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Bilimkurgu Öykü Yarışması 
sonuçlandı

TBD’nin düzenlediği ve bu yıl on altıncısı yapılan Bilimkurgu Öykü Yarışmasında birinciliği Murat 
Mıhçıoğlu’nun yazdığı “Suçların En Büyüğü” adlı öykü kazandı.
Yarışmaya katılan 253 öyküden ön jüri tarafından belirlenen 25 öyküyü değerlendiren Aysu 
Erden, Gamze Güller, Hande Baba, Barış Müstecaplıoğlu, Murat Başekim, Bülent Akkoç,  Zek-
eriya Babaoğlu, Ayfer Niğdeli, Murat Şahin, Ersin Taşçı ve Erdal Naneci’den oluşan jüri, lezzetli 
bir öykü anlatımını zengin bir hayal gücüyle buluşturması, üzerinde düşünmeye değer bir 
sorgulama içermesi, güçlü bir bilimkurgusal yönü olması ve öyküyü sürükleyici bir kurguyla 
sunması nedeniyle “Suçların En Büyüğü” adlı öyküyü birincilikle ödüllendirdi. 
Yarışmada Funda Özlem Şeran’ın yazdığı teknolojiyle ilgili sorunlara Türk toplumuna özgü 
çelişkileri yakalayarak yaklaşan ve  eğlenceli bir bilimkurgu öyküsü olan “Kullanım Kılavuzu” 
adlı öykü ikinci ve Özgür Hünel’in yazdığı, geleceğin operasını tasarlayarak anlatımını temel bir 
insani duygu eşliğinde sağlam bir kurguyla gerçekleştiren “Tosca v2.0” adlı öykü de üçüncülüğe 
değer bulundu.
Yarışmanın ödül töreni TBD 31. Bilişim Kurultayı kapsamında 8 Kasım Cumartesi günü 
Ankara’da yapılacak.
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SUÇLARIN EN BÜYÜĞÜ
Uzun çabalar sonucu tespit edilen adrese yapılan baskında, tek bir kişi ele geçirildi: Otuz yaşında 

bir adam. Sokakta her gün binlerce benzeri görülebilecek, orta boylu, kirli sakallı, beyaz gömlekli, kot 
pantolonlu ve gözlüklü bir adam.

Adres, mesken olarak kayıtlıydı. Ele geçirilen cihazlardaki veriler itinayla tarandıktan sonra, 
uluslararası bilirkişi heyeti, isnat edilen suçun gerçekten de burada işlendiğine kanaat getirdi. Zanlı, 
ülke güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında havalimanına götürüldü. Dedikodulara gore, kalkış 
günü açıklanmayan bir uçakla kısa süre sonra Cenevre’ye nakledilecekti. 

Dünya tarihinde bir ilk olacaktı bu dava. Hangi mahkemenin yetkili kılınacağı ve hangi hukuk 
kuralları ekseninde yargılama yapılacağı gibi temel noktalarda bile tartışma vardı. Ancak gerek 
devletler, gerek dünya kamuoyu, durumun bir an önce netlik kazanması gerektiğinde hemfikirdi.

Anlamışsınızdır; meslek gereği suç dünyasına, kolluk kuvvetlerine 
ve yargı organlarına âşinayım. Fakat Cenevre’de karşılaştığım önlemlerin 
düzeyi, daha önce gördüğüm hiçbir şeyle kıyas kabul etmezdi. Acar 
medya çalışanlarını kandırmak için ortaya bazı yüksek güvenlikli 
hapishane isimleri atılsa da, sanık, tarihî bir şatoda tutuluyordu. Aslında 
‘konaklatılıyordu’ demeliyim. Alplerin yamacındaki bol oksijenli ortamda, 
mükemmelen kamufle edilmiş yüzlerce ajanla sarılıydı çevresi. Yanına 
gidebilmek için geçilen kontroller de hayli sıkıydı. Fakat tüm bunlar, sanığı 
değil, ona ulaşması gereken görevlileri yıpratacak türden önlemlerdi.

Rutin sorgulamalar olduğunu anladığım bir takım başka görüşmeler 
bittiğinde, beni sanığın tutulduğu kata çıkardılar. Firar ihtimali tanımayan 
kadim yapıdaki garip huzur ortamı içinde, düşünceli ve yorgun, biraz da 
sıkılmış gördüm onu. Labirentteki bir kobayın gerginliğiyle başını kaldırıp 
baktı bana. Kendimi tanıttım önce. Ardından, evrensel hasta haklarının her 
birine sahip olduğunu ve konuşacaklarımızın ebediyen aramızda kalacağını 
vurguladım. Sorgu için gelip gidenlerden farklı olarak, benim orada 
bulunma amacım bilgi toplamak değil, kendini iyi hissetmesini sağlamaktı. 

İsmimi sordu, söyledim. Daha önce duymamıştı, fakat kısa bir 
sohbetin ardından branşımdaki uzmanlığıma ikna oldu. Sanığın mimiklerini 
ve beden dilini kendimde aynalayarak, bana karşı içgüdüsel bir güven 
geliştirmesini sağladım. İyice gevşediğinde, zihnini tırmalayan problemi 
samimiyetle ifade etmeye başladı:

“Bunun bir suç olabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Hem de hiç! 
Tüm bilim insanları gibi, ben de varoluşu bir ucundan tutup sorgulamak, 
bir takım yanıtlar almak derdindeydim… Kendi küçük odamda yaptığım 
bir deneyin kontrolden çıkıp beni bu konuma düşürmesi nasıl bir mantıkla 
açıklanabilir?... Ağız birliği etmişçesine herkes bir suçtan bahsediyor… 
İşin kokusu ortaya çıktığından beri tüm dünyanın buluştuğu ortak nokta 
şu: Olup bitenden her kim sorumluysa, kesinlikle suçludur!... Ne çılgınca 
bir önyargı!... Seri katillerin bile hayranları var, değil mi?... Oysa beni 
kahraman olarak gören, bana teşekkür eden kimse çıkmıyor!... Çıkıyorsa 
da, medya bunu gayet iyi gizliyor olmalı… Sebep olduğum durumun olanca 
anormalliği içinde bile, en anlaşılmaz bulduğum şey bu... Bana yönelik bu 
yoğun suçlama dalgası, bu nefret ve tiksinti kasırgası...”

Onu dinlerken, aynı şeyi ben de sorgulamaya başladım. Hastayla 
iletişimi pekiştirmek adına yaptığım aynalamaların bu tür yan etkileri 
olabileceğini gayet iyi biliyordum, fakat sözlerinin bende uyandırdığı empati 
böyle bir şey değildi. Gerçekten de merak etmeye başlamıştım. Onu neden 
suçlu kabul ediyorduk? Sebep verdiği şeyin imkân dahilinde bulunduğu bile 

Bir sabah telefonum çalana dek, yargılama sürecini merakla 
bekleyen milyarlarca insandan farkım yoktu. Beni arayan, İsviçre’deki bir 
kliniğin müdürüydü. Aktardığı kısa bilgiye göre, tutuklu sanık, psikolojik 
destek talebinde bulunmuştu. Onun dilini konuşabilen uzman psikologlar 
içinden beni kim neden seçti, bilemiyordum. Ancak bu seçimin isabetsiz 
olduğu iddia edilemezdi. Nitekim, kırk yıla yakındır sürdürmekte olduğum 
saha çalışmaları ve yazdığım makaleler, suçlu psikolojisi konusunda 
hatrısayılır bir kariyere işaret ediyor.

Evet, tevazu göstermeyi bırakalı çok oldu. Teskin edilecek bir cani 
varsa, ben doğru adamımdır.

Sanığın çoktan Cenevre’ye nakledilmiş olması gibi çeşitli konularda 
tam bir gizliliği paylaşmam isteniyordu. Yeni bir şey değildi bu tabii, kabul 
ettim. Yaşadığım şehirden özel bir uçakla alınacaktım, beş yıldızlı bir otelde 
kalacaktım, ücretim de dolgun olacaktı. Bir miktar şımarıklığı kendime hak 
görerek, bu çok özel görevi üstlendiğim sürece eşimin ve çocuklarımın lüks 
bir tatile çıkarılmasını talep ettim. Sanığın ve davanın çapı yanında neydi ki 
bu. İtiraz gelmedi.

Öykü adı: “Suçların En Büyüğü” 
Yazar : Murat Mıhçıoğlu
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daha yeni netleşiyorken, bir suç olarak ilan edilmesi nasıl mümkündü?

Yarım saat kadar sohbet ettik. Suç kavramını, pişmanlığı ve 
sorumluluğu, hayli seviyeli ve entelektüel bir düzlemde, fakat iki yakın dost 
gibi tartıştık.

İlk duruşma ertesi gündü. Mahkemeden canlı yayın yapılmayacaktı, 
fakat arşiv için çok sayıda kayıt cihazı vardı salonda. Gözetmenler, 
güvenlik görevlileri, mahkeme heyeti ve seçme basın mensuplarından 
oluşan yaklaşık yüz kişi içinde, fiyakalı yaka kartımla ben de vardım. 
Yargıcın gelmesi beklenirken, sanığın zihnime ektiği soruya çevredekilerin 
gözlerinde yanıt aradım. Tüm bu insanlar, onu ne ile suçlayacaktı? Olup 
bitendeki rolünü ihmalden öte bir zulüm olarak tanımlamalarının altında, 
nasıl bir dürtü yatıyordu? Peki ya ben? Ben de suçluyor muydum onu?

Yargıç, yetmişini çoktan devirmiş siyah bir Amerikalıydı. Gençliği 
boyunca eşitlik mücadelelerinde yer almış, hem kendi ülkesinde hem 
de adalet divanlarında çok sayıda kritik davayı karara bağlamıştı. Ağır 
adımlarla yerleşti kürsüye. 

Savcı, katı yüz hatlarına sahip, hatta bence meymenetsiz ve 
ürkütücü derecede kararlı bir Avrupalıydı. Böyle bir tip, müebbet hapisten 
aşağısını kabul etmez diye düşündüm. Zaten, mahkemenin vereceği cezanın 
herhangi bir iç hukukla veya uluslararası teamüllerle uyarlı olması da 
beklenmiyordu. Ucu alabildiğine açık bir yargılama yapılacaktı. Amaç, 
dünya kamuoyunda adalet duygusunu tecelli ettirmekti.

Sanık avukatı, orta yaşlı, uzun boylu, sarışın ve gayet alımlı bir 
kadındı. Daha genç olsam, davanın ciddiyetine rağmen ona odaklanıp 
fantaziler kurmayı tercih edebilirdim.

Öncelikle savcı asistanları bir takım teknik açıklamalar yaptı. Son 
yedi ay içinde astronomların ve teorik fizikçilerin gözlemlerinde ortaya 
çıkan şüpheli sapmaları, itinayla hazırlanmış bazı videolar ve görseller 
marifetiyle izah ettiler. Geride bıraktığımız 12 Şubat’tan itibaren yapılan 
her rasatta, kimi gayet standart olan fizik deneylerinde, hatta bir takım 
doğa olaylarında, daha önce benzeri görülmemiş türde anomalilerle 
karşılaşılmıştı. Bunlar içinde en belirgin olanları özel bir programa 
uygulayıp renkle kodlayan araştırmacılar ise, Mandelbrot kümelerindeki 
mükerrer kalıba yakın bir görüntü elde etmişti.

Ben dahil duruşma salonundaki herkesin çok zeki olduğuna şüphe 
yoktu. Fakat belli ki, aylardır merak konusu olan garipliklerin bir aptala 

anlatılır gibi en baştan ve tane tane açıklanması kaçınılmaz görülmüştü. 
Nesiller boyu izlenip tartışılacak duruşmaların sağlam bir zemine oturması 
için gayet makul bir tavırdı bu.

Son yedi ayın hummalı gündeminden çıkan analizi, ilk kez duyacak 
olanlar için şöyle özetleyeyim:

Her türlü bilimsel deneyde ve rutin astronomik gözlemlerde ortaya 
çıkan sapmalar, evrenin yeni bir çekim merkezi edindiğini ve bu merkezin 
dünyamız üzerindeki bir nokta olduğunu teyit etmekteydi.

Bilim insanlarının bu tespite yönelmesi kolay olmamıştı tabii. 
Bazımıza kıyamet alameti, bazımıza ise uzaylıların kötücül bir planı gibi 
görünen kozmik denklem, daha üç hafta önce zar zor çözülmüştü. 

Sonrası malum: Daraltılan hesaplamalarla altı çizilen şehir, o 
şehirdeki bir mahalle, mahalledeki bir bina, o binadaki bir daire, o dairede 
bulunan genç adam, adamın cihazlarındaki deney notları ve saire…

Anomalinin sebeplerine dair söylencenin bini bir paraydı. Ancak, 
bazı tanınmış fizikçilerin son haftalarda duruma uyanmasıyla birlikte, tüm 
yetkin parmaklar tek bir olasılığa işaret etmişti. Kamuoyunu alıştıra alıştıra 
ifşa etmeye çalıştıkları hipotez, baskın sonrası ele geçen bulgularla bire bir 
örtüşüyordu.

Dillendirmeye cesaret eden pek azdı belki. Fakat aslında hepimiz 
tek makul açıklamayı biliyorduk.

Güzel avukat tiradını bitirmek üzereydi. Şimdi ilk kez sanığın kendi 
ağzından duyacaktık gerçeği.

Bakışları salonu şöyle bir tararken, göz göze geldik onunla. 
Nihayetinde ben de bir insandım, yani kamuoyunun bir parçasıydım ve 
bu davada taraftım, fakat kendisini yargılamayan tek kişi benmişim gibi 
baktı bana. Doktor - hasta ilişkisinin kutsiyeti, o hüzünlü bakışta tezahür 
ediyordu. Sanıkta böyle bir güven duygusu filizlendirebildiğim için kendimle 
haklı olarak gurur duydum.

Yutkundu önce, sonra konuşmaya başladı:

“Anlatılanlar doğrudur. Hiç bir kişi ve kurumdan yardım 
almaksızın, evimde tertip ettiğim basit bir ortamda yaptım deneyi. İyi 
bir fizikçi olduğumu düşünmekle beraber, kendimi asla bir deha olarak 
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tanımlamamışımdır. Öngördüğüm sonucu almam halinde bile, etkileşimin, 
aklımdaki basit prensibi uygulayacağım materyal ile sınırlı kalmasını 
bekliyordum. Yalıtılmış alanda sadece bazı mikroorganizmalar, metaller ve 
mineraller vardı. Aklımdaki yöntemi bunlara uyguladım.”

Salonda bir çığlık işitildi. Görevliler, yere yığılmış bir kadına doğru 
koştu. Uğultunun içinden seçebildiğim sözcükler, fenalık geçiren kişinin 
sanığın annesi olduğuna işaret ediyordu. Aile fertlerinin ve arkadaşlarının 
salona kabul edilmesine şerh koyma yetkim bulunsaydı, mutlaka koyardım. 
En yakınlarını dahi şoka sürüklediğine tanıklık etmek, hastamı şüphesiz ki 
daha karamsar ve depresif bir ruh haline itecekti.

Kısa bir ara verildi. Hastamla görüşmeyi talep ettim, ancak izin 
çıkmadı. Ben de herkes gibi kendimi mahkeme salonunun önündeki 
koridora attım. Çeşit çeşit ruh halleri içinde laflayan insanlar arasında, 
avukat hanımı gördüm. Ofisine çekilip nefeslenmek yerine neden bu ortama 
karışmayı tercih etmişti acaba? Belki mesleki çıkışlı olan bu merakımdan 
hareketle, belki de cinsilatifine kapılarak, yanına gittim ve kendimi tanıttım. 
Ayaküstü lafladık. 

Duruşmaya devam edileceği şeklinde bir anons yapılıp da 
yerlerimize dönmeye başladığımız sırada, o an için faydasız görünen üç yeni 
şey öğrenmiştim:

Bir: Avukat hanım da sanığa yönelik olarak kaynağı belirsiz ve 
müthiş bir suçlama dürtüsüne sahipti. Mahkeme tarafından atanmış 
olmasa, böyle bir insanı savunmayı aklından bile geçirmezdi. Onun sebep 
olduğu korkunç şeyi tanımlayacak kadar ağır sözcükler bilse, yüzüne karşı 
çekinmeksizin haykıracağına emindi.

İki: Avukat hanımın halihazırda bir sevgilisi yoktu.

Öğrendiğim üçüncü şey ise, avukat hanımın telefon numarasıydı.

Mübaşirin anonsu üzerine ayağa kalktık. Önce heyet üyeleri, sonra 
yargıç girdi salona. Ve ardından, hastam.

Beti benzi atmıştı. Her anlamda gerçekten de hasta görünüyordu 
artık.

Yargıç, net biçimde duymak istediği cümleleri sanığın ağzından 
alabilmek gayesiyle, doğrudan sorular sormaya başladı:

“Deneyin kontrolden çıktığını hiç anlamadınız mı yani?”

“Çok geç olana kadar, hayır... Anlamadım...”

“Giriştiğiniz deneyin çok basit bir anafikre ve çok basit bir uygulama 
prensibine dayandığını beyan etmişsiniz. Bunları açıkar mısınız.”

“Gündelik hayatta, özellikle de elektronik ortamda sıkça 
kullandığımız bir kolaylığı fiziksel gerçekliğe taşımak istiyordum. Yani, 
‘kopyala-yapıştır’ özelliği olarak bilinen pratik uygulamayı... Atom 
altı parçacıklara dair yeni bulgular beni heyecanlandırmıştı. Seçtiğim 
örneklerin çekirdek yapılarını gözlemleyip kopyalamak ve eşzamanlı olarak 
deney alanına yapıştırmak üzere basit bir düzenek kurdum. Daha önce 
yapılmamış bir şeydi, fakat eldeki veriler ve günümüz teknolojisi sayesinde 
çoğu bilim insanının steril ortamda kurabileceği bir mekanizmaydı bu. 
Detaylarını çalışma notl...”

“Çalışma notlarınıza dair herhangi bir şey açıklamayın, detay 
duymak istemiyorum! Ne kadar tehlikeli bir oyuncak ürettiğiniz ortada... 
Tüm verileri bu sebeple kilit altında tutuyoruz.”

“Anlıyorum... Haklısınız... Özetle, atom altı parçacıklarındaki 
hareketleri taklit ettirerek, canlı ve cansız olmak üzere çeşitli numuneleri 
kopyalamayı başardım.”

“Geçtiğimiz 12 Şubat günü, saat 17:23 itibarıyla mı gerçekleşti bu?”

“Evet.”

“Fizikçilerin yaygın görüşü, atom altı parçacıkların kopyalanması 
sırasında kopyalayıcı cihazın bizzat kendini de kopyalamış olduğu ve bu 
şekilde oluşan ikinci cihazın kendine açtığı uzayda söz konusu kopyalama 
işlemine devam ettiği şeklinde. Sizce de olan bu mudur?”

“Korkarım öyle.”

“Kopyalama ve eşzamanlı olarak yapıştırma şeklinde nitelediğiniz 
işlem, herhangi bir sınır tanımlanmamış olan bu ikinci cihazın kendi 
etrafında neyi kopyalamasına sebep oldu peki?”

“Sanırım cevabı biliyorsunuz.”

“Sizden duymam gerekiyor.”
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“Tüm evreni. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün detaylarıyla. Hem 
de tek bir an içinde... Sonsuz sayıda farklı kuvvet merkezi olan bir evreni 
kopyaladı ve boş bir uzaya çok boyutlu olarak yapıştırdı. Evren herşeyiyle 
kopyalandıktan sonra işlem bitti ve varoluş kendi akarında devam etti. Fakat 
cihazın işlemi gerçekleştirdiği nokta, alternatif bir çekim, daha doğrusu bir 
sapma merkezi olarak kendini hissettiriyordu.”

“Bazılarımız duymak istemesek de, gerçeklerin tümünü dile getirin. 
Suçun büyüklüğünü hepimiz net olarak kavramalıyız ki, savunmanızı hakkıyla 
değerlendirelim.”

“Bizler... Yani siz, ben... Bu kürsü, bu bina, bu gezegen... Hepsi, 
hepimiz... Kopyalanmış evrendeyiz... 12 Şubat 2019 tarihinde, saat 17:23’te 
belirdik. Hafızamızla, anılarımızla, bedenlerimizle ve bizi kuşatan varoluşla 
birlikte... Benim aslım, özgün gerçeklikte kaldı... Neye sebebiyet verdiğini 
dahi bilmiyor muhtemelen... Sizin aslınız ise, belki şu an bambaşka ve 
çok daha normal bir davaya bakıyordur... Annemin aslı, evinde yemek 
pişiriyordur... Doktor beyin aslı, sıradan suçlulara terapi yapıyordur...”

Son cümlede bana bakması hoş bir jestti. Sebebiyet verdiği kopya 
gerçeklik içinde en hakiki güveni bana karşı hissetmiş olmalıydı.

Benzer jestleri duruşmalar boyunca çok kez tekrarladı hastam. 
Onunla iyi anlaşıyorduk. Herkes gibi ben de suçunun sabitliğinden emindim 
tabii, fakat ona kendini iyi hisettirecek telkinlerde bulunmaktan geri 
kalmadım.

Avukat hanım ve ekibi tarafından geliştirilen savunma, işlenen 
suçta kasıt bulunmadığına vurgu yapıyordu. Planlayarak adam öldürmek 
ile trafikte ölümlü bir kazaya yol açmak arasındakine benzer bir teorik fark 
kurgulamışlardı.

Tutmadı tabii.

Bilim insanları, yapabilecekleri hataların çapı itibarıyla, şoförlerden 
çok daha farklı bir yerde duruyordu.

İki aylık dava sürecinin ardından hüküm kesinleşip de hastam kamuya 
açık bir meydanda canlı canlı yakılarak öldürüldüğünde, arkasından bir nebze 
olsun üzülen pek az kişiden biriydim sanırım. Kavrulan teninin kokusu ve 
attığı çığlıklar, bana çok da büyük keyif vermedi.Bu aşağılık suçluyu normal 
bir insan yerine koymam söz konusu değil elbette. Ona verdiğim mahremiyet 
sözünü tutmamı gerektiren hiç bir etik ilke yok. 

Bir süredir, beni ve içinde devindiğim varoluşu kazara yaratan bu adamın 
psikolojik profili üzerine çalışıyorum. Notlarım ve yorumlarım pek yakında kapsamlı 
bir kitap olarak yayınlanacak ve elde edeceğim geliri hiçkimseye bağışlamayacağım. 
Sevgilimle birlikte lüks gezilere çıkıp, keyifle harcayacağım o parayı. 

Avukat hanım benim için yeni bir çekim merkezi olduğundan beri, eşimden ve 
çocuklarımdan uzak duruyorum. Özgün bir evrende, onlara sadık kalan bir başka ben 
vardır nasılsa. Madem ki varoluşumun yolları çatallandı, krizi fırsata çevirmeliyim.

Kitabın en can alıcı boyutu, henüz tam olarak kanıtlayamadığım  -ve belki de 
asla kanıtlanamayacak- bir hipotezi irdeliyor.

İsmini anmadığımız ve kendisine dair her türlü hatırayı lânetlediğimiz o 
genç adam, müsebbibi ve zoraki tanrısı olduğu bu evrene sadece bedeniyle değil, 
bilinçaltından kaynaklı bir sıfatla da kopyalanmıştı.

Varolduğumuz andan itibaren, hayatlarımıza dair herşeyin tek ve mutlak 
sorumlusunun o olduğunu hepimiz gayet iyi biliyorduk.

Kopyalanıp yapıştırılan evrenin ruhani özü, sorumsuz bir bilim insanına reva 
gördüğümüz suç idi.

Asıllarımızın ne yaptığını, nasıl yaşadıklarını hiç bir zaman bilemeyecek 
olmak, bazılarımızı yersiz bir kedere boğuyor. Özgün evrendekiler dahi varoluşlarını 
sorgularken, bizlerin, yani kopyalarının ne anlamı var? Kondom takmayı unutmuş bir 
babanın evlatlarıyız hepimiz. 

Bir teoriye göre, bu kopya evrendeki alternatif çekim merkezi girdap işlevi 
görüyor ve sapmalar aslında gitgide yaklaşan bir kıyametin habercisi.

Bu doğru ise, günlerimiz sayılı. 

Varsın öyle olsun.

Meslek etiğini bir tarafa bırakmanın güzel tarafı şu ki, telkin yoluyla güvenini 
elde ettiğiniz hastadan, bazı tehlikeli formülleri de alabiliyorsunuz.

Kıyamete çeyrek kala ne yapacağımı çok iyi biliyorum. 

    SON
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