşarız. Yıldızların karanlığın-
dayızdır. Bize kanunsuz derler.”

“Biliyorum.”

“Peki neden bize katılmak istersin?”

Çiğdem başını kaldırıp onunla konuşan kadının gözlerinin içine baktı.

“Çünkü kendilerine kanun ve düzen sahibi diyenler bana yardım etmedi. Çün-
kü yıllarca dövüldüm, satıldım, kullanıldım ama kimse bana yardım etmedi. Ne 
Mars’ın ileri fikirli liderleri, ne Dünya’nın geleneklerine bağlı komutanları beni 
dinlemedi.”

“Sana bu kötülükleri gemisini çaldığın adam mı yaptı?”

Çiğdem gözünden süzülen yaşlara aldırmadan cevap verdi.

“Evet ama sadece o değildi. Mars’da Kanyonaltı’nda doğdum ben. Annem ben 
daha üç yaşındayken ölmüş. Yaramazlara katıldım ama onlar için çok zayıftım. 
Sonra bir adam beni koruyacağını söyledi. On dört yaşındaydım. Güzeldim. O 
adama inandım. Bana ilk ihanet eden o oldu. Sonra da kaçamadım.”

Hıçkırıklarını tutamadı. Kasıla kasıla ağlıyordu. Gözyaşları arasında onu izleyen 
kadınlara baktı. Yüzlerinde ne şefkat ne kızgınlık. Hiçbir ifade yoktu.

“Buraya yolcu olarak geldin. Kalıp Bacı’mız olmak istersen düşmanlarını yenebi-
leceğini göstermen gerekir.”

Çiğdem gözlerini sildi.

“Evet, yenebilirim.”

“O zaman adamı gönderin.”

Çiğdem onu salona getiren iki kadının yanına gitti.



Steven’ın üstü başı dağınıktı. Saçları dağılmıştı. Gözlerinde hala Çiğdem’in kork-
tuğu delilik parıltısı vardı.

“Evimize geldin, konuş ne istersin?”

Steven odayı saran kadınlara baktı.

“Bana ait olan gemiyi ve şu sürtüğü vermenizi istiyorum.”

Nil Ana sakin bir sesle cevap verdi. 

“Seninle yaptığımız bu konuşma dışarıda bekleyen gemilere de yayınlanıyor. 
Seni ve gemiyi geri almak isteyen arkadaşların da bu konuştuklarımızı duyuyor. 
Anlıyor musun?”

“Evet anlıyorum.”

“Burası Eris’in gölgesindedir. Burada sadece Bacı’ların kanunu geçerlidir.”

Steven başını salladı.

“Eğer senin olanları almak istiyorsan, onları senden alanla dövüşmelisin. Kaza-
nırsan tüm istediklerin senindir. Kaybedersen canın dahil hiçbir hakkın olmaz. 
Kabul ediyor musun?”

Steven biran duraksadı. 

“Eğer kazanırsam sorgusuz sualsiz şu sürtüğü ve gemimi bana verecek misiniz?”

Nil Ana oturduğu tahtından başını salladı.

“Evet.”

“O zaman kabul ediyorum.”

Steven Çiğdem’e baktı. Gözlerindeki delilik tüm yüzünü sarmıştı. Çiğdem istem-
sizce elini gözündeki morluğa götürdü. Göz yaşları yanaklarından süzülüyordu. 

“Geç yolcu ve korkunu yen.”

Çiğdem Nil Ana›nın sözlerini duyunca etrafa bakındı. Steven salonun ortasına 
ilerlemişti. Kollarını iki yana salmış, bir sağa bir sola yaylanıyordu. Deli bakışları 
onun üzerindeydi. Ne yapacağını düşünürken biri eline bir tabanca tutuşturdu. 
Bir başka kadının fısıltısını duydu. 

“Gücünü göster ve onu yen.”

Çiğdem eli tetikte salonun ortasına ilerledi. 

“Sen o silahı kullanmayı bilmiyorsun Çiğdem. Ver onu bana.” 



Steven’ın sesi salonda yankılanmıştı. 

Steven’a baktı. Gözleri kenetlendiğinde onun gözündeki deliliği gördü. Steven 
ona doğru iki adım atmıştı ki tabancayı kaldırdı. 

Steven’ın yüzündeki şaşkınlığa aldırmadan tetiği çekti.

Mermi göğsüne isabet etti. Steven donakalmıştı. Bir daha ateş etti.

İkinci mermi omzuna isabet etti. 

Bir daha ateş etti. 

Yanına ilerledi ve yere düşmüş Steven’a bir daha ateş etti.

Mermiler bitinceye kadar ateş etti. 

Başını kaldırdığında kadınlar ona gülümsüyorlardı.

Nil Ana’nın sesi duyuldu.

“Hoş geldin bacım. Korktuğunun zayıflığını gördün.”

Nil Ana ayağa kalktı.

“Bacılarım, kızında yuva yaptığımız Eris’in koynu zalimdir. Ona fitnenin tanrıçası 
diyenler onu anlamayanlardır. Eris anlaşmazlıkları yaratmaz ortaya çıkartır. Ken-
dini bilmeyenin hatasını görmesini sağlar.”

Yüzünde zalim bir gülümseme belirdi.

“Çoğunluğu da hatasını göremeden bu alemi terk eder.”

Nil Ana Çiğdem’in yanına geldi.

“Bizler onların kanunlarından daha büyük bir kanunun takipçileriyiz. Bizler Ku-
iper Bacıları’yız. Karanlığın içinde Umay Ana’mız gibi yol gösterici, Eris Ana’mız 
gibi karmaşa yaratanlarız. Artık kim olduğumuzu biliyorsun. Eğer hala istiyorsan 
Bacım, gel bize katıl.”

Nil Ana kollarını açmış onu bekliyordu. Çiğdem ona sarıldı. Ağlıyordu. Nil Ana 
da ağlıyordu. 

Çiğdem içinden sessizce Umay Ana’ya teşekkür etti. 



 

Beş altı yaşlarında sarışın bir kız çocuğu, bir artı sıfır evlerinin ortasında hüngür 
hüngür ağlıyordu. Hani şu büyümüş de küçülmüş denilenlerden, boyu küçük 
ama aklı büyük olanlardan.

“Babamı çok özledim, anne. Babam nerede?” diye sordu minik Nehir, gözyaşla-
rı tombul yanaklarını ıslatırken.

İşi başından aşkın annesi ise duymazlıktan geldi. Bir yandan ev işleri bir yandan 
üç kuruş para için yaptığı internet görevleri yüzünden kafasını kaşıyacak zamanı 
yoktu. Kızına kıyamayan Fatma, sakin bir şekilde cevap verdi:

“Baban cennette, yavrum.” 

El kadar yavrucağın ağlaması daha da şiddetlendi. Kendisini yerden yere vura-
rak ve sağı solu yumruklayarak:

“Yalan söylüyorsun anne, yalan! Beni kandırıyorsun... Çocuğum ya, hiçbir şey 
bilmiyorum sanıyorsun... Babam ölmedi. Sadece uzaklara gitti,” diye karşı çıktı.

Fatma, buz gibi ruhsuz gözlerle kızına baktı:

“Bizim için öldü, canım... Ölüm de bir tür uzaklık meselesidir. Ölürsün ve bir 
daha insanların arasına geri dönemeyecek kadar uzaklaşırsın bu hayattan. Ba-
ban olacak adam da benzer şekilde öyle uzaklara gitti ki, bir daha dönemeye-
cek... Bizim için öldü yani.”

Annesinin açıklamasına anlam vermeye çalıştı kız. Ağlamayı kesti. Elinin tersiyle 
akan burnunu sildi. Ölüm, uzaklık, cennet gibi kavramlar kafasını karıştırıyordu. 

“Anne!”

“...”

“Anne!”

“...” 

“ANNE!”

“NE VAR?” 

“Babam, Orta Dünya’da değil mi? Öyle demiştin ya sen...” 



Fatma’nın tüyleri ürperdi. Ne zaman Orta Dünya lafını duysa sinirleri bozulu-
yordu. Yirmi yıl aynı yastığa baş koyduğu kocası iki yıl önce ailesini terk edip 
Orta Dünya’ya göç etmişti. 

Bir sabah işe gitmiş ama bir daha geri dönmemişti. Kayıplara karışmıştı. Fatma, 
bir hafta boyunca gecesini gündüzüne katarak onu ararken; uzun bir e-posta 
göndermekle yetinmişti kocası.

“Hayattaki en büyük arzum, bir gün Orta Dünya’da yaşamaktı. Bu yüzden, ha-
yalimin peşinde koştum ve ne yazık ki kızımla seni yalnız bırakmak zorunda kal-
dım. Lütfen, beni affedin ve beni anlayın! Gerçek Dünya’ya dayanamıyordum. İt 
gibi çalışıp yoksulluk içinde yaşamaktan yoruldum... Kızımıza iyi bakacağından 
eminim. Gözlerinizden öperim...” Buna benzer bir sürü, ipe sapa gelmez lafla 
doluydu e-posta. 

“Evet, doğru. Baban olacak herifçioğlu bizi terk etti ve Orta Dünya’ya göç etti.”

“Ama ya vücudu... Vücudu nerede ki?”

“Offf, kızım kaç kere anlattım sana! Bir ada ülkesinde, oyun kapsüllerinin içinde. 
Bedeni kapsülde, bilinci oyunda. Yarısı orada yarısı burada...”

“O zaman oraya gidelim ve babamı görelim. Ona sarılmak istiyorum çok.”

Fatma’nın dayanacak gücü kalmamıştı. Her gün kızından gelen aynı sorulardan 
ve benzer isteklerden bıkmıştı. Bir anda avazı çıktığı kadar bağırdı:

“Gidemeyiz. Çok uzakta, anlasana beni! Oraya gitmek çok pahalı. Gitsek de 
almazlar. Alsalar da ne göreceksin? Sıvı dolu bir kapsülün içindeki hayırsız ba-
banı mı? Kalsın, ben görmek istemiyorum. Sen eğer istersen büyüdüğünde gi-
der görürsün istediğin kadar.”

Nehir, tekrar ağlamaya başladı. Annesinin ağlamasından etkilenmediğini gö-
rünce, ağlamayı bıraktı ve yeni bir öneri sundu: 

“İnternetten izleyelim babamı, anne. Orta Dünya sitesinden izleyelim. Geçen 
haftaki gibi...”

“Off off, ömrümü yediniz ömrümü. Tamam, yeter ki sus!

*

Bir buçuk asır önce Yüzüklerin Efendisi’ni yazarken Tolkien’in aklına acaba yaz-
dıklarının bir gün gerçek olacağı gelmiş miydi? Orta Dünya, on yıla yakın bir 
süredir gerçekten vardı. On binlerce kişinin içinde yaşadığı sanal bir dünyaydı. 



Ama gerçek değil ki, sanalmış diyebilirsiniz. Ancak sanal ile gerçek arasında sa-
nıldığı kadar büyük bir fark yoktur. Yıllar geçtikçe aradaki küçük farklar da yok 
olacaktır. İnsana ait hisler, duygular, sevinçler, üzüntüler, korkular, beklentiler, 
başarılar, hezimetler ve bir sürü şey her ikisinde de mevcuttur. 

Nehir’in babası, Fatma’nın eski kocası Rasim de Orta Dünya’da, Demir Tepe-
lerde yaşıyordu. Çıplak bedeni özel bir kapsülün içinde korunurken, bilinci fan-
tastik diyarlarda gezmekteydi. Nehir ve Fatma kutu gibi küçücük evlerinden 
Rasim’i izliyorlardı. 

“Aaa, işte babam! Anne, bak sakalı nasıl uzamış. Turuncu turuncu. Çok tatlı...”

“Sakalına tüküreyim onun. Gerçekte köseydi. Çenesinde birkaç kıl ya vardı ya 
yoktu.”

Rasim, devasa dağların altındaki derin mi derin maden ocaklarında çalışıyordu. 
Yüzlerce cüceyle birlikte durmadan kazma sallıyordu. Cüce dilinde neşeli bir 
şarkı söyleyerek tabii ki. 

“Tipe bak, memur adam masa başı işini bırakıp madende amelelik yapıyor, kaz-
ma sallıyor. Akıllı adamın yapacağı şey mi bu!”

“Anneee, babama laf söyleme yine. Üzülüyorum ama... Bak, arkadaşlarıyla ne 
kadar mutlu!”

“Sorun da burada, evladım. Bizim gibi mutsuz olmalı. Ailesi burada kıt kanaat 
geçinirken, o sanal bir dünyada neşe içinde oyun oynuyor.” 

Nehir, mutluluk saçan kocaman gözleriyle babasını izliyordu. Babası bir kahra-
mandı. Orta Dünya›da yaşıyor, mücadele ediyor ve savaşıyordu. Kreşteki arka-
daşlarının babaları somurtkan, mutsuz ve öfkeliydi. Babası ise güler yüzlü, hem 
madenci hem de savaşçı olan bir cüceydi. 

“Annecim, babama biraz coin gönderelim mi? Geçen ayki büyük savaşta çe-
kici kırılmıştı. Yaptırdı ama eskisi kadar iyi olmadı. Bir sonraki savaş yakınmış 
diyorlar. Orklar toplanmaya başlamış bile... Madenden çok coin kazanamıyor. 
Bizim gönderdiğimiz parayla kendine daha iyi bir çekiç alır.”

Kızının koluna hafif bir çimdik atan Fatma, “Yok daha neler!” dedi. “İşim gücüm 
yok, bir de hayırsız babana coin göndereceğim ha! Saf kızım, biz burada yoksul-
luk içinde yaşıyoruz. Bir gün aç, bir gün tokuz. Boğazımıza kadar borç içindeyiz. 
Paraya ihtiyacı olan biziz. O değil.” 

Kızını bilgisayarın başından kaldırıp içinden Rasim’e uzun mu uzun bir küfür 
eden Fatma, yarım kalan işlerine devam etti. 

Minik Nehir ise kumbarasında biriktirdiği parayı coin’e çevirip babasına nasıl 
gönderebileceğini bulmaya çalışıyordu. 



 


