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-BAŞYAZI-
NİÇİN "X - B İ L İ N M E Y E N" ?

bir rolü vardır. Sözlüğe bakarsanız 
bilinmeyen nitelik ve nicelikleri^ 
Karşılıgı>ya da ne olduğu tanımlana- 
mayan eşya,insan, şey veya sayı i?in 
kullanıldığını görürsünüz.Okul sıra
larında X'li bilinmeyen denklemlerle 
ugraşmişızdır,bol bol,Kimini çözebil 
mışizdir,eğer elimizde gerçek değer
ler jarsa;kimini çözememişizdir.

. Yalnızca matematiğin ya da 
iızıgm veya kimyanın bir simgesi de 
gıldır;yukarda sözünü ettiğim öyle 
$3 . durumu kapsar ki,burada sayılmak
la bitmez. Ya Haki X'ler?..Asılkonumuz bu!

Engin bir X okyanusu ile karşı 
Karşiyayız,başımızı göğe kardırdığı
mızda.Bilginler , bunların çözümü için 
kafa patlata dursunlar;bazı gün uza
ya atılan arayıcı peyklerden,bazıgün 
yabancı yaratıklarla anlaşmak amacıy 
a ileri sürülen yöntemlerden,ertesi 

gun,bizden sonraki kuşaklara günümüz 
den mesaj iletmek için bina temelle^ 
rıne gömülen "Zaman Kapsülleri"nden 
bir sonraki■■ gün Ûçandairelerden, uzai 
ya kaçırılan insanlardan,garip yara- 

■ , 1 ’ D özümlen emiy en—olaylardan
haberler alırız.Bunların bir kısmı 
^ogrujbir kısmı yanlış,,ama çoğu "Aca 
ba sorusuyla başlayıp,yine "Acaba"” 
sorusuyla noktalanan,sonsuz "X"lerle 
dolu bir problemdir.

Bilginlerin "Şu kadar olursa.bu 
kadar olur" diye kalem-kağıtlarıyla 
gelişmiş bilgisayarlarla birtakım "X" 
Çözümleri (tabii uzayla ilgili) yanm 
a,insanoğlu geniş düşgücüne dayana” 
rak,onlardan önce aya,gezegenlere yıl 
arzlara ulaşmış;sayısız öykü,roman,fi 
İm radyo oyunu hazırlamış;yayınlamış 
dinlemiş,seyretmiş,zevk almış,beğenme 
mış...ama "X-Bilinmeyen"le ilgili bir 
çok konuya el atmış,kendince bakış a- 
çılcırı bulmuş ve halen bulmakta da...

Bil im »K ur gn~, -Tütkiy e i çi» - p ek ye
ni sayılmaz .kanımca.İlk seri romanlar 
yayınlanalı yirmi-küsür yıl oluyor_ 
Onlardan sonra, durgun bir devre var. 
Bu arada bazı filimler gelmiş,ülkemi
ze, ama bunlar belirli bölgelerde gös
terilmekle kalmış.Derken TV giriyor 
yaşamımıza.Orada gösterilen dizi fi
limler, buna paralel yayınlanan ki
taplar, bu akımın yeniden oluşmasını 
saglıyor.Bence bu,bu kez yirmi yıl ön 
cesinden daha fazla bir okuyucu ve iz 
leyıcı çekiyor.Ama yeterli mi? Belki 
ülkemizin teknik koşullarının henüz 
yeterince gelişmemiş'oluşu, geniş bir 
tabanın bundan zevk almasını önlüyor 
ya da onlara ters geliyor,Ama bir bi- 
lım-kurgu gerçeği var önümüzde..Bizim 
edebiyatımıza, girmek için kapılarımı
zı zorluyor.Bugün olmasa yarın...mut- 
laka karşımıza dikiliverecek,,.Bugün 
amatörce ele aldığımız konularÇilerdi 
çok çok aranır bir duruma gelecektir 
inanıyorum. ’

Bilim-Kurgu konusunda Türkiye'de 
çıkan yegâne dergi ANTARES.0 da,sahi
bi Sezar Erkin Engin'in kişisel çaba- 
larıylş, ayakta kalabiliyoro Okuyucu 
K-ı t feesöift- oluşmaması, «i r y orur y r:y ı n 
cılar için büyük bir darbe! ' ~

"X-Biii. rıeyen" bu yönden ele alı 
nırsa amatörce hazırlanmış bir teksir 
dergidir.Sonunun ne olacağını bilmiyo 
rum,yalnız bu sayıda bir anket gönde^ 
rıyorum, bilim-kurgu severlere.. Ne dü
şündükleri , ne istedikleri önemli; bu 
derginin yaşayabilmesi için.Belki bir 
okuyucu köşesi açılacak,belki de çok 
değişik konuları içine alan b" r bilim 
kurgu yayını haline gelecek.Bu,okuyu
cuların tutumuna bağlı.önemli olan bi 
zim bu konuyu ciddiye aldığımız gibi” 
okuyucunun da ciddiye alarak, kendin— 
den birtakım katkılarda bulunması.Kü
çük bir fikir kıvılcımı bile,bizi yön 
1endirecektir,inanın! v “



■ T

' ' T. ” Vay canınal.ç
" ” "Ne sandın?. .Tam" btüz kişil. .Dö 

.kuz gün batımı ırmağa dek her yöre
nin en güçlü savaşçıları...”

"Ve hiç biri başaramadı...”-
"Hiç biri... Gün-Öte’li Turdan 

"bile..."
"Bir saniye,bir saniye...Peki.. 

".şen‘bütün bunları nereden biliyorsun?
İnce,uzun boylu,kızıl giysili 

genç adam,kendini beğenmiş bir gülüşe 
1 e güldü:

"Bu yuvarlakta benden habersiz 
bir,şey olmaz. .'.Diyorum işte,otuz ki 
şi üçer dörder gittiler, geri •’ dönen 
olmadı ."Biran, duraladı ."Sen han oğlu

- sun,Arra...Küçüklüğünden beri en us
ta ellerde yetiştirildin..Belki okta 
ve.kılıçta yenemiyeceğln kimse yok
tur, -ama kurnazlıkta beni geçemezsin.

“Vazgeç şu işten.İnsan,ödülü ne dere
ce büyük olursa olsun,yüzde yüz ölü
me atılmamalı ..." '

"Bırak be..Sen,orasına karişmai 
Anlat bakalım,bu otuz adam ne gibi 
yollar denediler?.."

Basık tavanlı içki evinin dışın 
dâ akşam.'ağır ağır çöküyordu. Gündü- 

, zün sesleri dinmişti.Kızıl : giysili 
genç' adam,yanlarındaki pencereden dı 

’işarı bakarak konuştu:
"Turİalı,yanında on kişiyle--git

ti.Orman yolunu seçti,ki -en kolayı, 
da'odür zaten..Gidişinden iki mevsim 
.sonra 'adamlarından üçü geri döndüler 

~ Daha' ormanı yarılamadan■o ve bu üçü 
kalmışlar . .Bıraktıklarında yaralı, ol 
duğunu söylediler . .Kaç, yıldır da ha
ber-gelmedi . .Bütün Gün-Çte onun için 
yas tuttu..KimbiTir "cesedi nenede çu 
rümüştür?.A ■

"Kes uğursuz herif,yeter...Hey, 
içki getirin

"Hem çok sakıncalı..."
. "Olabilir,ama bu birşey değişti 

remez...Ben ki -Turia]i rı-büyük oyun
larda'pes ettirmiştim..." - ■

" Bu" da olabilir , ama ..fark etmez , 
. Arra...Bu iş,ona-benzemez...Han yaş
landığından yönetim1kısa zamanda sa
na geçecek... Gerçek olup olmadığını 
bile bilmediğin bir taş uğruna kosko 
ca devletten vazgeçeceksin..-."

Arra gülümsedi,sonra boşver der 
cesine elini salladı":

"0 taşı elime geçireyim, Sadece 
buranın değil,bütün ülkenin hanı olu

-.rum...Öcümüzü Gün-Öte"İllerden ■ - alı 
rım'. .-. ” “ ' 1 '

...... .' "'Eskilerin yapamüdıklarını- sen
taşsız da yapabilirsin .. .Gün-Öt'e" kuv 
vetten düşüyor..."

"Boş ver,boş ver..Dur gitme,ben 
iç erken sen taşın kudretini bir, kez 
daha anlatıveri?.."

k ş
Sönmez Güven

- Ay, çevresini saran yüksek 'surların 
içinde, bini er.c. e. evi,onlarca sokağı,sayı, 
sı 'hilinm.eyen. insanları, hayvanları, taş
lı .dar sokakları, geniş:toprak alanları 
ve "gece gündüz nöbet tutan askerleri dı 
şmda her ..-şeyiyle uyuyan başkentin üze
rine ...doğdu.- Işığı yanındaki yıldızları 
bastırdı,gökyüzünden şildi.

Büyük hanlık konağının duvarları ü 
zerinde, dolaşan nöbetçiler, Fırtınalar 
Denizi’nden Sessizlik Çölleri’ne,Gökgü- 
rültüsü Dağları’ndan Fısıltı Ormanları! 
na dek uzanan bu dev ülkenin y.öneticile 
rine bir sakıncanın gelmemesi için, bü
tün" dikkatleriyle dar 1 ve■karanlık sokak 
ları,ay ışığıyla yıkanan-, adamları gözlü 
yorlardı.Günler boyu aç «. bırakıldıktan 
sonra, konağın bahçesine salıverilen/kö
pekler, nöbetçilerin gözünden . kaçaçgk 
bir talihsizi beklemekteydiler. Gecenin 
saf sessizliğini yabanıl havlamaları i- 
le-lekeliyorlardı.

Konağın uzun ve geniş koridorları, 
duvar-"diplerine sıralanmış meşal el erin, 
kızıl .İşığıyla aydınlandılar.Renkli mer 
meri er bütün yüzeylerini kaplamı şti-,L.a- 
civert-kızıl pelerinleriyle -Öz,el'^Birlik 
erleri köşebaşlarını tutmuşlarymçşalele 
rin ışığıyla . tunç rengini ,-aİan yüzlerğ 
ve durağan bakışlarıyla gün- doğumundu 
beklemekteydiler. ■ u'id ..nğL'u-'O i.u !

Salonların en ■ ■büyüğünden .dışarı 
bir gürültü ve ışık seli taşıyordu.Paha 
lı ve'renkli -giysiler- • giymiş ..yüztpree 
soylu kahkahalar atıyor ,.şpqrcular. yapı
şıyor ,tutsaklar üzgünlükleri için döğü- 
şüyorlardı.Büyük han eğleniyordu.,. . -

Arra,konağın alt katlarından birin 
de,Bilge’nin karşısında oturmuştu-.Bilge 
aralarındaki çanakta ylalgalanan alev 
dillerine bakıyordu.Uzun beyaz sakalına 
karışan ak -saçları ve kaftanıyla-,bir go 
rüntü gibiydi». .

.'"Han,onun yerine geçeceğimi, sanı
yor. k «Eğlencesine baksın o,benim amacım 
başka.’. .0--taşı, elime alamadıktan, , sonra 
devlet sıfırdan değersizi..;"-

"Arra,.ben seni bir efsane .uğruna ,_ö 
leşin diye büyütmedim...Atalarının dşv- 
letini yaşatasın istedim..."

Arra;Bilge’nin kıvılcımlar arasın
daki yüzüne baktı:

"Ama o taş,zamanı-durduracak benim 
için. . .Ölümsüz olacağım-.Bütün- düşman
larım öl ürken, b en yaşlyaçağııu•

Yerinden doğruldu:
"Bu,hanlıktan daha önemli değil mi 

dir,sence?.."
"Sen, o taşın yanına ancak ölü ya 

rabilirsin ki,cesetleri yürütmek taşan 
yetenekleri arasında- değildir..."

■Bilge- düşünüyordu .. .Bu. adamın dev
letten başka şeyle- uğraşmaması gerekir
di.-. .Nerede- yanlış yapmıştı- acaba-, onu 
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yetiştirirken?.. Arra,koltuğuna gö ül . 
dü yine...

’’Bırak bu sözleri,vaz geçiremez
sin. . .Sen,bana bilgi ver’

Yaşlı adam,umutsuzca delikanlıya 
baktı-. . . Sonra '.gözlerini ateşe dikti..

. ’’Taşın, Gökgürültüsü Dağları'nda 
G-İduğu söylenir. . .Yüksek kir kayalık
ta'. . . İnsanın.'erişmesinin- olanak dışı 
olduğu bir yende. , .Ö dağlara- ulaşabil 
men için bütün bir ormanı ve sayısız 
sakıncaları aşman gerek-, . .Ama- ulaşsan 
da boş,çünkü Zamanın Bekçisi yolu kes 
iniş durumda.. ." .

■ ■ ■ "O- .da. kim?” :
"Bir söylentiye göre ulu bir yaş. 

lı,diğerine, gör e ,, Vır büyürü ■
sına, göre 4e ■ yaldızlardan . yollanmış 
bir bekçi.,.Görevi,zamanın akışını du 
ZuŞûlemek,,. Onu aşabilmenin’ olanağı 
yok, ...Taşın gerçek yerini- de sadece o 
biliyor . ...”
V’ "Vay. canınk7.T7ATtfak^ 
le bir varayım,zorla konuştururum he
rifi. .."

VSakın ondan -kendini... Başını 
derde spkma,..Taşı vermezse,çok diren 
me,geri.dön..

"Bırak bunları..."
"Görüyorum ki-vaz .geçmeyeceksin i 

Sonunda.pişman olacağını unutma,şu an 
da benim olduğum, gibi, Öğütlerimi 
tut beri...Saha çizeceğim yoldan ay
rılma,seçeceğini adam ve silahları alt 
Dağlık bölgede yiyeceğini kullanmayı 
bilmelisin... Oralarda yiyecek.yoktur 
ama su boldur. ..Eğer taşı alabilirsen 
hemen, geri dön... Sanmam, ama yine de 
söylüyorum...” '■

Arra ayağa kalktı...
"Sağal... En geç yarın seninle 

son kez konuşurum...İki gün sonra yo
la çıkacağım.. i" i

"Şimdiden bol talihler dilerim 
sana. . .Haydi,yukarı■ çık. .

Nöbetçiler birbirlerini sblamlı- 
yarak duvar değiştirdiler.Ay,artık i- 
yice yükseldi, inden ilk büyüklük ve 
rengini kaybetmişti, ama şimdi . daha 
parlak bir ışık saçıyordu.Uzun bir yo 
kî? - -? nle3r-boyu"~kat ederek kçn-tc -ancak 
gece vakti, ulaşan yük kervanı,kapılar 
kapalı olduğundan., geceyi surların ö- 
nünde geçirmek için çevreye yayıldı 
ve konakladı.Kervanın hayvanları, ko
nağın bahçesindeki köpeklerin haykı
rışlarıyla. titrediler,

Arra ile Bilge'nin bu-konuşmala
rının üzerinden iki'gün batımı geçmiş 
ti ve vakit sabahın erken saatleriydi 
Surların küçük kapılarından birinin- ö 
nünde toplanmış yirmi kadar atlı,poŞT 
1 arına bürülü ve. . mızraklarını sıkıca 
kavramış bir durumda sert ve’ soğuk 
rüz.gâra -meydan okuyorlardı. Çevrelerin, 
deki nöbetçilerin meşaleleri, onları, 
tamudan fırlamış bir bölük süvariye 
benzetiyordu.

Kentin çevresinde,gece dolaşmasına 
çıkmış çakallar haykırıyor,iki ’gün önce 
konaklayan kervandan arta kalanları ye
mek. için-sur diplerine kadar sokuluyor
lardı .

Topluluğa en yakın kapıdan bir a- 
dam çıktı.Hızlı adımlarla genç bir uşa
ğın 'tuttuğu ata yaklaştı,sert bir devi
nimle üzerine atladı.Arkasına dönerek a 
damlarına baktı ve atını kapıya doğru 
mahmuzladı.Diğerleri onu izlediler.Top
luluk nal sesleri arasında kentten uzak 
laşti.

Ormanın son ağaçlarının bitmesine 
az kalmıştı .Ağaçsız , otsuz- tepeler, daha 
sonra gelecek olan dağlara,Gökgürültüsü 
Dağları’ha öncülük ediyorlardı.

Ağaçların arasında küçük bir açık
lık Vardı,Üç adam atlarının eğerlerini 
çözmüşler,ortaya bir ateş yakmışlar ve 
çevresine oturmuşlardı.Üçünün de saç ve 
's akâlTâr ı'üzûnduygiy sileri parçalanmiş- 
tı.Mızraklarının,kılıçlarının üzerinde 
kırıklar göze çarpıyordu.Ellerindeki et 
parçalarını yerken hiç konuşmayarak at_e 
şe baktılar. ' -

Arra başını kaldırdı:
"Döneceksiniz demekl..” '

• Diğer•ikisi,utanmışçasına başları_ 
o ik- duruyorlardı. ■ ■

"Daha’ orman bitmeden üç kişi,üç at 
bir de eşek kaldık....0 korkunç hayvan
lar-, has t al İki ar yorgunluk. ..Dağlara bö^ 
le çıkamayız...”

Yine sustular; Son et parçalarını 
da yediler-.Birisi -elindeki kılıçla ate
şi karıştırdı ve üzerine dal parçaları 
attı. ■

"Beki,'gidin.. ."
Üçünün de bakışları'eğilmişti...Ha 

fif esen rüzgâr,alevieri dalgalandırdı. 
Yakınlarından geçen bir hayvan, atların 
ürkek kımıldamalarına yol açtı.

"Sen de gel,Arra..."
"Hayır! .
Açıkta ..başıboş dolaşan kara eşek,a 

cı acı anırdı.Atlar şaşkıyla ona-baktı
lar . • -

. "Ben dağlara gideceğim..."
'-"Baban' da köder'iırden''-‘'’ölmüş't1tr”

■ Arra?sesini çıkârmad^M biran...Yal 
nızca,gözlerini kırpıştırarak iki adama 
baktı.Birden haykırdı:

"Gidin -haydi 1 . .Eğer oraya varırsa
nız deyin ki,Arra benim gibi cesaretini 
kaybetmedi,deyin...Tamam mı?..Tek başı
na dağlara çıktı,deyin...Taşı alıp döne 
cek,hanlığın düşmanları titresinler,de
yin . ..Tamam mı?I..”■ ' • • '

Yanıtlamadılar... Teki dalgın dal' 
gın ateşi karıştırmaktaydı.Ötekinin ba
şı eğikti.Arra’yla göz göze gelmekten 
çekiniyorlardı.

Arra: ■' :
"Gidip;artiki..”' diye - bağırdı.
İki adam yavaş yavaş doğruldular i 

Atlarına doğru ilerlediler.Yerdeki eğer 
lerini kaldırdılar.
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"Bütün hayvanları alın... Bağda 

bana gerekli olmazlar..." 1
■ ■Adamlar , diğer atı da : . . eğerledi- 

ler .-Torbalarını ona yüklediler .'Bir ta 
nesi;. eşeği ; .yakaladı ve.ata bağladı? 
Bindiler,geri bakmaya, çekinerek uzak
laştılar,.

. '"Onlara.-, Arra korkmadı deyini..." 
- r. ; Ağaçların arasında kayboldular.

Arra gözlerini kapadı,uzandı,bir 
zaman kendi kendine mırıldandı. Sonra 
doğrularak kılıcını aldı,beline taktı 
Pelerinini örtündü ve dağlara doğru 
yürüdü.Hâlâ kendi kendine konuşuyordu

Yaratık,oturduğu yerden,bir ya
rım çember biçiminde görüden ni ıra
nın ağzına baktı. Kayalardan oyulmuş 
bir koltukta oturuyordu.Üzerinde eski 
bezlerden başka giysi yoktu. İki kolu 
iki bacağı,.bir başı olduğu halde inşa 
mı ancak andırabiliyordu. Derisi,yüz
yıllar, geçse bile hiç bir çizgi taşı
mayacak tanışını veren bir düzlüktey
di . Gözleri,derin ve karanlık uçurum
lar gibiydiler .Başında tek .'bir saç,yü 
zünde- sakal yoktu.Kafa 'derisi de göv
desinin diğer bölümleri ' gibi pürüzsüz. 
dü.'Ne gançti,ne yaşlı, hiçbir zaman 
genç de olmamıştı,yaşlı da oİmıyacak- 
tı.Onun için, zaman akmıyordu.Çünkü za 
manın bekşisiydi,o,

. Aniden mağaranın ağzında' bir ka
raltı. belirdi .Elindeki kılıcı' yere 
saplıyan Arra,alnındaki ■ teri sildi. 
Şendeliyerek mağaranın içine • doğru 
birkaç -adım attı. Gözlerini karanlığa 
alıştırmaya çalıştı. ■

"Geleceğini biliyordum,Arra* ...” 
Arra,soluyarak ilerledi.
"Buraya dek -gelebilmeyi sadece 

sen başardın...Turiah son uçurumu aşa 
mamıştı. ..”

"Sen,sen O-’sun değil mi?.."
"Evet , ; ' 1 .-
"Zamanın -Bekçisi..."
"Neyi aradığını biliyorum..■
Arra,yaratığın üzerine atıldı... 

Paçavra giysilerinden tuttu,sarstı...
" Söyle- diyorum, nerede? .
"Bırak... Ona- -hiçbir zaman erişe- 

m^sin-l . >- -
■"■Hayır , bunca yolu bomboş geri 

dönmek için-; gelmedim; . ..şimdi, dönen a- 
$aralarımkente Arra ’nm yengisini ya
yıyorlar . . ."
... , ; "Kimse senin yengini yaymıyor,Ar
ra-^'.-.çünki^ ..adajnlarm..öldüler .
' 7 ' "Yalan /. ,’r .  ? - "■

"■Gerçeği söylüyorum..."
' "Olsun...olsun...konuş seni..Taş 

nerede?,,’!
Arra o denli hızlı sarsıyordu ki 

yaratığın başı mağaranın kayalarına 
.çarptı. Zedelenen■deriden kan akmadı.

’’Söylesem bile taşı alamazşm. ... 
Zamanın oyunundan kurtulamazsın «i."

Arra bir tekme attı.Yaratık kıv
rıldı

"Peki söyleyeceğim. . .Ama ona kav;^ 
şamıyacaksm, zamanın oyununa düş e dek--. " 
sin. . .” 1

Bir an sustu. ■ . ' -
"Mağaranın arkasındaki yolu izle

yeceksin , ..Orada.bir başka mağara v^r; • 
iki ağızlı...Onu geçersen' taşa ulaşıp-■ 
sm..;Hemen diğer ucun, ilerisindedir .

Arra,yavaşça geri çekildi.Gözleri ■ 
ni yumdu. ' - - ■

"Sonunda..." . . \ ’
Birden bütün yorgunluğu dinmiş'ti. ' ; 

Hızla geri döndü,koşarak çıktı.Ayağını 
yırtan sivri taşlara aldırmadan yöl bo 
yunca fırladı..

Yaratığın yüzünde bir gülümseme, 
belirmişti. ■; '

Arra nefes nefese koşuyordu. Dar 
yol bazen kıvrılıyor,bazense yokuşlaşi 
yordu. Yere düştü.Taşların gövdesine- 
saplanmalarına aldırmadı.Kılıcını- 'fır-- 
latip atmıştı.Garip sesler çıkararak, 
gülerek,mırıldanarak-koşuyordu. '

Bir köşeyi daha döndü .-Yüz adım ka 
dar ilerisinde r^çuk bir -a^zi'
vardı.İçeri daldı.Karanlıkta çarpmamak! 
için yürümeye başladı. Ama hızlı hızlı 
yürüyordu.

O sırada zaman kaydı... .-e, ' < 
Yirmi adım kadar atmıştı ki,arka

sında adım sesleri -duydu.Duraladi.Ayak 
sesleri yaklaşıyordu.Birden-koşarak ma 
ğaranm görünen diğer ağzından çıktı? 
Baktı,hızlı davranırsa tepenin. üzerin
den aşıp mağaranın girişine dönebilir,.-' 
kendini izleyenin ardına -düşebilirdi. • 
Koştu. - ; -Ç •

' Mağaranın ilk ağzına geldi ve içe 
ri girdi.Evet,evet,.. -İlerisinde yürü 
yen ayak sesleri vardı.Yüreği çoşkudaıi 
fırlayacakmış gibi hızlı hızlı atıyor
du.Birden irkildi.Sesler duradamıştı.O 
yürümesine devam etti. Ayak şevlerini 
yine duydu,ama bu kez koşarak uzaklaşi 
yorlardı.Sonunda duyulmaz oldular. Bi
raz sonra ardında yürüyen sesler duydu 
Kendisini izliyorlardı. Durup dinledi, 
sonra ilk ağıza döndfeilmâk için- koşa
rak dışarı çıktı.

Zaman aymakta. devam ediyordu-.. • 
Koşarak mağâr.anın ilk ağzına ■ gel

di ve içeri' girdi . On tarafında "kendisi 
ni izleyenin ayak sesleri varcı .P'eşin- 
den gitti .Adamın ' bir ar? durduğunu, son
ra ■ koşup uzaklaştığını duydu.Az' sonra 
ardında ayak sesleri' farkettfi-., ı ır a“i 
durup dinledi.Sonra...

Zaman , çernberini çeviriyor ve Arra 
yı- da birlikte sürükliyordu...

Bu çember,sonsuza dek dönecektik
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. Yıllar önce,o günün çocuklarının 
zevkle okudukları ünlü bir çizgi ro
man, kahramanı vardı?’Uçan Adam".

Şimdi Tom Miks, Teksas ' ne it,'yıl 
lar. öncesinin "Uçan Adam"! oydu.Ülke
mizde önce bir dergide,sonra da bir 
gazetede süreli olarak serüvenleri ya 
yırlanan bu çizgi-roraan kahramanının 
siyah-beyaz filmi 1955-60 larda Türki 
ye'ye de gelmiş,sinemalarda gösteril
mişti.

Yapımcılar,ressam Jerry Siegel'- 
in bu eserini yeniden sinemaya aktar
mayı ve TV'de de göstermeyi düşünüyor 
lar."Uçan Adam"m senaryosunu,"Baba"- 
nın yazarı Mario Puzo hazırlıyor.

"Uzay Yolu" diye' Türkçeye çevril
miş olan "Star trek" dizisinden sonra 
altl aydan beri, l'lllm-kvr'gı: severleri 
TV başına çeken "Uzay 1999",geçtiğimiz 
■Mart ayı içinde bitti.Günümüzün en pa ■ 
.halı dizisi olarak sözü edilen "Uzay- 
1999",24.ayrı bölümden oluşmaktaydı.

Diziyi ilerde çoğaltmayı düşünen 
yapımcılar,kesin bir sonuca bağlanma
dan "Alfa" üssündeki insanların serü
venlerini noktaladılar.

Bilim-kurgu severlerin bazı yön
den' eleştirilerine hedef - olan,bazıla
rınca da beğenilen dizinin "Uzay Yolu" 
na göre daha ileri bir yapımda olduğu 
konusunda herkes hemfikir.Herşey bir 
yana,"Uzay 1999",büyük bir olasılıkla 
yeni bir 24'lük dizi halinde,önümüzd£ 
ki.dönem bir kez daha TV izleyenlerin 
karşısına çıkacak.

. perşembe günleri TV ekranlarını 
süsleyen ve • çocuklar için yapıldığı 
söylenen "Uzay Meleği",bir zamanla - 
rın çizgi kahramanı Gordon dizisini 
anımsatıyor.Gordon-Dale-Zarkof üçlü
sünü, Scott-Kristal-Tauros tamamlıyor 
Yalnız,dizi,durgun şekiller ve sade- 
dudak kıpırtıları yerine,teknik ola
sılıkların sonsuz verilerinden yarar 
banılarak son derece ilginç bir ya
pım olabilirdi.Çocuklara sunulan di-' 
ğer hareketli çizgi-filimler yanında 
bu yönden,sönük kalmaktadır.

. İstanbul-Ankara-İzmir TV'derin
de geçen yıl gösterilmesi biten "U-■ 
zay Yolu" dizisi,halen paket yayın 
yapan Erzurum TV ’ sinde Cuma, Kars "TV 
sinde Cumartesi gösterilmektedir.

.' TV'nin ilgiyle izlenen dizile - 
rinden biri olan -"Tatlı-Sert"in kah-< 
ramanları,bazı.dizilerde,bilim-kurgu. 
dallarına da- el atıyorlar.Merih' ten. 
gelen. insan yiyen bitkilerle savaş, • 
laser İşınlarının kullanılarak insan: 
ların yokedilmesi bir yana, geçtiğimiz 
ay,yeryüzündeki ,tüm canlıları küçül
tebil en .bir aygıt üzerine bir.serü -- 
ven izledik.Ne var ki-., "Tatlı-Sert" , 
gerçek olmaktan çok,varsayıma daya
nan bir TV programı.Kahramanların en 
bulunmazı keskin zekâ ve güçleriyle’ 
çözmeler i,.-her konunun içinden burun
ları kanamadan çıkmaları,belki o an■ 
hoşa gidiyor,ama izleyenleri yeterin 
■Ged oy ur m uy or .

NASA ÇALIŞMALARINDAN HABERLER
, .. '■ Nahide Çıplak

Uzay çalışmalarının,beraberinde bir çok yenilik ve buluşları da getir
diğini biliyoruz.Bir tek Apollo-ll'in hazırlanması için,bilim adamları 
bu konuda ğOOÖ buluş.ortaya koymuşlardır.Bu satırlarda,-bilim-kurgu se
verlere, uzaya gitme çalışmaları yanında,gün yüzüne- çıkan araştırma- ve

. .. çalışmalardan da örnekler vermek
. Birçoğumuz,dayanıklı camdan- ya- 

’jıl'lış , !■ rd<: turan,hunsw-ve 
fe,ibı şeyleri saklamakta kullanılan ka 
vanozlarm ’bir gün uzayda söz sahibi 
olacağını' kira* deştim eldi,

■ ’ Amerika'da bu kavanozları’ yapan 
Ball Şirketi,Ulusal Havacılık Teşkila 
tı ve Sky-lab'deki Uzay Yönetim Mer
kezi, ile, çalışmaktadır.Kavanoz yapımı 
gelecek çağlara kıyasla yıpranmış bir 
endüstri görünürse de,kuruluş' bu dü
şünceyi ortadan kaldırmaya çalışmakta 
dır.

Bir zamanlar,içine haber pusula
ları konup okyanuslara bıkakılan şişe 
ler gibi,özel maddeden yapılmış kava
nozların , haberleşme uydusu olarak iş 
göremeyeceklerini kim iddia edebilir? 

istiyoruz.
. Geçen günlerde,Biolog . ■ Walter 

Stoeckenius ve NASA'dan bir--arttır
ma Grubu,"ölü Deniz"de bulunan, kır
mızı. bakterilerden bir mor pi::.xat 
elde ettiler.Dünyayı- çevreleyen
■tuz tabakaları arasında rastlanan bu 
pigmentin insan ve hayvanların . göz 
retinalarında bulunduğunu -keşfeden 
Prof.Stoeckenius ,bunun bir ekvtaiı-» 
zör, şibi çalışarak ışiğını
döğrudan kimyasal enerjiye çevirdiği 
ni de, farketti.Bacteri Orhodepsin de 
nilen bu pigment,bakterideki tuzu hüc 
re zarından dışarı, çıkararak,onların 
tuzlu suda yaşamalarına olanak tanı
yor. ■

Bu olay,insanların daha kolay 
yoldan,denizlerden taze su elde ede
ceğine en büyük kanıttır.
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U N UTULAN G E Z E G. E N

Selma Mine

Nanina., görüntü perdesinden uzak
laştı .Düşünceli yüzle uzay gemisinin 
kumanda odasında dolaştı.Durdu,gözlem 
penceresinden,'boşluğun sonsuz kârânlı 
ğina .bakmaya başladı.

Işıldayan yıldızlar, gezegenler, 
sayısız gök cismi,hızla kayıyordu yah 
larindan.Uzaktaki!er seç ilebiliyordu, 
ancak.Belirli bir açıya göre,ağır ağır 
yer değiştiriyorlardı.

- Uzayı severdi,Nanina.Sonsuza dek 
bakmayı ve uzaklarda bir yerde, hâlâ 
parçaları dağılmaya devam eden gezege 
nini aramaya-devam:etmeyi...Oraya bir 
daha dönüş yoktu, .'.belki hiçbir zaman 
bir.gezegene inmeye ve dağa! koşullar 
altında yaşamaya olanak bulamayacaktı 
Bunu.kabullenmişti,gerçek beyleydi... 
Ama yine de,sonsuz gezegenlerin,sayı
sız şamany ollar inin, ya da bulutsula
rın ötesinde bir yerde;şu anda yanla
rından hızla kayıp geçen uzay taşları 
ya; da kayaları .gibi; onun da parçacık
larının başıboş dolaşmasını hazmedemi 
yordu,. -

Gözlem aygıtından bir sinyal- al- 
dı.Acele etmeden- yaklaştı,.. değerleri 
gözden geçirdi.Bilgisayarın verileri
ne İnanmamışcasma,birkaç düğmeye do- 
kıındu.Değişik ışıltılar içinde, görün
tü perdesinde bazı şekiller kaynaştı.

Nanina,bu kez ciddiydi.Yatar kol 
tuğuna otururken, bilgisayara bu kez 
başka sorular soruyordu.

’’Arkadaşlar buna sevinecekleri" 
diye düşündü. Gülümsedi . Uçuk gri gözle' 
rinde,yeni bir umudun parıltısı vardı

Aygıtları bir yana bıraktı, göz
lem' -penceresine uzandı. Oradan,hiçbir 
işlemin yardımı olmadan görebileceği 
şeyi, ilgiyle araştırdı .’-.Çok küçücüktü 
0... Hatta belli., belirsizdi. Bunca 
zaman diliminin ötesinden, çıplak göz, 
le seçilebilmesi -onun' gibi olmayanlar 
için- zordu.Çünkü onun yapışı başkaydı 
Nanina değişikti..Aşağıda uyku kapsül
leri içinde uyuyan ve ancak inecekle
ri gezegende doğal yaşetma dönecek olan 
kişilere benzemezdi.

Bilgisayar, yeni verilerle onu 
bir kez daha uyardı. Devamlı ışıklar 
yanıyorjgöstergeler oynuyor ve görüntü 
perdelerinde, umulmayan diyagramlar 
çiziyordu.

Nanina., uyku kapsülündeki!erin be
yin bandları ile - konuşmak üzere yerin
den kalktı.Tek başına karar vermek' 1- 
çin yetkili., değildi. Ancak, kurul /.tar
tışmasından sonra, bilgi-sayarın veri

leri değer l-endiril^c ekti.
Küçük odacığın- çıkışında ’durdu.-'Ge - 

riye,durmadan çalışan bilgisayara son 
bir kez baktı.Yeniden -gülüm’s'edi .

; Dar bir İd -- de n ■ - çt 1 .b-yin band 
1arının saklandığı özel bilgi deposu™ 
ayrı bir yerdeydi ve dış etkilere kar
şı özel bir sistemle korunmuştu. '-

Nanina,gizli şifreyi bilgisayara 
işledi,bekledi.Bunu,gezegenden ayrıla
lı beri,çok az kullanmıştı.Çünkü,üzer 
ne inebilecekleri yeterli koşullara .s 

-h
î yi

hip"-pek az gezegene rastlamışlardı.On 
larda bile,yaşamın istenilen yönde ge- 
lişemeyeceği,kurul tarafından saptan
mış, inişten sakınılmıştı. -

Bilgisayar,şifrenin doğruluğunu 
kabul ettiğini'gösterir işareti verdi.
arif bir uğultu duyuldu.Ardından,-be

yin band deposunun kapısı açıldı,yavaş 
ça.Loş bir ışıkla aydınlanan -Odacık,.o-, 
nu bekliyordu.

.Nanina,neler soracağını aklından 
geçiriyordu-. ' ■ ■

"Bu kez,daha şanslıyız'" diye dü~ : 
şündü."Şimdiye dek karşılaştığımız■fır 
şatların en iyisi .. .Yeterki . .

Bilgisayar, otomatik: olarak, bilgi' 
deposunun kapaklarını açmıştı.Aşağıda, 
özel kapsüllerinde uyuyan bilginlerin 
bellekleri,onunla konuşmak-üzere canla 
nıyordu.

Naniha,bir-iki düğmeye dokundu. 
Bilgisayar,değerleri,oradaki görüntü 
perdelerine ve "göstergelere- yansıttı.

-Sîzlerle yeniden birarada bulun
mak- ne iye! dedi Nanina. Gövdeleriniz 
eski canlılığını sürdürüyor, yaşam- ko
şullarınız düzgün çalışıyor,hiçbir -ak
saklık yok...Benden istediğiniz herhan 
gi birşey var mı?

Bilgin Loni:
' -Sağlığın iyi mi,Nanina? diye' sor 

du.
0,geminin sağlık işlerinden sorum 

lu kişisiydi.Beyin■bandı devamlı, çalı
şır "ve kendisiyle birlikte uyuyan, arka 
daflarinin sağlığını denetlerdi.

-Bana kolay kolay birş'ey olmayaca 
ğmı bilirsin,Loni! diye yanıtladı Na
nina.

-Evet,bizden başkasın...Ama yine 
de canlısın ve birtakım dış etkenlerin 
baskisihdasın.En çok-,bizden farklı ya
pın endişelendiriyor beni.Bir Kovaya. . 
değilsin' ve işin kötüsü-, ■ herhangi bek
lenmedik bir durumda, seni nasıl koru
yacağım sorunu tedirgin-ediyor,beni.

-Sorun,Nanina’nm sağlığı mıdır?
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Konuşmayı kesen,Gökbilimler da

lı uzmanı Klea idi.
Nanina:
-Hayır,yeni bir gezegen|diye ya 

nıtladı.Bilgisayarın gönderdiği ara^ 
tırma uydularına göre,kısa zaman son 
ra yakınından geçeceğiz. 2.35 zaman, 
birimlik bir sapma var... Fakat bunv- 
düzeltmek elimizde.

-Veriler? .
, -Bilgisayar,göstergelere yansı- b 

tıyor. .
-Okumamız gerek 1
Nanina bir düğmeye dokundu. Be

yinleri bilgisayara doğrudan bağlan
mıştı .Bandlar , yeni bilgileri ağır a- . 
ğır incelediler, 'ii;'-

-Sağlığımıza uygun! diye ilk sö 
zü Loni aldı.Bence bir sakıncası yok

Nanina,kaşlarını oynattı:
-Gerçekten yok mu? "Bundan. emin 

misiniz?
g -Bence sakıncalı! dedi Klea. Bu 

derinlemesine incelenmesi gereken 
bir konudur.Gezegende,uzaktan edini
len bilgilere göre,canlıların yaşıya 
bileceği bir ortam varsa da,alt lü- 
zeydeki canlılar,söz gelimi küçük ör 
ganizmalı yaratıkların durumu endişe 
Dendiriyor beni...Yani,bizi ne dere
ce etkileyebilirler?

Nanina,"gözlerini' .göstergelere 
dikmişti 1 İlgisini,bir türlü onlardan 
ayıramıyordu.

■ .Uyanan beyinler, konuyu değişik: . 
açılar altında" yorumlamaya çalışıyor, 
lardı.Her birinin, kendince haklı bir 
yanı vardı.Ama. Nanina,bu. işe bir son 
vermek istiyordu,artık. Bir yerlere 
inmek;aygıtlardan,göstergelerden,düğ 
melerden başka şeylere dokunmak;baş
ka. duyumlar almak. .-.Sonsuz bir yolcu 
luğa çıkmışçasına,uzay boşluğunca a- 
lınan yol .onu bıktırmıştı.Kendi geze 
genini anımsıyordu ve. oradaki gibi 
bir yaşamı özliyordu.Besin hapların.^., 
dan,yapay havadan, doğal olmayan ko
şullar altında büyütülmeye çalışılan 
bitkilerden uzakta... Toprağa toprak 
madene maden olarak dokunmak,kokla
mak, ısırmak, tadmak. . . Niçin böylesi— 
ne uzak bir varsayım oluyordu,her de, 
fasında...

-Sen ne düşünüyorsun,Nanina?
Bilginler,bir süredir aynı soru 

yu yöneltiyorlardı,ona.0 ise,ayakla
rının altında,gerçek toprağın sıcak
lığını anımsıyordu.

-Nanina!..Neredesin? Bizi duy
muyor musun?

-Ben inmek istiyorum! dedi Nani 
na,Aradığımız gibi mükemmel bir yeri 
nereden bulacağız ?Belki sonsuz zaman 
sürecinde dolanacağız tüm evreni...

-Bize göre bir yer,mutlaka ola
caktır. Niçin tedirginsin?

-Gezegenimi özlüyorum!
-Onun,uzayın her bölümüne dağıl 

dığını biliyorsun...

-Biliyorum,. .Yine, de özlüyorum'...
-Doğal bir tepkidir bu! dedi,Loni 

Bilgisayar,sıkı bir gözlemden geçirsin 
seni.

-Bir rahatsızlığım olsaydı,aygıt
lar seni ve beni ulamlardı,Loni.

-Rahatsızlık değil...belki de bir 
uzay yalnızlığı...İçimizden birinin,se 
ninle arkadaşlık etmesini ister imisin, 
Nanina?

-Durumumdan şikayetçi değilim...
-Sen bilirsin...
-Gezegen konusundaki düşünceleri

niz nelerdir?
rBilgisayarın verileri, güvenilir; 

yine- de yeni uydular’ göndererek daha . 
fazla bilgi almaya çalışmalıyız.Sen,o- 
rada belki yaşayabilirsin,Nanina. Ama 
küçük bir yanlışlık,bizim yaşamlarımı
zı noktalayabilir.0 zaman, kendi kendi 
ne bir dünya kurmaya hazırlıklı mısın?

-Bunu düşünmem bile! Gezegenimde 
yalnız yaşamaya alışmamıştım. Soydaşla
rım, daima kümeler halindeydiler... Sade' 
ce burada...bu geminin içinde... tek ba " 
şırayımİYine de,sizler varsınız,orada!

Loni,bir kez daha'sorusunu yinele" 
di:" '

-Nanina, kendine' arkadaş"istiyor 
musun? Yaşam koşullarını zorlayarak,sa 
na bir arkadaş gönderebiliriz. Hiç de
ğilse,kısa bir zaman için.'.,

-Neyi değiştirir bu?'Zaman birim
leri milyarları buldu ye hâlâ aradiğ.i- 
mıza ulaşamadık.Saçma!..

' Gezegen üzerinde araştırmalarını 
sürdür,Nanina.Senin kadar biz de uyan
mak ve normal yaşamımıza dönmek"istiyo 
ruz.Derin uyku,:bize yalnızlığımızı a- 
nımsatmıyor; ama bu demek değildir ki, 
seninle aynı duyguları paylaşmıyoruz!

Nanina: . .•
’’Bedenleriniz gibi beyini .rinia 

de donmuş', sizin!” diye içinden geçirdi
Çelişkiler içinde - olduğunu kendi 

de biliyordu,ama duygularını engelliye 
miyordu,bir türlü. . '

-İşimin başına dönüyorum! diye ho 
murdandı.Hepinizi uyanık tutuyorum.Ay
gıtlar, her konuda size dt'bilgi vere
cekler... 2.35 zaman birimlik sapmayı 
düzeltmem gerek, yoksa gezegenden epey 
uzak düşeceğiz.

Bilginler,kabul, ettiklerini bildi 
rir mırıltılar çıkardılar.Bilgisayarın 
gizli mikrofonları,beyin bandlarmm 
seslerini ona iletti.Nanina,kilit düğ
mesine basmadan önce:

-Haberleşme kanalı açık! -diye ek
ledi. Önerilerinizi bekliyorum.

Kanat kaydı". Bilginler uyanmanın 
heyecanı içinde,birbirleriyle söyleşi
ye girişmişlerdi.İki uyuyuş-uyanış ara 
sini kapsıyan binlerce zaman dilimi bo 
y.unca birbirlerini özlemediklerini kim 
kanıtlayabilirdi?

-Arkası Var-
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SUMMARY
-INTRODUCTION-, o ,by Selma. Mine page:2 

"X" the most important symbol in 
human being's life. If ve look it up 
in a dictionary, ve can see :"a term 
used to designate a person , thing, 
agency,factor, or the like,whose true 
name is unknown . or vitheld" or , in 
math:"a symbol for unknown quantity."

"X" is not only the symbol in 
math, science and chemistry:, but _in_ 
space,! think.Wen ve look at the sky 
we meet an x-ocean thenewEvery day,we 
happen to receive newness about it. 
And each one is a problem which we do 
not know if true or not.

On the other hand,authors write 
stories,novels,radio . and TV programs, 
and producers make films about space. 
This is a big source of imagination in 
human being's life.

Science-fiction is not new for 
Turkey.; Some'foreign"novelş,' stories 
have been translated and published 
for a long time;but is it enoug?..NOw 
only a group of amateurs struggle on 
this subject,but in the future it will' 
always be written and read by more 
people.

In Turkey,there is a professional 
production named ANTARES,but its editor 
Sezar Erkin Ergin is not able to pub
lish it in prolonged.

"X-Bilinmeyen" is an amateur 
production.And we want to corresponds 
with people interested in science-fic 
tion from other countries,
-STORY- page:3

THE STONE
Original name is "Taş" by Sönmez 

Güven.
Arra is a prince who will rule 

over the country after his father. He 
'is a strong and brave man. ' He hears 
about .a stone which has come from 
space and has been protected by a man 
whose name is"Guard of the Time"...If 
a person owns it,he will be the ruler 
of the world ând the time.But no one 
could get it until '.that. time.

Arra commands a group" of söldier 
to go tc the mountain which contains 
the stone.

Oir the'way, soldiers die and two 
of»them who are alive want to iturn 
back.Arra allows them to.Then he goes 
on to his way,himself.When he arrives 

at the top of the mauntain,sees the 
Guard of the Time.He has two arms, two 
legs and a had, but he is not a human 
being.His age is unknown.

Arra makes an effort to admit him 
where the stone is,The Guard says that 
Arra will be played a '’trick " by Time 
Stone,because no one reaches it out.. 
Finally he describes the way to the 
^prince^ _ _ ~

Arra goes into' a cave and walks.. 
The passes... Suddenly he hears the 
noise of steps.He listens,then runs to 
come out of the gallery,to turn back 
and to catch the man who was following 
Arra. He comes again into the cave but 
in that time he hears ’the .steps in 
।front of him.Time passes... and the 
steps are heard not only in front of 
him but also behind him.

This circle will not finish forever.
-NEWS- page:6

TODAY'S TV PROGRAMS ABOUT S-F 
AND NEW INVENTIONS FROM NASA

by Nahide Çıplak 
-NOVEL- J page:7

FORGOTTEN PLANET
Original name is "Unutulan Geze

gen" by Selma Mine.
Nanina is an astronaut who manages 

a spaceship.His planet has exploded and 
its every part has separated into the 
space.He is a stranger in this space
ship and unique,The other persons who 
are scientists and astronauts.', irr.an
other planet,sleep another - department 
because their life is not strong enough 
to travel into the space for a long 
time.

Nanina gets some warning from -the 
computer and pleased; because there is 
a planet that signals are suitable to 
live on.H.e goes into a special' section 
to connect with the scientists' brains 
which are able to talk him.

Nanina wants to land on the planet 
because he has been bored through this 
long journey.He wishes to step on solid 
ground,to eat different food,to breathe 
fresh air and to live within nature.

■ The '■scientists? brains tell hi:.' to 
examine everything carefully about this 
planet .Perhaps it will be a new wld. 
for them.

-it will go on-
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