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Sunuş
Theodore Sturgeon

İyi bilimkurgu iyi edebiyattır.
Bu önerme, ortalama okur ve “ciddi” eleştirmen, bilimkur-

guyu sadece, böcek-gözlü canavarların saldırılarından uzay 
kıyafetli ve lazer tabancalı kahramanlar tarafından kurtarılan 
metal sutyenli kızlarla ilişkilendirmeyi bırakana kadar, devam-
lı ve devamlı tekrar edilmeli. Bilimkurguda da, başka alanlarda 
olduğu kadar geniş bir mükemmellik tayfı vardır. Mickey Spil-
lane bir Dorothy Sayers ya da Ngaio Marsh değildir. Hopalong 
Cassidy, Shane ya da True Grit değildir. Ve bilimkurgunun en 
iyisi, herhangi bir edebi türün en iyisi kadar iyidir.

Bilimkurgu aynı zamanda, günümüzde büyük bir hızla 
popülerleşen bir edebi türdür. Amerikan ve İngiliz bilimkur-
gusu Fransa, İtalya, İskandinavya’da yaygın şekilde okunur; 
İspanya, Portekiz ve Latin Amerika’da okuyucuları giderek 
artmaktadır ve Almanya ve Hollanda’da en çok satanlar ara-
sındadır. Avrupa’da, özellikle Fransa ve İtalya’da yeni yazarlar 
ortaya çıkmaktadır ve bunların çevirileri de İngilizce konu-
şan dünyaya akmaktadır. Ve bilimkurgu kitapların baskısın-
daki artış, bu alandaki sinema ve televizyon ürünlerinin artı-
şında yansımasını bulmaktadır.

Bu hızlı yükselişin bir dizi nedeni var ve çok daha fazla 
sayıda da varsayım; ama bunlar, bu girişin kapsamında de-
ğiller; dolayısıyla bu mevzuyu onlarca yüksek lisans tezine, 
bilimkurgu üzerine yüksek okul ve üniversitelerde ders ve-
ren öğretmenlere bırakabiliriz (sadece ABD’de bunlardan 
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1500’ün üzerinde var). Bu da, edebiyatta hiçbir zaman bilim-
kurgu gibi sınırsız, esnek, böylesine bir hayret ve şaşkınlık 
uyandıran, zamanın, mekânın ve gerçeklik adını verdiğimiz 
o gelişigüzel hayalin sınırlarından azade bir alan olmadığını
söylemeye yeter. En azından, şiirin icadından beri.

İngilizce bilimkurgu okurlarının genel olarak bilmedikleri 
arasında şunlar var: Dünyada en yaygın okunan bilimkurgu 
yazarı Heinlein ya da Bradbury veya Clarke değil, bir Leh: Sta-
nislaw Lem’dir; bir yazarlar birliğindeki en geniş bilimkurgu 
şubesine sahip olan ülke Macaristan’dır; en iyi bilimkurgular 
Doğu Almanya’da, Çekoslovakya’da, özellikle de Sovyetler 
Birliği’nde üretilir. Bunların bir kısmı –ama pek azı– İngilizce 
konuşan dünyaya sızmaya başladı; ancak söylemesi acı verici 
olsa da belli bir bölümü berbat çevirilerle yayımlanıyor. Bazı 
eserler, özgün dillerinden ilkin ikinci bir dile çevriliyor ancak 
bundan sonra İngilizceye aktarılıyor; bu korkunç muameleye 
tabi tutulan eserlerde üslup ve karakteri bırakın, çamaşır liste-
sinin bile düzgün bir şekilde kalabilmesi çok zor. Fakat zeki bir 
okur bunu aklında tutarsa, en bozulmuş çevirilerde bile görü-
lebilecek bir güç ve özgünlük harikasını bulabilir.

Sovyet bilimkurgu yazarlarının zirvesinde, Boris ve Arka-
di Strugatski’lerin isimleri bulunur. Bu yetenekli kardeşlerin 
isimleriyle ilk olarak Tanrı Olmak Zor İş romanında karşılaş-
mıştım. Yapısı, karakteri, akışı, insani durumları kavrayışı 
itibariyle son derece dikkat çekici olan bu roman, bir bilim-
kurgu okurunun en doyumsuzca aradığı hemen her niteliğe 
de sahip. Uzay uçuşları ve geleceğin aletleri var; sosyolojiye 
el attığında, o harikulade “ya şöyle olsaydı…” sorusu var; ya-
bancı bir kültürü gayet zengin bir şekilde tasvir etmek su-
retiyle bizim ve bizlerin doğası üzerine yeni perspektifler 
üretiyor; bilimkurgunun, “kılıç ve büyü” dediğimiz yakın 
akrabasının bayıldığı heyecan verici göğüs göğüse çarpışma 
teması da var. Ve bu yüksek erdemlerinin arasında şu da var: 
Anlatı, muharebelerden ve dövüşlerden, kan ve ölümden söz 
etse bile, son derece kudretli kahramanımız asla kimseyi öl-
dürmüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yazarlar, şu şid-
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det dolu çağımızda yarattıkları etkiden kaynaklanan sorum-
luluklarını düşünerek buna dikkat etmeliler. Bu, yapılabilir, 
üstelik gerilimi ve merakı azaltmadan gayet iyi de yapılabilir. 

Ve şimdi de Uzayda Piknik geldi… Amerikan bilimkur-
gusunun altınçağı denilen dönemde, sıradışı bir editör olan 
müteveffa John W. Campbell etrafına birkaç ay içinde o za-
mana kadarki en büyük bilimkurgu yeteneklerini topladı-
ğında, yazarlarına şöyle meydan okurdu: “Şu soruya cevap 
veremezse yirmi dört saat içinde ölecek bir adamla ilgili 
hikâye yazın bana: ‘Aklı başında olduğunuzu nereden bili-
yorsunuz?’” Veya şöyle (en provokatif olanlardan birisi): “Dü-
pedüz düşünen ama farklı şekilde düşünen bir yaratıkla ilgili 
bir hikâye yazın bana.” (“Kadın” cevabı, hazırcevaplığın kaba 
bir örneği olacağı için kabul edilemezdi elbette.)

Strugatski’ler, yeryüzünün dünya dışı varlıklar tarafından 
kısa bir süre ziyaret edildiğini, onların da arkalarında, hani 
olur ya, sizin ve benim yol kıyısında yaptığımız bir piknik-
te arkamızda bırakacağımız türden (tabii ki adab-ı muaşeret 
kurallarını unuttuğumuz bir anda) çöpler bıraktıklarını farz 
ediyor. Son derece yabancı bir teknolojinin ürünü olan bu 
atıkların doğası, dünyalı mantığımıza meydan okuyor; dün-
yadaki analitik bilime ve bu yabancıların potansiyellerinin 
sınırsız olduğuna değinmiyoruz bile. Bu potansiyeli, bu ola-
nakları tamamen insani hedeflere yöneltirseniz –sadece bilgi 
aşkına bilgiye ulaşma çabası, insan refahında yeni zirvelere 
erişmek için yeni araçların ve tekniklerin aranması, rakip-
leriyle kâr için mücadele; yeni ve daha korkunç silahlar için 
yağmacı bir hırs– karşınıza bu kısa, ama hayret verici roma-
nın çerçevesi çıkar. Strugatski’lerin sadakat ve açgözlülüğe, 
dostluk ve sevgiye, umutsuzluk, hüsran ve yalnızlığa dair 
mahir ve becerikli yaklaşımını da ekleyin buna; işte o zaman, 
bir duayı andıran sözlerle, inanılmaz dokunaklı bir şekilde 
sona eren gerçekten de harika bir hikâye bulacaksınız. 

Unutamayacaksınız.

San Diego, California, 1976



İyiliği kötülükten yapmalısın,  
çünkü yapmak için başka bir şey yok.

Robert Penn Warren
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Harmont Radyosu Özel Muhabirinin 
Doktor Valentine Pilman ile 19.. Yılı 

Nobel Fizik Ödülü’ne Layık Görülmesi 
Münasebetiyle Yaptığı Özel Mülakattan

“Doktor Pilman, sizin ilk ciddi keşfinizin, Pilman radyanı 
olarak anılan şey olduğunu kabul etmek gerek herhalde!”

“Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Pilman radyanı, ilk 
değildir, ciddi değildir, esas itibariyle de bir keşif değildir. Ve 
tamamen benim değildir.”

“Şaka yapıyor olmalısınız, doktor. Pilman radyanı, her il-
kokul öğrencisinin bildiği bir kavram.”

“Bu durum beni şaşırtmıyor. Pilman radyanı, ilk olarak 
gerçekten bir ortaokul öğrencisi tarafından keşfedilmiştir. 
Ne yazık ki adının ne olduğunu hatırlamıyorum. Stetson’un 
Ziyaretin Tarihi’ne bakın, bütün bunlar orada ayrıntılarıyla 
anlatılmıştır. Radyanı ilk olarak bir ortaokul öğrencisi keş-
fetmiş, koordinatlarını bir üniversite öğrencisi yayınlamıştır, 
ama nedense bu dalgaya benim adımı verdiler.”

“Evet, keşiflerde bazen şaşırtıcı şeyler oluyor. Acaba dinle-
yicilerimize açıklayabilir misiniz, Doktor Pilman...”

“Dinleyin, hemşerilerim. Pilman radyanı denen şey esa-
sen çok basittir. Büyük bir küreyi çevirdiğinizi ve bir taban-
cayla üzerine ateş ettiğinizi düşünün. Küredeki delikler düz-
gün bir eğri üzerinde yayılacaktır. İşte, benim keşfim olarak 
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andığınız şeyin bütün esası, bu çok basit olaydadır: altı Ziya-
ret Bölgesi de, gezegenimizin üzerinde, sanki dünya ile De-
neb arasındaki çizgi üzerinde bulunan herhangi bir noktada-
ki altı tabancadan ateş açılmış gibi dağılmıştır. Deneb, kuğu 
takım yıldızındaki en parlak yıldız; uzaydaki, deyim uygun 
olursa ateş açtıkları nokta da tam burası. İşte buraya Pilman 
radyanı deniyor.”

“Teşekkür ederiz, doktor. Sevgili Harmont’lular! Nihayet 
Pilman radyanının ne olduğu net bir şekilde açıklandı! Öte 
yandan, önceki gün Ziyaret on üçüncü yılını doldurdu. Dok-
tor Pilman, belki hemşehrilerinize bu hususta da birkaç şey 
söylersiniz!”

“Tam olarak neyi merak ediyorlar? Bildiğiniz gibi ben o 
sırada Harmont’ta değildim...”

“Doğduğunuz şehrin başka bir gezegendeki üstün bir uy-
garlığın istilasına uğradığı ortaya çıkınca neler düşündüğü-
nüzü öğrenmek oldukça ilginç olurdu...”

“Doğrusunu söylemek gerekirse, ilkin bunun bir yalan 
haber olduğunu düşündüm. Bizim bu yaşlı, küçük Har-
mont’umuzun başına böyle bir şeyin gelebileceği kolay kolay 
insanın aklına gelmezdi. Gobi, New Foundland ya da başka 
herhangi bir yer bile Harmont’tan daha uygundu!”

“Ama sonunda inanmanız gerekti.”
“Sonunda, evet.”
“Peki sonra?”
“Ansızın, Harmont ile diğer beş Ziyaret Bölgesinin... affe-

dersiniz, o sırada bunların sadece dördü biliniyordu... bun-
ların çok düzgün bir eğri üzerinde yayıldıklarını fark ettim. 
Radyanın koordinatlarını hesaplayıp bunları Nature dergisi-
ne gönderdim.”

“Peki doğduğunuz şehrin kaderi sizi hiç heyecanlandır-
madı mı?”

“Aslında bu sırada Ziyaret’e inanıyordum ama yanan ma-
hallelerle, ihtiyarlarla çocukları seçip mideye indiren cana-
varlarla, hiçbir surette yaralanmayan yabancılarla son derece 
kolay yaralanan, zarar gören, ama kesinlikle gözüpek kraliyet 
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tank birlikleri arasındaki kanlı çarpışmalarla ilgili haberler ve-
ren panik halindeki muhabirlere inanamıyordum bir türlü.”

“Üstelik haklıydınız. Muhabirlerimizin olayı çok şişirdik-
lerini hatırlıyoruz... Ancak tekrar bilim alanına dönelim. Pil-
man radyanının keşfi, Ziyaret’le ilgili bilgilerimize yaptığınız 
katkılardan ilki, ancak kuşkusuz sonuncusu değildi!”

“İlki ve sonuncusuydu!”
“Ama bu sırada hiç kuşkusuz Ziyaret Bölgelerindeki ulus-

lararası araştırmaları da dikkatle takip ediyor olmalısınız...”
“Evet. Zaman zaman raporları karıştırıyorum.”
“Uluslararası Dünya Dışı Kültürler Enstitüsü’nün rapor-

larını mı kastediyorsunuz?”
“Evet.”
“Peki sizin görüşünüze göre bu on üç yıl boyunca gerçek-

leştirilmiş en önemli keşif nedir?”
“Bizatihi ziyaretin kendisi.”
“Anlamadım?”
“Ziyaret, sadece bu on üç yılın değil, insanlığın bütün ta-

rihinin en önemli keşfidir. Bu ziyaretçilerin kim oldukları o 
kadar önemli değil. Nereden geldikleri, neden geldikleri, ne 
amaçla böyle kısa süre kaldıkları ve daha sonra nereye git-
tikleri de önemli değil. Önemli olan, insanlığın bugün kesin 
olarak bildiği şey: kâinatta yalnız olmadığı. Korkarım Dün-
ya Dışı Kültürler Enstitüsü asla bundan daha köklü bir keşif 
yapma şansına sahip olamayacak.”

“Bu son derece ilginç, Doktor Pilman ama ben şahsen tek-
nolojik alanda yapılan keşifleri kastetmiştim. Dünyamızdaki 
bilim ve teknolojinin kullanabileceği keşifler. Zira çok sayıda 
son derece seçkin bilim insanı Ziyaret Alanlarındaki bulun-
tuların bütün tarihimizi değiştirebilecek türden olduklarını 
ileri sürüyor.”

“Ancak ben bu görüşün taraftarları arasında bulunmuyo-
rum. Bu buluntular tam olarak neleri kapsıyor bilmiyorum, 
çünkü uzman değilim.”

“Ne var ki iki yıldır BM Ziyaret Sorunları Komisyonu’nda 
danışmanlık yapıyorsunuz...”
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“Evet. Ama dünya dışı kültürlerin incelenmesiyle hiçbir il-
gim bulunmuyor. Ben BM ZSK’de, Ziyaret Bölgelerinin ulusla-
rarasılaştırılmasıyla ilgili BM kararlarının uygulanmasının de-
netlenmesi hususunda meslektaşlarımla birlikte uluslararası 
kamuoyunun temsilciliğini yürütüyorum. En genel hatlarıyla, 
Bölge’lerden elde edilen dünya dışı alametlerin Uluslararası 
Enstitü’den başka yere gitmemesini temin ediyoruz.”

“Yani bu alametlerin peşinde olan başkaları da var?”
“Evet.”
“Herhalde stalkerleri kastediyorsunuz?”
“Bu dediğinizin ne olduğunu bilmiyorum.”
“Biz burada, hayatlarını tehlikeye atarak Bölge’ye sızan ve 

bulabildikleri her şeyi dışarı çıkaran pervasız gençlere öyle 
diyoruz. Bu tam anlamıyla yeni bir meslek.”

“Anlıyorum. Hayır, bu bizim uzmanlık alanımızın dışında.”
“Herhalde öyledir! Bu meseleyle polis ilgileniyor. Ancak, 

sizin uzmanlık alanınıza tam olarak neyin girdiğini öğren-
mek ilginç olacaktır, Doktor Pilman...”

“Ziyaret Bölgelerinden sorumsuz kimselerin ve örgütle-
rin ellerine devamlı surette bir malzeme akışı var. Biz bu akı-
şın sonuçlarıyla ilgileniyoruz.”

“Biraz daha somut konuşmanız mümkün değil mi Dok-
tor?”

“Bence en iyisi sanat hakkında konuşalım. Dinleyicile-
riniz, benzersiz Gvadi Müller hakkındaki görüşümü merak 
etmez mi acaba?”

“Ah, elbette! Ama önce bilimle ilgili konuşmamızı ta-
mamlamak isterdim. Gezegenler arası bu alametler bir bilim 
insanı olarak sizi de cezbetmiyor mu?”

“Nasıl söylesem... Galiba.”
“Demek ki, Harmontluların ünlü hemşehrilerini güzel bir 

günde, bu şehrin sokaklarında görmelerini umut edebiliriz?”
“İmkânsız değil.”




