
S A L Y A N G O Z
Diferansiyel Salyangoz’a doğru 
yürüyorum. 
Yanımda eşlik eden siluetler. Kara 
tulumlarının sol üst cebinde aynı 
kısaltma: 
B.D.I.

Neredeyim? Önceki yerimden bir adım 
ileride. Sağ ayağım yelkovan, sol ayağım 
akrep. İlerliyorum.  

Kimim ? Yansımama bakıyorum. 
Tulumumda ‘c’ yazıyor.

Niçin buradayım?
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Diferansiyel Salyangoz’u hatırlıyorum. 
Adımlarım ona götürüyor. Platform üzerinde. 
Titanyum alaşımlı zarif kıvrımları hafifçe 
vınlıyor. Çelik spirallerinin girdaplarında 
kemik beyazı ışıklar. Helezonik kamburunu 
çıkarmış beni bekleyen huysuz bir kuantum 
kaplumbağası. 

Başım dönüyor. Bugün ellibeşinci doğum 
günüm. B.D.I.’nin açılımı bu mu yoksa? Bugün 
Doğan İnsanlar? Birth Day İlgilileri?

Günler suyun yüzeyinde yürümek gibi. 
Kütlen hafifse uzun süre sekebilirsin. Seni 
aşağı çeken yükler varsa, kaya gibi batarsın. 
Onbirinci doğum günümde  sekebiliyordum. 
Ellibeşimde batıyorum. Mezarın kütleçekimi 
artıyor. Kaçış hızım yavaşlıyor. Hayatın artan 
sürtünme kuvveti, ruhumu örseliyor. Ben 
kimsem...bu ‘c’ her kimse, hızla batıyor aşağı. 
Ölüm aşağıda bir yerlerde, yer altında yaşayan 
görünmez bir etobur. Her gün onu yüzlerce 
kilo et ile beslediğimiz halde doymaz. Hep 
yeni et ister. Yakında beni de çiğneyecek. 
Bacaklarımızın akrep-yelkovanlarıyla,  
Ölüm’ün kursağındaki kara deliğe doğru yığın 
yığın yürüyen etleriz. 

Onbir yaşımda bunları düşünmezdim. Sadece 
kırk dört Haziran öncesi. Günlerin üzerinde 
batmadan yürüyebiliyordum. Ufuksuz 
okyanuslardı günler...şimdi kirli çamur 
birikintileri. 

Matematiksel açıklaması var elbet. 
Onbirindeki çocuk için bir gün, hayatının 
1/ 4000’ine karşılık gelir. Ellibeş yaşındaki 
içinse, hayatının yaklaşık 
1/20 000’idir. Onlar saniye zengini, benim ise 
delinmiş bir Zaman kesem var. Vakit yok.  

Diferansiyel Salyangoz bu sebepten 
tasarlanmıştı. G-8 ülkelerinin yıllık gelir 
toplamlarının altmış katı maliyetinde anti-
ölüm. 

İlk teşebbüsler, sorunun genlerimizde 
olduğunu zannedip, gövdelerimizi Ölüm’e karşı 

dirençli hale getirmeye çalıştı. Aşılar, kürler, 
genetik müdahale...ama eti geliştiremezsin. 
Narin kalsiyum çatılarımız, evren-çökertici 
Entropi’nin yükünü fazla taşıyamayıp çatırdar. 

Uzunca sürdü boşa kürek çekmeler. Zaman 
ırmağının hırçın sellerine karşı daha dayanıklı 
kayıklar indiremiyorduk bir türlü sulara. 
Çabalar zaman içinde alabora olup battı. 

Sonra ırmağı tersine çevirmeye çalıştık. 
Fantezilere yıllar, trilyonlar harcadık. . . 
Zaman Yolculuğu’nun imkansız bir masal 
olduğunu anlayana dek. 

Alternatif aradıkları bir dönemdi. 
Ölüm, kuduz bir başıboşlukla sağa sola 
saldırıyordu yine yeryüzünde. Denize açılan 
kudretli donanmalar gibi, filo filo tabutları 
uğurluyorduk ufuklara her gün tüm kıtalardan. 

Kendimizi zamana karşı zırhlandıramıyorduk. 
Zamanı ise kendimize karşı 
yumuşatamıyorduk. Onbir’den ellibeş’e ve 
oradan da Ölüm’e sıçrayıveriyorduk.

Derken fizikçilerden biri, sonradan Nobeliyle 
Time’ın kapağında poz vermesini sağlayacak 
bir ilhamla, Salyangoz’un fikir tomurcuğunu 
buluverdi:

Umwelt. 

Umwelt . . . Almanca Çevre . Veya benmerkezci 
dünya. Jakob Uexküll’ün teorisi: organizmalar 
bulundukları çevrede gerçekliğe kendi 
anlamlarını yükler, dünya-modelini kendileri 
kurar.

Dünyayla etkileşimdeki organizma, ortamdaki 
herşeye odaklanmadan, önceliği su, yemek, 
barınak, ve potansiyel tehditlere vererek, 
dış gerçeklikten bağımsız kendi Umwelt’ini 
oluşturur. Sadece onu ilgilendiren unsurları 
algılayan, kişisel bir Gerçeklik Tüneli yaratır. 
Amiplerin bikinili kızlarla ilgilenmemesinin 
sebebi budur. 

Her organizmanın beyni, bünyesindeki algı 
reseptörlerini o organizmanın Gerçeklik 
Tüneli’ne göre ayarlar. Fare, genç kız ile 
kediyi aynı sebeplerden heyecanlandırmaz.   
 
*

Yaklaştıkça uğultu artıyor. Garip, ıslak bir 
vınlama...
Salyangoz’un, Zaman içinde sürünme 
sesleri. 

B.D.I. teknisyenleri, Salyangoz’un 
duyargalarını omurgama bağlıyor. Kim 
olduğumu  anımsar gibiyim...

Burada daha önce bulunmuştum...ne zaman? 

Duyargalarını serebellumuma saplamış 
Diferansiyel Salyangoza sıkı sıkı 
tutunuyorum.

Kehribar kabuğunun helezonik burgusuna 
gözüm takılıyor. 
Titanyum spirallerinin zarif kıvrımları arasına 
atom saatleri bağlanmış, saniyeleri giyotin 
gibi dilimleyen dev bir osilatör. Bir elektro-
manyetik alan bataklığı. Titanyum fiber 
çapalarla serebral korteksinize demir atmış 
koca bir İspanyol kadırgası.

 B.D.I. teknisyenleri işaretimi bekliyor...
Fırlatma işlemine hazırlar. 
. 
Planck Zamanı Keşif Komitesi’nin araştırma 
ve geliştirme departmanı olduğunu 
hatırlıyorum birden onların. B.D.I. .. Saniye 
başına çürüyen çekirdekleri araştırdıkları 
için  Becquerel Dispersiyon Inceleme olabilir 
mi? Ya da protonlardan daha ağır, uzaklaşan 
sonsuz küçük parçalara odaklandıklarından 
Baryon-Doppler Infinitesimal? 

Hatırlayamadığım bu ciddi adamlara 
gülümsüyorum: FIRLAT.
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Diferansiyel Salyangoz tiz bir vınlamayla, 
etrafımdaki uzay-zamanın incecik zarını 
katman katman soyup çıkarmaya başlıyor. 
Aynı anda, Homo Sapiens zaman algısına ayarlı 
Gerçeklik Tünelim, yeniden kalibre ediliyor. 
Beyin dalgalarım 30 Hz. Beta fazından, 100 
Hz.lik Gamma’ya çıkıyor. Dakikalara değil, 
saliselere odaklanabilen bir organizma haline 
geliyorum. 

Diferansiyel Salyangoz’un zarif titanyum 
seramik alaşımlı boynundaki sayaçları 
kontrol ediyorum. Skala 10−6 gösteriyor...
mili-saniyeleri korkunç bir hızla geride bırakıp 
mikrosaniyelere geçmişim bile.  

Etrafımdakilerin saçlarının uzadığını 
duyuyorum. Kudretli depremler gibi kirpik 
titreşimleri. 

Artık onlarla aramda ince, opak bir zar var. 
Ben salise-altı Umwelt’ine geçiyorum. Onlar 
ise ancak dakikaları algılayabildikleri, daha 
hantal bir üst-gerçeklikteler. Mikrosaniyeleri 
koklayan sinirli ve tedirgin bir sinek gibi 
görünüyorumdur onlara.  
 
Kimim ben? Herşey neden tanıdık?

İndikatör 10−9  

Zamanın kıvamı seyreliyor. Nanosaniyeler 
başlıyor. Likit renkler canlıymışçasına 
çalkalanıp kabarıyor, birbirinin içinde eriyor. 
Işık akkor. Moleküller ışıldayarak titreşiyor. 
Sızan günışığı taneciklerini sayabiliyorum. 

Alyuvarlarlarının fokurtularını işitebildiğim 
B.D.I. teknisyenleri, alacakaranlıkta gri 
heykeller şimdi. 

Sesler çok uzaktan tınlıyor. Tekinsiz yankılar. 
Boş uğultular. Trilyonlarca heceye bölünmüş, 
kakafonik ağır homurtular. Az evvel hapşırmak 
üzere olan bir B.D.I. mühendisinin bir sonraki 
ses dalgasının bana ulaşması, üç yüz bin yıl  
alacak. 
Salyangozun yaratıcısı, Uexküll’ün 
fikirlerinden bir teori geliştirmişti. Gerçeklik 

Tünelimize müdahale edecekti. Çünkü Anais 
Nin’in dediği gibi, olayları oldukları gibi değil, 
olduğumuz gibi görürüz. Umwelt mühendisliği 
böylece doğmuş oldu. Zamanı olduğumuz gibi 
değil, olduğu gibi görebilmek için. 

Diferansiyel Salyangoz’un beta testi 
aşamasında, prototipin misyonu şuydu: 

‘İnsan Umwelt’ini zenginleştirmenin yolu var 
mı?’ 

*

 10−12   ...picosaniye fazı. Hava ağırlaştı...gaz 
halindeki bir marmeladın içinde yürümeye 
çalışmak gibi. Pıhtılaşmış bal solumaktayım. 

Makinenin vınlamaları yavaşlayıp donmaya 
başlıyor. Aralıksız uğultu kesikleşiyor ve sonra 
tamamen duruyor. Sesler, heceler, tınılar 
arasında uçsuz bucaksız sessizlikler var şimdi. 
Boş Evren’in hayalet seslerini duyuyorum. 
Uzayın parazitli hışırtısı. 

Komite, Diferansiyel Salyangoz’un güç 
seviyesini arttırdı. Parçacık yakıtlı bu devasa 
kronal giyotin, etrafımdaki saliseleri daha ince 
doğramaya başlıyor.

*

Mayıs 2010’da insanlık, ölçülebilen en küçük 
zaman aralığını 12 Atto-saniye’ye indirmişti. 
Bu kabaca 12 × 10−18 saniye ediyordu. 
Planck Zamanı Keşif Komitesi, bu sonsuz 
küçük saniyeleri deneyimleyebileceğimize 
inanıyordu. Ölüm’e dirençli olamasak da, 
aramızdaki zamanı sündürebileceğimize. . 
.böylece Dr. c  Salyangoz’u yarattı.  

Ama sonra?

*

10−15     femtosaniye...en hızlı lazer demetleri 
için nihai puls süresi. 
Siluetler, Pre-kambriyen sıradağlar kadar 
kıpırtısız ve sessiz.

Evren’deki tüm titreşimleri ve dalgalanmaları 
gerçek-zamanlı izleyebiliyorum şu anda

Işık dalgaları arasındaki hiç-karanlığını 
görüyorum. Varoluş yanıp sönüyor. 

*

Kimim? 
Hafızam, algıladığım yeni zamana ayak 
uyduramıyor. Hızla yüzdüğün okyanusun sana 
yetişememesi  sonucu kendini çölde bulmak 
gibi bir duygu bu. Kim olduğumu hatırlamayı 
beklemek çağlar sürebilir. Vakit var. Onbir 
yaşındaki çocukların sahip olduğu kadar salise 
emrimde. . .  

*

10−18    saniye...2010’da ölçülebilmiş en 
kısa zaman aralığı. Attosaniye. Bir saniyenin 
kentilyonda biri. 37.71 milyar yıl için bir saniye 
ne ise, şu dış gözlemcilerin bir saniyesi için 
benim yaşadığım bu attosaniye de işte o. 37.71 
milyar yıl...evrenin yaşının iki katı. Keşke 
hayatlarımız bu kadar doyurucu ve uzun 
olsa. Keşke Ölüm’ü 37.71 milyar yıl boyunca 
Umwelt’imizden uzak tutabilsek. Keşke Onbir 
yaşımızdan sonra zaman bu kadar yavaşlasa. 

Etrafımdaki moleküller bile karanlık. Işık 
demetleri bir attosaniyede en fazla üç hidrojen 
atomu hızıyla ilerleyebiliyor çünkü. Işığın 
bana ulaşmasına kırk yedi milyar yıl var. 
Korkuyorum. 

Evren’in sessizliği. Moleküllerin çıtırtıları.

*

Artık sıyrılıp atılacak sadece birkaç zaman 
dilimi kaldı. 
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10−21     saniye...zeptosaniye. Helyum 9 dış 
nötronunun yarı ömrü. Onun Umwelt’ine 
kıyasla, seksen yıllık ömürlerimiz sonsuzluk 
gibi. Ama mesele Gerçeklik Tüneli’nde neye 
odaklandığın. Asıl olan saniyelerin arasını 
görebilmek. Saliselerin gözeneklerini. 
Ömürlerimizin uzunluğu tamamen görece. 

*

Salyangoz, zamanın mikro zarını öfkeyle soyup 
atıyor.

10−24  ...bir yoctosaniye. . .Saniyenin 
katrilyonda biri. 

Radyo dalgaları hiç bilmediğim renklere 
bürünüyor şimdi. Lacivert kırmızısı...yeşil 
mavisi, çivit-beyaz.

Pıhtılaşmış karanlıkta parçacıklar süzülüp 
çarpışıyor. Sessiz patlamalar.

Evren molekül dediğimiz ateş-böceklerinden 
yapılmış.  Atomik Kandiller bir bir yanmaya 
başlıyor. 

Birden, donmuş ışık tanecikleri ile sarılı 
Diferansiyel Salyangoz, Evren’in deri altında 
kanayan zaman ırmağının en küçük damlasına 
fırlatıveriyor. Bilinen ve ulaşılabilen en kısa 
zaman aralığına. Varolan en kısa süre kesitine. 
Ondan daha kısa süre yok Evrende.

*

Yolculuğun bu anları beni daha önce de 
korkutmuştu. . .ama ne zaman? 
Gerçeklik Tünelim bu yeni algılayış düzeneğine 
neden kusursuzca adapte oldu?

*

10−44     saniye...Planck Zamanı. 

Mutlak sessizlik. En yakın ses dalgası bana 
ulaşmadan önce Evren yok olacak. Bu 
kadar sessiz olacağını tahmin etmemiştim...
korkuyorum. Ama korku bile yeterince hızlı 
değil burada. Eğer bir Tanrı varsa burada bir 
yerlerde gizleniyordur. Elimle tutabileceğim 
kadar somut, şu soğuk fraktal gazların 
arasında bir yerlerde.

Yerçekimi dalgalarını görebiliyorum. 
Garip, yoğun bir köpük halindeler. Kozmos 
kaynaşıp duran bir kum havuzu. Yayını bitmiş 
televizyonun statik kaynayan karanlık ekranı. 

Ölçebileceğimiz realitelerin sonu. Evrenin son 
noktası. Hiçlikten önceki son durak. Uzay-
zamandaki dalgalanmalar ve titreşimler, 
etrafımda bulanık bir pus oluşturuyor. Işık 
havada donakalmış. 

Evrenin cıvatalarına ulaştım. Fiziksel olarak 
mümkün olan minimum zaman aralığındayım. 
Algılayabiliyorum. Ama teorik olarak bu 
imkansız. Paradoks. Düşünce zincirim 
kırılıyor...varoluş frekansıma yetişemiyor 
zihnim. Algılarımı yorumlayacak kadar hızlı 
çalışamıyor zihnim. Düşünce hızını aştım. 
Duyum bariyerini geçtim. 

Birden bu sonsuz kısa varoluşumda 
yalnız olmadığımı seziyorum. Saniyenin  
10−44    kat aşağısında yaşayan varlıklar 
keşfediyorum. Yanıbaşımızdalar... Ama o 
kadar kısa sürede doğup, yaşayıp, ölüyorlar 
ki...gerçekten var olduklarını, sahiden 
yaşadıklarını söyleyebilmek imkansız. Ya da 
belki yanılıyorum...belki kendi sınırlı ve öznel 
Gerçeklik Tünelimin dar perspektifine kurban 
gidiyorum. Belki saniyenin 10−44  üne koca bir 
ömür sığdıran bu Planck siluetleri için hayat 
upuzun, mutlu bir deneyim... 

Uzay-zamanın loş kıvrımları arasında daha 
nice imkansızlıklar görüyorum. Medeniyetler. 
Saliselerin milyarda birinde yükselip çöken 

imparatorluklar. Toz kıtalar, ışık ülkeler. Hepsi 
de doyasıya yaşıyor varoluşlarını...

Halüsinasyonlar mı? 

Gerçek olamaz, Planck Uzayı boş, ıssız. Ama 
başka birşeyi anlıyorum... Evet, Geçmiş sürekli 
Geleceği yiyor; Gelecek, sürekli Geçmişe 
iltica ediyor; Şimdi, daimi bir erozyon halinde, 
Geçmişe doğru sürekli kayıyor. Ve ölüm, 
bu zaman erozyonunun kayan saliselerinin 
arasında yeraltında yaşayan görünmez bir 
etobur. Her gün ona yüzlerce kilo et yollasak 
da doymuyor. Hep daha fazlasını istiyor evet. 
Ama belki, onu bekletmek bizim elimizdedir.
Belki bütün mesele saniyelerin arasını fark 
edebilmek, saliselerin arasını doldurabilmek . 
. 

*

‘Dr. C.?  Duyuyor musunuz?’

Gözlerimi açıyorum. 
Ellibeşinci doğum günüm. Hantal zamanıma 
dönmüşüm.     

B.D.I. ekibi etrafımda. Biri hapşırıyor. Diğeri 
saçını kaşıyor. B.D.I.’nin açılımını birden 
çözüveriyorum :  
B.D.I.  Becquerel Dispersiyon Inceleme ya da 
Baryon-Doppler Infinitesimal değil. . . 
B.D.I. biraz önce Hayat’a dair öğrendiğim en 
önemli dersin kısaltması: 
Boyu Değil İşlevi. 

Proje yöneticisine bakıp mırıldanıyorum:

‘Dr c. benim! 
Time dergisinin kapağındaydım’ Time...tersi 
Emit...zaman emisyondur...zaman ışınımdır...
Salyangoz’u bu prensiple yarattım!

Bir Infinitesinot’um ben...Sonsuz küçük 
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aralıkların arasında seyahat etmek üzere 
eğitilmiş bir Nanot. Saniyelerin arasına 
fırlatılan kaşiflerdenim. Bir salise seyyahı...
hayatımın yolculuğu için buradayım!

Nano-saliseler arasındaki asırları tecrübe 
edip gözlemlemek ve rapor etmek üzere 
gönderildim. Diferansiyel Salyangoz 
sayesinde.. Zamanın gözenekleri arasından 
geçtim. Elektro-manyetik gökkuşakları, 
katı yerçekimi dalgaları...ışık taneciklerinin 
Napolyonvari gülle savaşı...Saniyelerin 
arasında yaşayan tuhaf hayvanlar, Saliselerin 
arasında yükselip çöken imparatorluklar...fark 
edemeyeceğimiz kısalıkta upuzun ömürler...
  10−43 saniyenin içine sığdırılmış sonsuz 
saltanatlar...mutlu, siluet halklar... Mikro-
saniyelerin içinde yaşayan garip mahluklar. 
Onlara göre çok hızlı ya da yavaş hareket 
ettiğimiz için bizden korkuyorlar, düşmanca 
davranıyorlar. Hemen burada, yanımızda 
duruyorlar. Ama bize zarar veremeyecek 
kadar kısa ömürlüler...Tek satırlık bir türev 
formülü ile tüm medeniyetlerinin süresini 
hesaplayabilirsiniz. Ve hepsi mutlu...anlamıyor 
musunuz...hepsi mutlu. Çünkü saliseleri 
doldurmak sizin elinizde...saniyeleri fark 
etmek size kalmış!’ 
Adam gülümsemiyor:
‘Dr. C., vaktimiz olsaydı tecrübelerinizden 
faydalanırdık. Ama vakit yok. Ne yazık ki vakit 
yok. Artık hazırsanız, bugün buraya asıl geliş 
sebebimize geçelim.’

Evrenler dolusu zaman yaşamış başım hala 
dönüyor. Gözlerimi kırpıştırıp gülümseyerek 
soruyorum:

‘Bugün buraya beni Diferansiyel Salyangoz’a 
bağlamaya gelmedik mi?’

Yere bakıyor:

‘Hayır. . .son isteğinize uygun olarak sizi bir 
saliseliğine Diferansiyel Salyangoz’a bağladık 
sadece.’

 Anlamıyorum:

‘S-son isteğim mi?’

Sıkıntıyla onaylıyor:

‘Bugün  idam gününüz. Son istekleri 
yerine getirmek adettir, bilirsiniz. Üstelik 
Salyangoz’un yaratıcısı olduğunuz için size bu 
bir saliseyi borçluyduk. Bizzat tasarladığınız 
makine ile son bir kez bağ kurma isteğinizi hoş 
görmek zorunda kaldık. Suçunuzun ağırlığına 
rağmen...’

Sendeliyorum:

‘S-suçum?’

Direktör mühendis, iç çekiyor: 

‘Hatırlamıyorsunuz. Diferansiyel Salyangoz’un 
istenmeyen bir yan etkisi. O zaman 
hatırlatayım Dr C. Siz iki kişiyi öldürdünüz. 
İki bilim adamını...tüm yaptıkları size engel 
olmaya çalışmaktı.’

Salyangoz’un dibine yığılıveriyorum: 

‘N-ne yapmama engel  olacaklardı?’ 

Ve unutmaya çalıştığım cevabı işitiyorum:

‘Ölmek üzere olan lösemili oğlunuzu, 
Onbirinci yaş gününde Salyangoza bağlamaya 
çalışmanıza... ama oğlunuza tam bir 
hayat sunma girişiminiz ne onu, ne de  
çılgınlığınızı durdurmaya çalışan o iki zavallıyı 
kurtarabildi. Ne kadar hızlı kaçsanız da Ölümü 
durduramazsınız. İnanın üzgünüm... Umarım, 
Salyangoz’daki o bir salisenizde uzun bir hayat 
yaşamışsınızdır.’

Bilinç Disentegrasyon İnfaz (B.D.I.) görevlileri 
koluma yapışıp beni zorla ayağa kaldırıyor. 

Vakit yok.

Oğlumu Ölüm’den kaçıramadım. Onu 
saniyenin 10−44 kadarındaki uzun bir hayata 
saklayamadım. Sadece Onbir yıl yaşadı bu 
dünyada. Sadece Onbir yıl...1/3 Gigasaniye. 

Beni Diferansiyel Salyangoz’un ötesindeki 
başka bir makineye bağlıyorlar. Madeni bir 
taht. Başıma elektrikli bir taç oturtuyorlar. 
Hayat çok hızlı...daha yavaş akmalı. Ölüm ile 
aramızda daha çok salise olmalı.

Hayat denilen Planck Zamanımın sonundayım. 
Ölüm fazla hızlı geliyor hepimize. Halbuki 
öncesinde görülecek o kadar şey var ki 
saliselerin arasında...

Akımı açıyorlar.

Hayatımın yolculuğu başlıyor. Ölüme seyahat...
evrenin kara gözenekleri arasından sızan 
büyük hiçlik karşısında, sonsuz küçük ve 
sonsuz önemsiz bir infinitesinot’um...

Işık oluyorum...İsmim : c. 

‘Zaman nedir?
Sorarsan bilmiyorum.
Sormazsan biliyorum...’

_ Augustine Hippotensis, V.yy.

(*) Murat BAŞEKİM: Başekim, 1975, Ankara 
doğumlu, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümü mezunu. Başekim, özel bir 
üniversitede okutman olarak çalışıyor.
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