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MATRIX FELSEFE~I'NIN ARKASINDA HARU~ YAHYA Ml VAR? 

Matrıx fılmı, beraberinde pek çok tartışmayı da gündeme geti rm ışti. 
Bunların başında gerçegı n ne oldugu sorusu geliyordu. 

in..;ııılı~ tarıh i bd.ır t'.<.kılll,ın ·~l"l\t.'k ıwdir?' .. t1rusu 

nu kcnJıne ll'nıd al.ın bir hlının.lt·l.,t.•(ı n: Ö7t"llikll' Jı;· 

Jını 'i.JhJ\'J gırın~·~ı l..aı.ıınılmazdı Nitt'kıın .... luyularl.ı 

.ılgıiaJ<F,ıınıı. \'t.' dd..tril-. Mm·.ıllerım: Jônü~erl'k l-ıeviıı 

de i.,.ır ılı~ ını hulan gi1runguler gt'r,;t:k nlllhl\'<lbilır'l' 

hurJdJn \ıll.i ı;ıkaı.,k y.ıpıhıt.iık şu önermt.' dı: pekal.ı 

Jogru tıl,ıhılırdi: l-_Rcr gtlrduğunıüzi.ı sandıgım11 ~~,.·,ler 

~ll\"t.'k d~ılse ~tırnıt.·digııni7 halde gnı;ck tllabikct:k 

ı;.C\'ft:r dt" ul.ıbılırdi. !luvu organl•mmlll.ı .ıl~ıl.ır.ım.ı 

.ık d.ı hir Y.u.ıtıı.:ı'nın ,-.ır nl.ıhilelt.'ğının bir .tnl.ınıd.ı 

·~p.ııı oıiJrak kullanıl.ılıilelt:k IJöyll' bır lını:rmc\'1._' sahip 

çık.ınl.ırııı s.ıyısı hi.; de azde~i ldi. 

1-'ılınin .ll ...... ıvon hlıyutunu \'l' tl·knLılojik üzdlikkrini 

1.-ıır V.lll.l hır:ıkar.ık bu vünü uzerine y.ıpılan tarlı~nl;,l]Jr l'perı.:ı: ran~ınla~mı~. 'Matrix fel

setı'Sl adınd.ıl;.ıt.ıpl;,u yJıılmı~tı. Bu tartı~mal.ırın bır ucu ülkı:nıi1e: dı: gı.·lıniş. sözü t.•di

lt·n turden 1-..it.ıpl;ır hizdı: de çevrilmiş.. ki mı telenzyon programlarında, film ın ortaya 

kordugu sorunlar \e v.ıptıgı göndermeler -çokça kumpin tt.'orbi kokan tarnia ele alın

mı.Jotı. "ıtız gı:lıliı tn ız Kabugu prngram ında, filmi n Hıristiyanlık'a w Yahudilik 'e gön

dermderk dolu oldugu bı.:lirtilt.·rek din prnpaganda:-ı yaptığı dahi süylenmi~ti. Başkah 

f.lm.ınımııın .ıd ı olan Neo'dan ba~lavarak tı.hırphı:u ... Trinity,/iun. Nabukadnt'lıar, \e

(ıımı~ kişi' gibı isı m 't.' nıtı:lendirmelerin Yalıudi · Hıristıvan külturünde yerleri olduğu 

\"e f\.ıeo nun lsa Ml'\ih düzevinde .ılgılanabib.:d bir k.ıhranıan ~!!k linde ıa ... \·ir edildigi 

wrll'lh?hilır. Runa ~:.ır::.ın \'\.tchowski ~arde~ler'in. i~,- ı nde bulundukları kUltür dünya~ı 

ıt•banyıa refcramlarını uradan almaları :-.cın dereec anla~ılabilir bir ~ey. (idclim bit i~in 

I· u,\\" c: ile ula n ili~ki~iııc 

Bır dönem Adn.ın 1-loc.a di\'l' bilinen Adnan Oktcır'ın t.ıknıa ismi oldugunu ıannt:ttiği

ınız ~larun) .ıhra. ozdlıkk 'bilimsel wriler \'t: din' ılı: \aratıı:ı güt.: ün \'arlığının bpatı' n:• 

C\ nın kar~ıtı kıtapiarın vazarı olarak h.ıyli rargın hir okur kıtlt:,ıııt.• sahip. Çok sayıda ki-

1:.ıhı, hı.. kıt.ıpların k.ıvn.ıklık ettıği belgeselleri \'JL 'Halı i ( ;crı.;ek'in bilimsel ispat ı konu 

~UJtd.ı: .ıçıkiJmalar ~ctırmevt: ç.Jı~an Harun Yahra'nın kitaplarından ve belgeselierinden 

l'ırtnın aı.i: da Jdealızm . .\latrix h:l~elt-.!->ı re ,\taddt:nin ( ierçc~i- Yazar hu kitabında kendi 

gc:t r:-m.:vı.. ç.,lıştığı y.ıklaşımlann henıaledni elı:c~ldığını iddia eıtiF,i ,\lııtri:ı:;l3.lsııt (T/ıe 

Tlurtt•ın•Jı 1-l~.-·.lr, IYtJ9\ Hıışm 1\rııllık (Htlr~lı Rcalm, 1999), \,mi/la Sky (2001), (,aç-ege 

1 .:ıgrı,Jıllal Rtu.ı/1, l'J':IOJ. frımıan )/ımı•(I99R), TuluıjCılllll('( (.\tnmgı.· nays. 1995), (;i:;nn 

1 \dm [)ıırk ( ity, 11.1':1~). \\ < o:::um' iOpt'lf )'our f.ws, ~~~7), f'rckııııs (fn:IJIH'fh)'• 2000), 

\ı ı· ~~~ ıc\'ı!"tı ,,E_', 9lJill gibi fılnılerı sır.ı.lıvor one ı.·. H u tıJmlain ht'ınl'n hep ... inde gı.:rçe 

g.n !lt olJugunu: ,f)fı,ulandıgmı bdırterek kı:ndisinin buna benzer rak\;,ı:ıımları on yı 

Jı.u.kın z-..ınaı.dıı kitaplar'nda dile ge-tirdiğinı \'Urgu luyor. Bilim için e\,\ ... ilginç olan ~u: 

lian.ın '! Jhva, t ·aşta 1 ngıli<'Lf> nln1dk uz e rı.: pek ı; ok \'abancı dik (,'t.:vrilen e ... er!crindcn [\'-

rıın '\lı.i ımac.J-M'nı ,\iıJinx ın •e narıst vı:: yönetmen lı.: n Andy ve L.ı.rry \\'aclıowskı 'nin eli

ne: uiat.•llır..,.. Ardından W.ı.chuw!ı.kı'ler bir ~ckildl' p1:ar•ı ula~arak kitabın ellerine geç

n e::.ındeıı dı:\•tıukları ıneınnı niyrtı dile gdirnıi~lı:r Yazar. 'on ,l'llt:\'1 ,,~kındır önı.'ınlı: 

u-sıun.ıe du ruugurnuz hu konunun dkilerını. lıugun pt.·k çok lilmde, tdevi7pm kanalın 

d ~a. et dı rtit' dı. rgıl...rd~" .,,,., a'?-kın mternd 'itciındı.• gılrmt:mız mümkün "diyt'rek 

1'ı''Il ırı dT ı cıl.ı.ıın.n,ı..ıkendılcr.ııllenet.,ılendıgışeklındl'hirtrnddabulunurur 

\\ 

ma ·emel çı~ ı.,. nokt ısı nı ıından ·ılını~ olabi 

·~~- .~~----..J~""-· ~·------------

GIOVANNI SCOGNAMiLLO 
SINEMA YAZARLIGINI 
BIRAJlTI Ml' 

• lbrah1rn tOrk 

Scognamillo artık sinema yazarlığını bıraktığını, 
bundan sonra zamanını roman yazmaya 
ayıracagını söylemiş ... 

l'urk -.ını.•rn.1 }'azarlarının 1.'11 WTimlilcrindcn olan (iİO 

vanni Scogn.unillo, 1~60'lardan beri yazarlık ,.e filnıd· 

lik ~ı:rı.i\'c..'nini ,iJrdliniyor; ;,ıma onun günümüz ku~ak!drı 

tarafından dJ t~ınınmao:;ını Türk ... in~ınaı;ı ü;erine Kaba\ 

o Yayınları'ndan pqpt.·~ı: .;ıkan kitapları ... ağladı. Hilı:nler 

bilirll'r; Scognanıillo'nun bır d~ bilimkurgu-korku türü 

nl", dogcıüstü olaylara merak ı w bu konuda kitapları var

dır (il'nçliğindc ı:debipt~~· olmayı dü~lediği de sır değil. 

Hürriyı.·t' gMetcsinde yayınılanan bir söyleşisinde (22 

Agusto' 2004) Scognamillo, artık sinema yazarlıgını bı 

raktığıııı, bundan soıua zamanını, ilgilendiği konularda 

roman yaLınaya ayıracagını \oylemi~. Sinema ile roman 

y.11arlığ.ı arasında bir sl'çiın yapma konu .. unda krı.:ddüt 

leri olduğunu biz dt.' biliyordu k. ÖınrUnün kalanında ne

yı yapma .. ının kendisi için daha doğru olduğunun mu ha 

~ı.·be~ini yapnıakıaydı. Ama kafasınet değildi. ~incnıa ya· 

ta rı olarak belli bir doygunluğa eriştiğini dü~iınerek ede

biy;,ıtçı kimliğini öne çıkaracak bir ya71 !:ıerı.ivcnini .. eç mi~ 

olınao:;ı muhtemel. (Jönül i!>.ter ki tercih yapmak )"c'rine 

ikb.ini birden yiırı.it!ı.Un. Ü~telik elinde ba~lanıış oldu

ğu kimi çalı~malar da Yar. ~öz gelişi, üzerinde çalı~tığmı 

nicl'dir duyduğumuz 'Türk ~inl'ınasında Oyuncu luk ' ve 

'Türk Sint:ınasıııın Ekonomik Tarihi' kitapları ne olacak? 

Ba1:1 ~eykri bı~·ak gihi kömek miırnkün olınU)'OT. i ... tese

ni7 dı.: pı:~inızi bırakmıyorlar. Scogna.millo için bundan 

~onrasında ne ol.1cağını hilmıyoruz, ama ne yazmaya ka 

roırverir..,e wrsın ()mrı.ine ve kalemine bereket diyoruz! 




