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Yazar ve Editör Murat Mıhçıoğlu: 

“Teknolojinin gündelik hayatın içine 
sokuşturulması adına üretilen yapay 
kültürden nefret ediyorum”

Yazar Murat Mıhçıoğlu, edebiyatın dinamikleri içinde mantık ve matematiğin 
olduğunun altını çizerek, “Bu sebeple, edebiyat ile bilişim tezatlık değil, 
yoldaşlık ilişkisi içindedir. Bilimkurgu edebiyatı ile bilimsel gelişim arasındaki 
ilişkiyi, bir çeşit “kontrol mekanizması” olarak görüyorum” dedi.

Fatma Ağaç

F elsefesi oturmamış bir yaşam tarzı sürüp, kendi varoluşunu ve yaşam amacını 
sorgulamayan insanların teknolojiye muhatap kaldıkça daha beter zıvanadan 
çıktığına işaret eden Mıhçıoğlu, insanların anlık titreşimler içinde yitip gittiklerini 
gözlemlediğini dile getirdi. Mıhçıoğlu, bilişim ve teknolojinin çeşitli araçlardan 

oluşan sistemler olduğunu belirterek, “Söz konusu araçların nihai hedefini unutursak, kendimizi 
habire birşeylerin peşinde koştururken buluruz” diye konuştu.  
Mıhçıoğlu, teknolojinin nereye gideceğinin, hiç de kestirilemez bir şey olmadığını vurgulayarak, 
Bilimkurgu edebiyata imza atanların, hayatlarında tek bir geminin dümenine geçmemiş olsalar 
da sezgisel ve mantıksal olarak, gemilerin eninde sonunda ulaşacakları adaların haritalarını 
çıkarttıklarını kaydetti. Murat Mıhçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Edebiyatın dinamikleri içinde de mantık ve matematik vardır. Bu sebeple, edebiyat ile bilişim 
tezatlık değil, yoldaşlık ilişkisi içindedir. Bilimkurgu edebiyatı ile bilimsel gelişim arasındaki 
ilişkiyi, bir çeşit “kontrol mekanizması” olarak görüyorum. Klonlamaya dair o kadar çok şey 
yazılıp çizildi ki, artık bu uygulamanın mümkün olduğu çağda etik kurulların falcılık yapmasına 
gerek yok. İşaretleri okumaları yeter.”

Yazmaya ne zaman başladınız? 
Yazmak sizin için ne anlam ifade ediyor? 
Bilimkurguyla ne zamandan beri 
ilgileniyorsunuz?

Çocukluğumdan beri yazıyorum. Dörde 
katladığım kağıtları forma forma birleştirerek 
kendimce dergiler yapardım. Benim ilkokul 
yıllarıma denk gelen haftalık çocuk dergileri, 
en büyük esin kaynaklarımdı. Western temalı 
çizgi romanlardan Kemalettin Tuğcu’nun acıklı 
eserlerine, Jules Verne ve Jack London’ın 
öykülerine dek çok sayıda etkiye -ne mutlu ki- 
maruz kaldım o süreçte. 

Diğer hayal ürünlerinden çok fazla 
ayrıştırmaksızın, bilimkurgu janrını lise 
yıllarıma dek çizgi roman, sinema ve kimi 
önemli 19. yüzyıl romanları üzerinden 
tanımıştım. Fakat 20. yüzyıl bilimkurgu 
edebiyatı ile tanışmam biraz geç oldu: Lise 
sonda ve üniversitenin ilk yıllarında, roman 
ve öykü türlerine daha fazla odaklandığım 
bir dönemde “bilimkurgu edebiyat” kendi 
tarihsel süreciyle, yarınlara dair kehânetleriyle 
zihnimde daha net bir yer edindi.

Yapıtlarınız neler? Ne gibi projeleriniz 
var? 

Bugüne dek bazı öykülerim çeşitli 
dergilerde yayınlandı. Onları temalarına göre 
tasnif edip üzerlerinde biraz daha çalıştıktan 
sonra, birkaç kitap halinde yayınlatmayı 
düşünüyorum. Bilimkurgu temalı olanlar 
öncelikli görünüyor. Edebiyatın bu koluna 
daha yakın görünen bir yayınevinden çıkacaktır 
muhtemelen. 

Editör kimliğimle ise, çeşitli çizgi roman 
projeleri gerçekleştiriyorum. Çiztanbul, bunlar 
içinde en önemlisiydi. En sıcak olanı ise, Bir 
Zamanlar Sahalarda.

Ressam, çevirmen, yayıncı, eleştirmen, 
editör ve aynı zaman da yazarsınız? Bu 
kadar çok yönlülüğü aynı bünyede nasıl 
barındırıyorsunuz? Yazmaya nasıl zaman 
ayırabiliyorsunuz? 

Soru çok iyimser ama cevap biraz 
karamsar olacak: Açıkçası, net biçimde 
odaklanılması gereken bir eylem olan 
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“yazmak” dışındaki herşey, yazarlıktan vakit 
çalıyor. Sıraladığınız sıfatları dönem dönem 
taşımış olmakla birlikte, aynı ajanda içinde her 
birine zaman ayırmayı asla tercih etmedim. Bir 
boyutuyla “çok yönlülük” görüntüsü veren tüm bu 
çalışmalar, her birinin hakkını vermek istediğiniz 
vakit ciddi biçimde yıpratıcı olabiliyor. 

Çalışma temposu adına en yoğun, kişisel 
gelişim adına en verimli dönemimi Rodeo Strip 
isimli aylık dergiyi çıkarttığım dönemde yaşadım. 
Dergiye ilan toplamaktan tutun, içindeki çok 
sayıda bölümün metinlerini yazmaya; özgün çizgi 
romanların editörlüğünü yapmaktan dış kaynaklı 
olanları çevirmeye dek pek çok şeyi yapıyor, hatta 
sonrasında matbaada baskının başında durup, 
kamyoncuyla birlikte dağıtım merkezine gidiyor, 
tozlu depolarda nüshaları balya balya taşıyıp teslim 
ediyordum.  

Rodeo Strip, 18 ay içinde 14 sayı çıktı. Bağımsız 
yayınları öldürmeye yönelik bir sistem içinde 
daha fazla devam etmeye kalksaydım, sadece 
dergi değil, ben de ölecektim. Bunu bir noktada 
çok net olarak gördüm. Zihinsel ve fiziksel 
ağırlıklar üst üste binmişti. Ondan bu yana, işlere 
ne kadar yüklenirsem yükleneyim, kendimi 
fazla kaptırmayıp bir nefes aralığı bırakmaya 
çalışıyorum. Oturduğum yerden yayıncılık yapmak 
bana nadiren nasip oldu. Çoğu kez ekip namına bir 
şey yoktu.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca 
biliyorsunuz. Bu dilleri hangi süreçte 
öğrendiniz?

TED Ankara ve Kayseri kolejlerinden 
mezunum. Kayseri’den ayrılmam, 
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünü kazanmamla oldu. 
Oradaki eğitimimi önlisans düzeyinde 
tamamlayıp, Mimar Sinan Üniversitesi 
Resim Bölümü’nün sınavlarına girdim, 
kazandım ve lisans diplomamı oradan 
aldım. Gerek o süreçte, gerek sonrasında 
Bilgi Üniversitesi’ndeki Sinema master 
derslerine devam ederken, çeşitli dergilere 
yazıyor, çeviriler yapıyordum. İtalyanca’yı 
büyük ölçüde kendi başıma, o yıllarda 
orijinalinden takip ettiğim bazı çizgi 
romanlar ve sinema dergileri sayesinde 
öğrendim. Fransızca ise, daha ileri 
dönemde, kursa gitmekle başladı. Özgün 
çizgi roman çalışmaları ortaya koyan 
Studio Rodeo isimi bir yapının başındayım 
ve burada yaptığımız türde çalışmalar 
farklı ülkelerden katılımcıların emeğiyle 
oluştuğu için zaten bu dilleri sıkça 
kullanmak durumundayım.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
düzenlediği ve geçen yıl on altıncısı 
yapılan Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda 

“Suçların En Büyüğü” adlı öykünüzle birinci 
oldunuz. Öykünüzden bahseder misiniz?

Hayatımın en  kederli döneminde 
yazdığım öyküdür o. İçindeki satırlar bunu 
yansıtmıyorsa, bir tür kaçış çabasının 
emarelerini taşıdıklarındandır. Yer yer 
neşeli, alaycı... Eleştirilerine güvendiğim bazı 
arkadaşlarım,  ritmini finale kadar taşıdığını ve 
şimdiye dek kaleme aldığım en iyi bilimkurgu 
öykü olduğunu söyledi bana. Jürinin birinciliğe 
layık görmesi de bu tespitle örtüşüyor. 

Edebiyatın mekanizmaları şaşırtıcı tabii: 
Şahsen en çok emek sarf ettiğim öykü ile 
en beğenilen aynı değil. Salt bu yarışmada 
kazandığım dereceler üzerinden bir tespit 
yapmak gerekirse, öykülerin kalitesinin kişisel 
mutluluğumla ters orantılı olduğu gibi bir şey 
ortaya çıkıyor. Umarım hayatın geneli içinde 
yanıltıcı bir çıkarıma dönüşür bu. 

Bilişime ve teknolojiye ne kadar 
yakınsınız? Bilimkurgu yazmanız teknoloji 
merakınızdan mı geliyor?

Teknolojinin gündelik hayatın içine 
sokuşturulması adına üretilen yapay kültürden 
nefret ediyorum. Felsefesi oturmamış bir 
yaşam tarzı sürüp, kendi varoluşunu ve 
yaşam amacını sorgulamayan insanların 
teknolojiye muhatap kaldıkça daha beter 
zıvanadan çıktığını, anlık titreşimler içinde yitip 
gittiklerini gözlemliyorum. Bilişim ve teknoloji, 
çeşitli araçlardan oluşan sistemlerdir. Söz 
konusu araçların nihai hedefini unutursak, 
kendimizi habire birşeylerin peşinde 
koştururken buluruz. 

Bilimkurgu edebiyatın uyarıcı özelliği, 
bu noktada kritik önem taşıyor: Zaman 
Makinesi asla icat edilmeyebilir. Fakat H. 
G. Wells’in eserinde dikkat çektiği riskler, 
bilimsel gelişmenin her adımında zaten 

karşımıza çıkmakta. Teknolojinin 
nereye gideceği, hiç de kestirilemez 
bir şey değil. Bilimkurgu edebiyata 
imza atanlar, hayatlarında tek 
bir geminin dümenine geçmemiş 
olabilir. Fakat sezgisel ve mantıksal 
olarak, gemilerin eninde sonunda 
ulaşacakları adaların haritalarını 
çıkartıyorlar. 

Enteresan bir örnek vereyim: 
Yakın tarihteki Irak savaşına 
dair en anlamlı film, bu savaşın 
gerçekleşmesinden önce çekilmişti. 
Filmin dayandığı eser ise, Heinlein’ın 
bir romanı idi. “Starship Troopers”tan 
bahsediyorum. Yazar, ortaya bir 
kalıp koyuyor. Ve o kalıp, savaşların 
kimyasına, insanların savaşmak için 
geliştirdiği senaryoların geneline o 
kadar mükemmel oturuyor ki, savaşın 
ardından o eski romandan uyarlanmış 
filmi izlediğinizde ne müthiş bir 
kehânet diyebilirsiniz. 
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Edebiyatın dinamikleri içinde de 
mantık ve matematik vardır. Bu sebeple, 
edebiyat ile bilişim tezatlık değil, yoldaşlık 
ilişkisi içindedir. Bilimkurgu edebiyatı ile 
bilimsel gelişim arasındaki ilişkiyi, bir çeşit 
“kontrol mekanizması” olarak görüyorum. 
Klonlamaya dair o kadar çok şey yazılıp 
çizildi ki, artık bu uygulamanın mümkün 
olduğu çağda etik kurulların falcılık 
yapmasına gerek yok. İşaretleri okumaları 
yeter.

Türkiye Bilişim Derneği’nin yıllardır 
düzenlemekte olduğu Bilimkurgu Öykü 
Yarışması, teknoloji ve bilişim alanlarında 
mesai veren insanlara bu kavramların 
en arkaik karşılıklarını, tabiri caizse 
“ruhlarını” her daim hatırlatmak işlevi 
görüyor. Bu sebeple, yarışmanın adresi 
gayet doğru.

Eklemek istediğiniz başka konular var 
mı?

Kitap yayınlanmaya doğru çeşitli 
bilgileri kişisel Twitter hesabımdan 
paylaşacağım için, merak edenler takibe 
alırsa okurla şimdiden pratik bir iletişim 
kurarız. Bir süre ortalarda görünmezsem, 
yazmak üzere kendimi biryerlere 
kapattığım için olabilir. Çıkışı bulduğumda, 
kitap da çıkar.
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