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Genetik dünyamıza hoşgeldiniz! Hızlı, azgın ve 
kontrolsüz. 
Geleceğin dünyası değil bu... Şimdiki dünya!

Bilimde, özellikle genetik biliminde yaşanan 
gelişmelere temkinli yaklaşalım diyen bir yazar 
tanıtmak istiyorum bu yazıda. Harward Tıp mezunu,  
E.R. dizisinin yaratıcısı. Amerika’nın en entellektüel 
best-seller yazarı. Pek çok romanından en bilineni 
Jurassic Park. Ayrıca 1995 yılında görüntü efektleri 
dalında Oscar ödülü sahibi: Michael Crichton. 

İnsanoğlunun 
bilim ve 
teknolojiyle 
imtihanı
Duydunuz mu? Amerika’da maymunlara kafa 
nakli yapıldı ve kafalar farklı bedenlerde 
yaşadı.

Üç-boyutlu yazıcıda canlı kalp ve kulak üretilip 
canlıya nakledildi ve çalıştı.

Yine üç-boyutlu yazıcı ile silah üretildi ve 
böylece silah üretimi bireyselleşti. 

50 bin yıl önce Sibirya’da ölmüş olan kızın gen 
haritası parmak kemiğinden çıkartılabildi.

Peki, şu habere ne dersiniz: Curiosity isimli 
keşif aracı Mars’a iniş yaptı. Amerikalılar, 
gezegende daha önce yaşam olduğu ve su 
yataklarının bulunduğunu Dünya’ya ilan etti. Bu 
arada Almanlar da Antarktika likeninin (mantar 
ve yosun ortakyaşarlığı), simüle edilmiş Mars 
koşullarına uyum sağlayabildiğini gösterdi.

Kısaca Mars’ta su, hava ve güneş var. 
Fotosentez yapabilen liken de komşudan 
gönderilince, “Eee ne duruyorsun, helva 
yapsana!” diyebiliriz soğuk yüzlü komşumuza. 

Tabii, bu gelişmelerin uzun vadeli sonuçları 
muamma... Atom bombası, yapımından sadece 
iki yıl sonra Hiroşima’nın üstüne atılmıştı…

Ayfer Niğdelioğlu 
ayfer.nigdeli@gmail.com

Yazarımızın romanlarının altyapısını kaos teorisi 
oluşturuyor. Bu teoriyi; Vikipedi şöyle açıklıyor: 

“Yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel 
bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının 
bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir 
yöntemdir.”

Bu cümleden bir şey anladınız mı? Tercüme edeyim: 
Doğanın falsolu vuruşlarla insanoğlunu ters köşeye 
yatırması. 
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Bilimsel çalışmaların hesaplanabilir/öngörülebilir sonuçlarının, sayısız değişkence 
sabote edilebileceğini, özellikle biyoteknolojik araştırmaların telefon teknolojisi 
gibi araştırmalarla bir tutulamayacağını, mutlaka bir otoritenin denetimde olması 
gerektiğini savunuyor yazarımız. 

Crichton,  Fuzuli’nin dediği gibi “Söylesem faydası yok, sussam gönül razı değil” 
üslubuyla kaygılarını Jurassic Park’ta şu cümlelerle anlatmış: 

“Dünyanın turistik Dinozor Merkezini inşa edip patentini alalım. Japonlar böyle yerlere 
bayılırlar. En az 50 tane Japonlar alır. İstediğimiz fiyatı koyarız. Ayrıca albümler, 
bardaklar, tişörtler satılacak. Video oyunları yaparız, peluş oyuncaklar da...” 

Sonra da küçük boylarını üretelim. Hangi çocuk evinde dinozor beslemek istemez? 
Sadece InGen’e ait patentli küçük dinozorlar...”

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gerçekten önemli buluşların 
(Lazer, transistör, mikroçip, hologram, çocuk felci aşısı) 
hepsinin özel araştırma laboratuarlarında yapılması 
üniversiteleri ülkelerin beyni olmaktan çıkardı. 

Bugün bilim insanlarının komite toplantılarında ve form 
düzenleyerek geçirecek zamanları yok. Çünkü patronları 
yatırımlarının karşılığını en kısa sürede almak istiyor. 

Muhtemel sonuç: İnsan ömrünün 120 yıla çıkması çok 
yakındır. 

İyi haber: Gençlik çağı 50 yaşlarında başlar. 

Kötü haber: Her sokakta 3-5 Frankesteinvari 
komşumuz olur. 

Sokak deyince bir başka kitaptan söz etmek geldi 

aklıma: Kurmaca Kişiler Kenti. Türk diline çok büyük katkıları olan hocam Emin Özdemir’in 
özgün bir çalışması. 
Klasik roman kahramanlarını tanırız; Don Kişot, Anna Karenina, Körlük’teki Doktorun Karısı, 
Oblomov, Kuyucaklı Yusuf, Raskolnikov, İnce Memed, tutunanlar, tutunamayanlar...
Hocamız bu roman kişilerini teker teker evlerinde ziyaret ediyor. Sohbetin arasında kâh Don 
Kişot’un ağzından Shakespeare’in 66. sonesini dinliyoruz: 

Bıktım artık dünyadan, bari ölüp kurtulsam
Bakın, gönlü ganiler sokakta dileniyor.
İşte kırtipillerde bir süs, bir giyim kuşam.
İşte en temiz inanç kalleşçe çiğneniyor.
İşte utanmazıkla post kapmış yaldızlı şan.
İşte zorla satmışlar kız oğlan kız namusu.
İşte gadre uğradı dört başı mamur olan.
İşte kuvvet körtopal, devrilmiş boyu bosu.

İşte zorba, sanatın ağzına tıkaç tıkmış.
İşte hüküm sürüyor, çılgınlık bilgiçlikle.
İşte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış.
İşte kötü bey olmuş, iyi kötüye köle.

Bıktım artık dünyadan ben kalıcı değilim.
Gel gör ki ölüp gitsem, yalnız kalır sevgilim.

Kâh Milen Kundera “roman”ın işlevini söylüyor: “Roman, gerçekliği 
değil varoluşu inceler. Varoluş, olup bitenler değildir. İnsan 
olanaklarının alanıdır, insanın olabileceği her şey, yapabileceği her 
şeydir.”

Emin Hocamın kentinde kurmaca kişiler yaşıyor ama... Ne dersiniz, 
çevremizealıcı gözle birbaksak Ayşe’nin içindeki Madam Bovary’i, 
Zeynep’de Lady Macbeth’i, Ahmet’in hırs bürümüş gözlerinde Kaptan 
Ahad’ı göremez miyiz? 
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