UFO ANLATILARI
UFO Narratives
Les narrations UFO
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ÖZET
UFO anlat›lar› yani “Tan›mlanamayan Uçan Objeler”e iliﬂkin hikâyeler ça¤›m›z insan›n›n folklor
repertuar›n› zenginleﬂtiren anlat›lardand›r. Bu hikâyeler dünyaya yabanc› olan, insan zihni s›n›rlar›nda
aç›klanamayan dünya d›ﬂ› varl›klar ve onlar›n araçlar›; gücü, özellikleri ve Dünya’ya etkilerine iliﬂkin
anlat›lar› kapsamaktad›r. Göklerin derinliklerinden gelen, uçan, ›ﬂ›k saçan varl›klar› göz önünde bulundurdu¤umuzda bu inanç ya da halk bilgisinin antik mitolojiden baﬂlayarak, tek tanr›l› dinlerde ve günümüzde
devam etti¤ini görüyoruz. Göklerin bilinmezli¤ine dair, dünya d›ﬂ›ndaki yaﬂama dair aç›klama yapma
ihtiyac› zaman ve mekan tan›m›yor; ancak zamana ve kültüre ba¤l› olarak bu aç›klamalar de¤iﬂim ve
dönüﬂüm gösteriyor. Bu makale UFO mitinin geçirdi¤i süreci takip edebilmek için konuyu; ‘Tarihte
UFO’lar”, “Kutsal Metinlerde UFO’lar” ve “Modern Ça¤ UFO’lar› ” olarak üç bölümde sunmuﬂtur.Bu çal›ﬂma
UFO anlat›lar›n›n ne gibi farkl›l›klar ve benzerlikler gösterdi¤i, nas›l bir de¤iﬂim ve dönüﬂümle bugüne
taﬂ›nd›¤›, aç›l›mlar›n›n nerelere ulaﬂt›¤›, ve birbirimizle, kendimizle, görünen ve görünmeyen dünyayla
iliﬂkimizle ilgili bize neler anlatt›¤›na dair fikir vermek amac›ndad›r.
Anahtar Kelimeler
UFO, mit, tarih, modern ça¤, dönüﬂüm
ABSTRACT
The narratives about UFOs in other terms the stories about the “Undefined Flying Objects” are enriching modern people’s repertory of Folklore. These stories are based on the strange things which cannot be
easily explained by man’s intellect, aliens who are from out of the world, their vehicles, strength and the
influence on earth. This belief or folk lore of the flying and blazing objects from boundlessness of the sky can
be followed from the antique mythology to the monotheistic religions and modern world. The necessity of
explanations about the life out of the world and space has taken place in everywhere and every time but the
explanations have been changed and transformed related to the time period and culture. This article presents the topic under three subtitles as “UFOs in History”, UFOs in Divine Texts” and “UFOs in Modern
Times” in order to follow the process of UFO myth. It aims to give idea about the differences and similarities
among UFO narratives, about their transformation while being carried to the modern times and how the
stories are explaining our relationship with the known world and unknown worlds.
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Ufo Nedir?
UFO, ‹ngilizcede ‘Undefined Flying
Object’in k›saltmas›d›r. Türkçeye birebir
çevirisi
yap›l›rsa
‘Tan›mlanamayan
Uçan Obje’ sözcük grubu UFO’nun aç›l›m›n›n tam karﬂ›l›¤›d›r. UFO terimi bugün uluslararas› kabul gören bir kullan›md›r.Bizde halk aras›ndaki kullan›m›n› daha çok ‘uçan daire’ karﬂ›lamaktad›r.
UFO’lar, ça¤›m›z inan›ﬂ›na göre dünya
d›ﬂ› varl›klar›n uzay araçlar›d›r.Baﬂka

gezegenlerden olan varl›klar bu araçlar›
gezi ve araﬂt›rma amaçl› kullan›rlar.
Çok çeﬂitli biçim ve ebatlarda olduklar›
kabul edilmekle birlikte en s›k görüldü¤ü belirtilen UFO’lar dairesel biçimde
oldu¤u için ‘uçan daire’ terimi popülerlik
kazanm›ﬂt›r. En önemli özelliklerinden
biri çevrelerine ›ﬂ›k saçmalar›d›r. UFO
gördü¤ünü iddia eden kiﬂilerin raporlar›nda bu ﬂiddetli ›ﬂ›¤›n gözleri rahats›z
edecek derecede fazla oldu¤u söylenmek-
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tedir. UFO’lar›n hemen her ülkede, de¤iﬂik yaﬂ ve kesimlerden insanlar taraf›ndan görüldü¤ü rapor edilmiﬂtir.Bu gözlemlerin bireysel oldu¤u gibi bir ile beﬂ
kiﬂilik gruplardan yüzlerce ya da binlerce kiﬂilik gruplar halinde de oldu¤u bildirilmektedir. UFO gözlemleri kay›tlar›nda gündüz yap›lan gözlemler oldu¤u
gibi; istatistiklere göre gözlemlerin en
yo¤un oldu¤u saatler gece 21.00 ve sabaha karﬂ› 4.00 aras›ndad›r.UFO’lar›n en
dikkat çekici özelliklerinden bir di¤eri
ise hareket yetenekleridir. Çok süratli
hareket etmelerinin yan› s›ra en çok
gözlenen UFO hareketleri aras›nda; dönen bir topac›n yalpalama hareketi, düﬂen bir yaprak ya da sarkaç hareketi,
top gibi aﬂa¤› yukar› s›çrama hareketi,
uçuﬂ yörüngesi boyunca aﬂa¤› ve yukar›
sal›n›m hareketi, 90 derecelik aç›lar
yapma ve zig zag hareketi gibi hareketler vard›r.UFO’lar›n fiziksel özelliklerinden olan görüntü ve hareket özelliklerinden sonra üzerinde s›kça konuﬂulan
ve ilgi uyand›ran di¤er konu UFO’lar›n
ç›kard›klar› sesler olmuﬂtur. UFO’lar›n
ço¤u kez sessiz oldu¤u söylenmekte; ancak burada ‘insan kula¤›n›n duyma frekans›n›n menzili içerisinde’ sessiz olduklar› vurgusu yap›lmaktad›r. Sesler duydu¤unu iddia eden gözlemciler ise bu
sesleri genellikle; yüksek bir v›z›lt›, dönen bir topaçtan ç›kan v›nlama sesi, h›ﬂ›rdama, parlama ya da rüzgar sesi biçiminde tan›mlam›ﬂlard›r.
UFO inanc› ya da bilgisi, ça¤›m›z
insan›n›n Dünya’dan baﬂka gezegenlerde farkl› biçimlerde yaﬂam süren varl›klar›n oldu¤unu kabulüdür. Bu varl›klar,
onlar›n uçan araçlar›, yaﬂad›klar› yerler
ve biçimler hakk›nda henüz resmileﬂmiﬂ
politik ve bilimsel bir deklarasyon yoktur. Dolay›s›yla bu bilgi ya da inanç hâlâ
bir mit olarak varl›k göstermeye ve halk
bilgisi olarak yaﬂamaya, çeﬂitlenmeye
devam etmektedir.Burada yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamak üzere ﬂu da belirtilmelidir ki
dünyada pek çok ülkede ‘ufo araﬂt›rma
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merkezleri’nde, baz› üniversitelerde
‘UFOLOJ‹’ baﬂl›¤› alt›nda bu konu bilimsel olarak çal›ﬂ›lmaktad›r.Ancak
UFO’lara iliﬂkin bilgiler, kay›tlar henüz
bilim adamlar› taraf›ndan ortak bir kabule sahip olmam›ﬂt›r.
UFO bilgisinin, hikâyelerinin, efsanelerinin ça¤›m›z insan›n›n folklor hazinesini zenginleﬂtirdi¤ini söylerken hiç
kuﬂkusuz burada kastedilen yeni terim
UFO’dur. E¤er bu dünyaya yabanc› olan,
insan zihni s›n›rlar›nda aç›klanamayan
dünya d›ﬂ› varl›klar ve onlar›n araçlar›,
gücü, özellikleri ve Dünya’ya etkilerine
iliﬂkin olan inançlar› de¤erlendirmekten
söz edersek bu inançlar›n antik mitolojiden bugüne izlerini görmek kuﬂkusuz
mümkün. ‹nanç ve bu inanc›n alt›ndaki
ihtiyaç belki de ayn›; sadece zamana ve
kültüre ba¤l› olarak birtak›m de¤iﬂimler
ve dönüﬂümler mevcut. Ancak aç›klama
ihtiyac› alt›ndaki felsefe o kadar benzer
ki mitin izini kaybetme kayg›s›n› ortadan kald›r›yor.
Tarihte Ufolar:
Say›s›z mitolojik anlat›, hep göklerle ilgilidir ve uçan insan d›ﬂ› varl›klardan söz etmektedir. Farkl› kültürlerdeki
UFO inan›ﬂlar›na göz att›¤›m›zda karﬂ›m›za birçok uygarl›k ç›kmaktad›r. Bu
mitsel anlat›lara k›saca göz atmak UFO
inanc›n›n ne gibi evrelerden geçip günümüze taﬂ›nd›¤›n› ve nas›l bir dönüﬂüm
yaﬂad›¤›n› görmemizi kolaylaﬂt›racakt›r.
Bugün, ‘Güneﬂ Sistemimizin bilinen en uzak mesafelerinin ötesinde baﬂka bir gezegen var m›?’ sorusunun yan›t›n› Sümerlere iliﬂkin bir hikâyede buluyoruz:
“Sümerler, Dünya’n›n Nibiru, ya da
X Gezegeni ile çarp›ﬂarak “Taimat” olarak adland›r›lan yar›m bir gezegen haline geldi¤ini söylemiﬂlerdir.”
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihteufolar)
Sümerolog, Zecheria Sitchin, “12.
Gezegen” adl› kitab›nda Sümerler’in kökenlerini ve sahip olduklar› astronomi
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bilgilerini sorgular.Sitchin kitab›nda
ﬂöyle der:
“Yunanl›lar ve Romal›lar Dünyan›n
evrenin merkezi oldu¤unu düﬂünürken
Sümerler Güneﬂ’in merkezde oldu¤u bir
güneﬂ sistemi tan›mlam›ﬂlar ve onu çevreleyen gezegenleri, modern astronomlar taraf›ndan yak›n zamanda keﬂfedilen Uranüs, Neptün ve Plüton da dahil
olmak üzere, bugünkü bilgilerimize uygun olarak binlerce y›l önceden anlatm›ﬂlard›r.”
Sümerlerin o dönem bu bilgilere nas›l sahip oldu¤u konusunu ise Sitchin,
Annunaki ad›nda, gökyüzünden dünyaya inen bir ›rkla iliﬂkilendirmiﬂtir: “Annunakiler; zeki, insana benzeyen varl›klard› ve dünyam›za Nibiru’dan gelmiﬂlerdi. Dünya’ya gelme sebebi alt›n aramak ve gezegenlerinin küçülen atmosferinin üzerine alt›ndan bir kalkan yapmakt›. Bunu yaparken iﬂçilere ihtiyaçlar› oldu¤u için genetik mühendislik yoluyla Adem’i yaratt›lar.”
Bu durumda X Gezegeni ya da di¤er ad›yla Nibiru’dan gelen Annunakiler
insan ›rk›n›n Tanr›lar› durumundad›r.
UFO fenomeninin tarihsel boyutunu araﬂt›r›rken karﬂ›m›za ç›kan bir di¤er uygarl›k da Tibet’tir.Eski Tibetliler,
baﬂka bir gezegenden kozmik kültür taﬂ›y›c›lar›n,ilkel insan›n geliﬂimini h›zland›rmak amac›yla Dünya’ya geldi¤ine
inanmaktayd›lar. Güney Tibet’in ezoterik kitab› “Dzyan Kitab›”nda ﬂu sat›rlara rastlan›r: “Dünya dedi ki: parlak yüzün kral›, evim boﬂ, o¤ullar›n› bu dünyaya gönder…Ve küreler aras› uzay› karanl›k bürüdü, iki dünya parlaklaﬂt›…Gözeticiler yan›p sönen bir alev gibi
uzakl›klar› geçerek iﬂlerine baﬂlad›lar…Ve y›lanlar yeniden yeryüzüne inerek e¤ittiler ve ö¤rettiler…”
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte ufolar/hint tibet cintibet.asp)
Tibetlilerin iki büyük kutsal kitab›
Tantjua ve Kantjua, tarih öncesi uçan
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araçlardan bahseden birçok metin içermektedir; Tibetliler bunlar› “gö¤ün incileri” diye adland›r›rlar. 225 ciltlik Tantjua’da, Tanr›lara ait uçan gemilerin bin
kadar yolcu ald›¤›ndan söz edilmektedir.
Di¤er kutsal kitap olan Kantjua’da ise
Tanr›lar›n,içi görünen kürelerde oturduklar›ndan bahsedilir.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte ufolar/hint tibet cintibet.asp)
Çin’in Taoist efsanelerinde de Xian
adl› göklerde uçan araçlardan ve onlar›
yöneten ölümsüz ilahî güçlerden söz
edilmektedir.Uçan ölümsüzlere “Feitian”
denilmektedir.Ayr›ca ikinci yüzy›lda yaz›lm›ﬂ ﬂiirlerde de uçan dragonlar›n yönetti¤i gök arabalar›ndan söz edilmektedir.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte ufolar/hint tibet cintibet.asp)
“‹nsanl›¤›n Öyküsü” anlam›na gelen Hindistan’›n ulusal destan› “Mahabharata” uzak geçmiﬂte kaybolmuﬂ olan
bir uygarl›ktan ve çok büyük bir savaﬂtan söz etmektedir.Mahabharata’n›n bölümlerinden biri olan Ramayana’da dünyal› k›z Sita’n›n güçlü prens Ravan taraf›ndan kaç›r›l›ﬂ› anlat›l›r: “…Güçlü silahlara sahip Raskha zavall› ve çaresiz
kad›n› kald›rd›. Onu göklere ait, h›zla
katlanan, alt›n parlakl›¤›ndaki arabas›na oturttu…Araba tepelerin ve ormanl›k
vadinin üstünden gökyüzüne do¤ru havaland›.” Bu olay›n ard›ndan Ravan’la
savaﬂmaya haz›rlanan Rama, ‹ndra’dan
Tanr›sal bir araba ödünç al›r: “Güneﬂe
benzeyen Puspaka arabas› Tanr› Ravan
taraf›ndan getirilmiﬂti ve istenen her yere gidiyordu.
Gökte parlayan bir y›ld›za benzeyen bu araba Lanka ﬂehrinde bulunuyordu. Çok büyüktü, iki katl›yd› ve birçok odas› vard›. Havada uçarken kula¤a
hoﬂ gelen bir ses ç›kar›yordu.”
Savaﬂ›n sonunda Ravan yenilgiye
u¤rar, Sita kurtulur ve destan›n kahra-
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man› onu havalanan bir araba ile evine
götürür: “Bulutsuz gökyüzüne yelken
açan Rama’n›n Puspaka arabas› geldi ve
yeryüzüne indi.”
Mahabharata’n›n bir bölümü olan
Dronoparva’da ve Ramayana’da küre
ﬂeklinde bir “vimana”dan söz edilir. Vimanalar, uçan araçlard›r ve antik Hindu
ﬂiirleri olan Veda’larda bu araçlarla ilgili
tasvirlere bolca yer verilmiﬂtir.Destandaki vimana inan›lmaz bir h›zdad›r ve
ard›nda hava ak›m› b›rakmaktad›r.
“Salva’n›n uçan arac› çok gizemliydi; gökte bazen görünüyor, bazen kayboluyordu. Yani görünmeme yetene¤i vard›. Yadu Hanedan›n›n savaﬂç›lar› bu garip arac› bir türlü tam olarak alg›layamad›lar; bazen yerde bazen gökte beliriyor, sonra birden bir tepeye veya bir ›rma¤›n k›y›s›na konmuﬂ olarak ortaya ç›k›yordu. Bu uçan harikulade araç, gökte
bir ateﬂ f›r›lda¤› gibi dönüyor ve bir an
bile yerinde durmuyordu.”
Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, Krsna
(http://www.qtm.net/~geibdan/oldufos/vimanas.html)
Göklerden gelen varl›klar› Aztek
mitolojisinde de görmekteyiz. Mite göre,
Tanr› Quetzalcoatl parlak gezegen Venüs’ten gelmiﬂtir ve ondan ﬂöyle bahsedilir: “Sonralar› o, Tualla ﬂehrinin bo¤ucu zehrinden kaçarak eski ﬂehir Tlapallan’a yerleﬂti. Arkadaﬂlar› ile birlikte
geldi¤i yere dönmek üzere kuﬂ k›l›¤›nda
bat› denizine do¤ru uzaklaﬂt›, çok sevdi¤i halk›ndan ayr›l›p gitti.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/aztekler.asp)
Dünya d›ﬂ›ndan gelen varl›klarla ilgili bir baﬂka inan›ﬂ ise M›s›r Piramitlerine iliﬂkindir. Kufu ya da Keops diye de
adland›r›lan Büyük Piramit ile ilgili sorular da dünya d›ﬂ›ndaki güçleri ak›llara getirmiﬂtir.Bu sorular ﬂöyledir:
“Keops Piramidi’nin yüksekli¤inin
bir milyara çarp›m›n›n yaklaﬂ›k olarak
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güneﬂle dünyam›z aras›ndaki uzakl›¤›
vermesi bir rastlant› m›d›r? Piramidin
üstünden geçen meridyenin karalar› ve
denizleri tam eﬂit iki parçaya bölmesi
bir rastlant› m›d›r? Taban çevresinin,
yüksekli¤in iki kat›na bölünmesinin Pi
say›s›n› vermesi bir rastlant› m›d›r?
Piramitte dünya a¤›rl›¤›n› gösteren
hesaplar›n bulunmas› bir rastlant› m›d›r? Piramidin kuruldu¤u kayal›k alan›n büyük bir özen ve do¤rulukla düzeltilmiﬂ olmas› bir rastlant› m›d›r?
Bugünkü teknoloji ile yap›lamayacak bir ﬂeyi, eski M›s›rl›lar basit teknoloji ve sade aletleriyle nas›l yapt›lar?”
http://dialspace.dial.pipex.com/town/parade/henryr/quest/orion/orion.htm)
Bu sorulara yap›lan aç›klamalar›n
tatmin etmedi¤i durumlarda yeni sorular oluﬂmuﬂtur: “M›s›rl›lara dünya d›ﬂ›
zeka, ‘d›ﬂardan yard›m’ m› geldi? Yoksa
bu yap›lar Dünya d›ﬂ› Ziyaretçiler taraf›ndan m› yap›ld›?
Bu tarz sorular› oluﬂtururken Eski
krall›¤a ait Piramit yaz›lar›n›n da deste¤ini al›r UFO merakl›lar›.Bu yaz›larda,
firavunun Tanr›lar ve gemiler arac›l›¤›yla göklere, tanr›sal gezintilere ç›kt›¤›ndan söz edilir. Yani Güneﬂ Tanr›s› Ra
göklerde gemisiyle yolculuk yapard›.
Güneﬂ Tanr›s› Ra için yaz›lm›ﬂ bir bölüm ﬂöyledir:
“Sen, y›ld›zlar›n ve ay›n alt›nda dolaﬂans›n. Sen Aton gemisini yorulmak
bilmeden dönen y›ld›zlar ve Kuzey kutbundaki batmayan y›ld›zlarla yeryüzü
aras›nda sürensin.”
Bir Piramitten al›nan baﬂka bir bölüm:
“Sen güneﬂ gemisini milyonlarca y›l
yönetensin.”
(http://dialspace.dial.pipex.com/town/parade/henryr/quest/orion/orion.htm)
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/eski_misir_yazit.asp)

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 67

Dünya d›ﬂ› varl›klarla iliﬂkiye girdikleri üzerine anlat›lara sahip bir baﬂka uygarl›k ise Atlantislilerdir. ‹nan›ﬂa
göre Atlantisliler bilgiye ve teknolojik
geliﬂmeye doymayan insanlard›. Öyle ki
dünyaya hakim olma h›rslar›ndan dolay› uzayl› asi gruplarla iﬂbirli¤i yapt›lar
ve bu da Dünya’ya savaﬂ› getirdi. Do¤a
güçlerini kötüye kulland›lar, genetik çal›ﬂmalarla kendilerini Yarat›c›ya eﬂ koﬂtular ve bu da Dünya’ya isyanlar› ve kaosu getirdi; uygarl›k böylece kendi sonunu haz›rlam›ﬂ oldu.
(http://users.pandora.be/ufonet/KAYIP%20UYGARLIKLAR/atlantis.htm)
Araﬂt›rmac›lar›n henüz kesin aç›klama yapamad›klar› bir baﬂka gizemli
konu ise Peru’daki Naksa Düzlükleri’ndeki resimlerdir. ‹lk kez 1928 y›l›nda
Perulu harita uzman› Toribio Mexta
Xesspe taraf›ndan bir keﬂif uçuﬂunda
fark edilen resimler bir anda tüm dünyan›n ilgisini bölgeye çeker. Çünkü uçtuklar› bölgenin alt›nda özenle çizilmiﬂ,
sadece kuﬂbak›ﬂ› görülebilen geometrik
formlar, hayvan ve insan figürleri ve
semboller bulunmaktad›r. Bu resimler
ﬂu sorular› beraberinde getirir: “Bu düzlükteki ﬂekil ve resimleri kimler çizdi?
Ne zaman çizildi? Neden çizildi?”
‹sviçreli araﬂt›rmac›-yazar Erich
Von Daniken gibi baz› araﬂt›rmac›lar bu
çizgilerin eski ça¤larda uzaydan gelen
ziyaretçilerce gemilerini indirmek için
uygun bir zemin olarak inﬂa edildi¤ini
belirtirler. Yani bu düzlükler bir çeﬂit
havaalan›d›r.
http://www.qtm.net/~geibdan/oldufos/peru.html
Türk mitolojisinde, özellikle yarat›l›ﬂ efsanelerinde uçan cisimler, uçan
tanr›lar, uçsuz bucaks›z deniz gibi motiflerin s›kça yer ald›¤›n› görüyoruz. Eski
Türk inan›ﬂlar›nda, Gök Tanr› inanc›yla
iliﬂkili olarak gökyüzüne ve onun gizemine göndermeler vard›r.Bu inan›ﬂlara
göre, Gökyüzü Tanr›s›’n›n taht›, hem
Ay’dan hem de Güneﬂ’ten çok uzaktaki
y›ld›zlarda bulunmaktayd›.
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Altaylardan Verbitskiy’in derledi¤i
yarad›l›ﬂ destan› özetle ﬂöyledir: “Yer
gök hiç bir ﬂey yokken dünya uçsuz bucaks›z sulardan ibaretti. Tanr› Ülgen bu
uçsuz bucaks›z dünyada durmadan uçuyordu. Göklerden gelen bir ses Tanr› Ülgen’e denizden ç›kan taﬂ› tutmas›n› söyledi. Gö¤ün emri ile oturacak yer bulan
Tanr› Ülgen ….”
(http://www.turan.tc/td/destan.html
-Prof. Dr. Umay Günay,”Türk Destanlar›”)
Dünyal› ve dünya d›ﬂ› varl›klar›n
birleﬂmesinden do¤an çocuklar, gökyüzünden inen ›ﬂ›kla görünen motifler
Türk mitolojisinde de rastlanan dikkat
çekici unsurlard›r. O¤uz Ka¤an Destan›’nda bu konuyla iliﬂkili iki çarp›c› örnek bulunmaktad›r. Birincisi gökyüzünden inen ›ﬂ›kla görünen,O¤uz Ka¤an’a
çocuk veren ve k›z;ikincisi ise O¤uz Ka¤an’›n çad›r›na yine bir ›ﬂ›kla gökyüzünden inen kurttur.
“Yine günlerden bir gün O¤uz Ka¤an bir yerde Tanr›ya yalvarmakta idi.
Karanl›k bast›. Gökten bir gök ›ﬂ›k indi.
Güneﬂten ve aydan daha parlakt›. O¤uz
Ka¤an oraya do¤ru yürüdü ve gördü ki;
O ›ﬂ›¤›n içinde bir k›z var, yaln›z
oturuyor. Çok güzel bir k›zd›. Baﬂ›nda
(aln›nda?) ateﬂli ve parlak bir beni vard›, demir kaz›k (kutup y›ld›z›) gibi idi. O
k›z öyle güzeldi ki, gülse gök tanr› gülüyor; a¤lasa gök tanr› a¤l›yordu. O¤uz
Ka¤an onu görünce akl› gitti; sevdi ve
ald›.Onunla yatt› ve dile¤ini ald›.” (Ercilasun 49)
Bu olaydan sonra k›z gebe kal›r ve
O¤uz Ka¤an’›n bu k›zdan “Gün”, “Ay” ve
“Y›ld›z” isimli üç erkek çocu¤u olur.
“K›rk gün sonra Buz Da¤ ad›nda
bir da¤ ete¤ine geldi. Çad›r›n› kurdu ve
sessizce uyudu. Tan a¤ar›nca O¤uz Ka¤an’›n çad›r›na güneﬂ gibi bir ›ﬂ›k girdi.
O ›ﬂ›ktan gök tüylü ve gök yeleli büyük
bir erkek kurt ç›kt›. Bu kurt O¤uz Ka¤an’a hitap etti ve: Ey O¤uz, Sen Urum
üzerine yürümek istiyorsun; ey O¤uz,
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ben senin önünde yürümek istiyorum
dedi.” (Ercilasun 50)
“Yine ilerlediler. Ondan sonra O¤uz
Ka¤an yine gök tüylü ve gök yeleli kurdu gördü. O kurt O¤uz Ka¤ana: ﬂimdi,
O¤uz, sen asker ile buradan yürüyerek,
halk› ve beyleri götür; ben önden sana
yol gösteririm dedi.” (Ercilasun 51)
O¤uz Ka¤an Destan›’ndaki bu iki
motif ile UFO anlat›lar› aras›nda nas›l
bir iliﬂki kuruldu¤u, Sirius UFO Uzay
Bilimleri Araﬂt›rma Merkezi’nin internet sitesinde ﬂöyle aç›klan›yor:
“Efsaneyi baﬂ›ndan sonuna inceleyecek olursak, efsanenin UFO bilimini
de yak›ndan ilgilendiren birtak›m özellikler taﬂ›d›¤›n› görürüz. Efsanede sözü
edilen “gökten inen ›ﬂ›k”, parlak ›ﬂ›klar›yla yeryüzüne inen UFO’lar› akla getirmektedir. Ayn› ﬂekilde “›ﬂ›¤›n aras›ndaki k›z”›n uzay arac›ndan ç›kan dünyad›ﬂ› bir diﬂi varl›¤›, k›z›n baﬂ›nda kutup
y›ld›z› gibi parlayan ›ﬂ›¤›n da bu uzayl›
varl›¤›n kulland›¤› baﬂl›¤› sembolize etti¤i düﬂünülmektedir. “O¤uz Ka¤an’›n
çad›r›na ›ﬂ›kla birlikte inen Kurt” ise
dünya-d›ﬂ› varl›klar›n belirli bir amaç
do¤rultusunda ›ﬂ›nlama yoluyla dünyaya gönderdikleri bir varl›k olarak yorumlanmaktad›r.”
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/turkiye_ufo_rapor/turkiye_ufo_rapor_kronoloji.asp)
Böyle bir yorumu göz ard› etmezsek
mitsel motiflerle modern alg›lama biçimi
aras›nda paralellik kurmak mümkündür; ancak mitlerin oluﬂtu¤u dönem ve
yaﬂam biçimi ba¤lam›nda onlar› izlemeye çal›ﬂt›¤›m›zda gök ve gökten inen ›ﬂ›¤›n ilahî oluﬂunu göz önünde bulundurmakta fayda vard›r:
“…Gökkurtlar, gök mavisi Tanr›n›n
bir rengi ve bir sembolü halinde idiler.
Gök, hem sonsuzlu¤a kadar uzanan fezan›n ve hem de rengini ifade eden bir
deyimdi. O¤uz Ka¤an annesinden yüzü
gömgök olarak do¤muﬂtu. Tanr›n›n yeryüzüne gönderdi¤i elçiler Gök- Sakall›
idiler.” (Bahaeddin 20)
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Uygur Türklerinin destan› olan
“Göç Destan›”nda yine gökten inen ilâhi
›ﬂ›k ve onun sayesinde gebe kalan a¤ac›n çocuklar›n›n hikâyesine rastlamaktay›z.
“Uygur elinde Hulin ad›nda bir da¤
vard›. Ondan Tu¤la ve Selenge ad›nda
iki ›rmak ç›kard›. Bir gece oradaki bir
a¤ac›n üzerine gökten ilahî bir ›ﬂ›k indi.
‹ki ›rmak aras›nda yaﬂayan halk bunu
dikkatle takip ettiler. A¤ac›n gövdesinde
gebe bir kad›na benzeyen ﬂiﬂkinlik peyda oldu. O ›ﬂ›k dokuz ay, on gün o ﬂiﬂkinlik üzerinde durdu. Bu müddetin sonunda yar›ld›. ‹çinden beﬂ çocuk ç›kt›. O ülkenin ahalisi bunlar› al›p büyüttüler.
Bunlar›n en küçü¤ünün ad› Bu¤u
Han’d›. Büyüyünce herkesi hükmüne
alarak hükümdar oldu.” (Ercilasun 54)
Destan›n devam›nda yine bir da¤›n
üzerine gökten ›ﬂ›k iner:
“Bir gece o da¤›n üzerine gökten bir
›ﬂ›k indi. Bu da¤ günden güne büyüdü.
Uygurlar bu hale ﬂaﬂt›lar. Edep ve tevazu ile o tarafa do¤ru gittiler. Oradan güzel musiki sesleri geliyor ve geceleri otuz
ad›m çevresinde bir ›ﬂ›k görünüyordu.
Nihayet do¤um vakti geldi. Da¤da bir
kap› aç›ld›. ‹çinde birbirinden ayr› beﬂ
daire ve onlarda beﬂ çocuk vard›. A¤›zlar› üstünde as›l› birer emzikle süt emiyorlard›. Halk ve be¤ler onlar› çok sayg›lad›lar.” (Ercilasun 55)
Biraz önce sözünü etti¤imiz destanlardaki kutsal ›ﬂ›k Türk mitolojisinde
s›kça rastlad›¤›m›z bir motifken sadece
Türklere ait bir inan›ﬂ de¤ildir:
“Gerçi ›ﬂ›k halesi, H›ristiyanl›kta
da çok önemli ve ‹sa’n›n da bir sembolü
idi. Zaten bu hâle ‹sa’n›n kutsall›¤›n› ve
bir nevi Tanr›’n›n sembolü oldu¤unu
gösteren, önemli iﬂaret idi. Iﬂ›k hâlesi,
Budizm’de de görülüyordu. Buda’n›n baﬂ›, bir ›ﬂ›k hâlesi ile örtülmüﬂtü.” (Bahaeddin 26)
Bu durumda antik ça¤lardan günümüze dek insanlar gökten inen tam olarak tan›mlanamayan bir “›ﬂ›¤›n” varl›-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 67

¤›ndan ve etkilerinden söz etmekte; ancak bu ›ﬂ›¤a dair yap›lan aç›klamalar
birtak›m de¤iﬂim ve dönüﬂümler geçirmektedir.
UFO anlat›lar›yla ilgilenenlerin ve
araﬂt›rmac›lar›n ilgisini çeken bir baﬂka
anlat› ise Sümerler’in G›lgam›ﬂ Destan›’d›r.Son araﬂt›rmalar, ünlü G›lgam›ﬂ
Destan›’n›n Dünyan›n oluﬂumunu anlatan Tevrat’›n “Yarat›l›ﬂ” bölümüne oldukça benzedi¤ini ortaya koymuﬂtur.
Her iki metinde de tufandan ve insanlar›n yok oluﬂundan söz edilmektedir.
Destan›n kahraman›, Mezopotamya’daki Uruk kentinin ünlü kral›, G›lgam›ﬂ hem tanr›sal hem de insanî özelliklere sahip bir varl›kt›r. Destanda, G›lgam›ﬂ’›n Tanr›lar›n parlayan kulesini ziyareti, G›lgam›ﬂ’›n arkadaﬂ› Enkidu’nun
yapt›¤› uzay seyahati gibi ilginç olaylar
anlat›lmaktad›r.
(http://fenomenler.tripod.com/feno005b.html)
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/turkiye_ufo_rapor/turkiye_ufo_rapor_kronoloji.asp)
Kutsal Metinlerde Ufolar:
Bu konuda en eski ve en bilinen kay›tlardan biri, ‹ncil’de yer alan ve “Hezekiel’in Tekerle¤i” diye an›lan hikâyedir.
1611 King James ‹ncil’inde, Peygamber
30’lu yaﬂlar›nda (M.Ö. 593) -kendi deyimiyle-Tanr›n›n suretini gördü¤ü an› ﬂöyle anlat›r:
“Bakt›¤›mda gördüm ki kuzeyden
gelen ﬂiddetli bir rüzgar vard›, kocaman
bir bulut ve onu çevreleyen bir ateﬂ, ateﬂin kenarlar›nda da bir parlakl›k vard›.
Tam ortas›ndan insana benzer dört canl›
varl›k ç›kt›. Ve görünüﬂleri ﬂöyle idi: Onlarda insana benzerlik vard›. Ve her birinin dört yüzü vard›, ve her birinin dört
kanad› vard›. Ayaklar› düzdü; tabanlar›
bir buza¤›n›n tabanlar› gibiydi ve cilal›
tunç gibi par›ldamaktayd›lar…Bu canl›
yarat›klar›n görünüﬂü t›pk› meﬂaleler
gibi yanan kömür ateﬂlerine benziyordu:
canl› yarat›klar›n üstünde bir aﬂa¤› bir
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yukar› gidiyordu, ateﬂ parlakt› ve ﬂimﬂekler saç›yordu… “
“Canl› yarat›klara bakt›¤›mda hemen yanlar›nda, yerin üstünde tam dört
yüzü olan bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin ve yap›lar›n›n görünüﬂü zümrüt
rengindeydi; ve dördü de birbirinin ayn›yd›; t›pk› tekerlek içinde tekerle¤e
benziyorlard›. ‹lerlediklerinde dört bir
yana birden gidiyorlard›. Dönmeyerek
yürüyorlard›. Tekerleklerin çemberleri o
kadar yüksekti ki korkunç görünüyorlard›; ve dört çember de çepeçevre gözlerle kapl›yd›. Canl› yarat›klar ilerlediklerinde tekerlekler de onlarla birlikte gidiyordu; canl› yarat›klar yerden yükseldiklerinde tekerlekler de yükseliyordu. “
(http://www.qtm.net/~geibdan/framemst.html-Ezekiel, chapter 1, Versus
15 thru 21. Revised Standard Version)
Eski Ahit’in baﬂlang›ç bölümünde
Hezekiel’in ismiyle an›lan bölümdeki
tasvirler böylece sürüp gidiyor. Peygamberin anlatt›¤›na göre, canl› yarat›klar
birlikte hareket ediyorlard› ve tam ortalar›ndan “t›pk› bir aﬂa¤› bir yukar› hareket eden meﬂaleler gibi, yanan kömür
ateﬂlerine benzeyen” bir ﬂey ç›k›yordu.
Hezekiel bu manzaray› “Tanr›n›n görkemine benzer bir ﬂey” olarak yorumlam›ﬂt›.
Eski Ahit’in ilk kitab› “Yarat›l›ﬂ”taki Tufan hikâyesi ﬂöyle baﬂlar: “Ve Elohim’in o¤ullar› insan›n k›z çocuklar›n›
eﬂ olarak ald›lar ve onlara çocuklar verdiler. O zamanlar dünyada devler yaﬂ›yordu.” ‹ncil bu ilahi varl›klara, gökyüzünden dünyaya inen anlam›na gelen
Nefilim ad›n› vermiﬂtir; bunlar›n insan
›rk›n› yaratt›klar›na inan›l›r.
(http://www.qtm.net/~geibdan/framemst.html-Genesis, chapter 6, verse
4.)
“Ç›k›ﬂ” bölümünde ise Peygamber
Musa’n›n ‹srail o¤ullar›n› M›s›r’dan ç›kararak Sina Da¤› ve Vaat edilen Topraklara götürüﬂ hikayesi ﬂöyle anlat›l›r:
“…Tanr› onlara yolu göstermek için
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bir bulut içinde gündüzden yola ç›kt›;
hem gece hem gündüz yolculuk edebilmeleri için gece de ateﬂ ﬂeklini al›p onlara ›ﬂ›k veriyordu.” Araﬂt›rmac›lar Brinsley ve Poer Trench bu ifadeleri muhteﬂem bir uçan daire tasviri olarak yorumlamaktad›r.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/kutsal_metinler_kitaplar.asp)
Yine ‹ncil’de M.Ö. 900’lerde yaﬂam›ﬂ olan ‹lyas Peygamberin o¤luyla birlikte Ürdün Nehri’ni geçiﬂi anlat›l›r:
“Onlar konuﬂarak giderlerken oldu; birdenbire ateﬂten bir araba ve ateﬂten atlar belirdi ve onlar› ikiye ay›rd›. Ve bir
kas›rga ‹lyas’› göklerdeki cennete ç›kard›.” Bu olay uçan daireye al›nma hikâyelerine benzetilmektedir.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/kutsal_metinler_kitaplar.asp)
“Eyüp ve Davud Peygamberin kutsal kay›tlar›nda yer alan Tanr› tan›mlar› ise ﬂöyledir: “O bir ateﬂtir!…Ve Tanr›
parlad›. Önünde ateﬂ var ve çevresi kas›rgal›. Tanr›m›z geliyor!” ‹ncil’de yer
alan di¤er bir tasvir ise ﬂöyledir: “Ve
bakt›m. ﬁimalden durmadan ›ﬂ›k saçan
büyük bir bulut geliyordu; çevresinde p›r›lt› ve ortas›nda sanki ateﬂ ortas›nda
›ﬂ›ldayan maden.”
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/kutsal_metinler_kitaplar.asp)
Kuran’da ise Allah’›n ‹brahim Peygambere Burak isimli özel bir hava taﬂ›t› tahsis etti¤i yazar: “Allah, Muhammed’in Burak’›n› o zamanlar ‹brahim
peygambere de vermiﬂti. ‹brahim Peygamber Burak’a biner ve bulundu¤u yerden 35 günlük mesafedeki Mekke’ye bir
gecede giderdi.” (96:1/166). Muhammed,
Burak’tan ﬂöyle bahseder: “Burak güneﬂ
gibi bir ›ﬂ›kla parl›yordu. ‹ki yan›nda iki
kanad› vard›, dileyince havada kanatlar›
ile uçup gidiyordu; bir rüzgar gibiydi.”
Di¤er bir ayette Muhammed, Burak ile
Mekke’den Kudüs’e geliﬂinden ve dünya
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d›ﬂ› bir seyahatten söz eder: “Ta Kudüs’e
geldik. Orada gökten meleklerin indi¤ini
gördüm. Beni karﬂ›lad›lar! Ans›z›n bir
merdiven gördüm. Bir ucu bir büyük
taﬂta idi, bir ucu da gökyüzüne uzan›yordu. ‹ki taraf›nda direkleri ve ortas›nda basamaklar› vard›. O merdiven meleklerin yolu idi.”
Muhammed’in Tanr›n›n bulundu¤u
arﬂa ç›karken gördüklerini tasvir ediﬂ
ﬂekli de UFO’lara inananlar›n oldukça
ilgisini çekmiﬂ ve yorumlanm›ﬂt›r:
“Sonra ‹srafil ile birlikte büyük ve
karanl›k bir denize vard›k. ‹çerisinde say›lamayacak kadar çok melek vard›.
Bunlar hiç hareket etmeden bekliyorlard›. ‘Ey ‹srafil, bu deniz ve melekler
kim?’, diye sordum. Bana Cebrail cevap
verdi: ‘Onlar yer ve gök mahlukat›n›n
ço¤unu oluﬂturan meleklerdir’…Birbirinden ayr› bu meleklerin geniﬂli¤i
70.000 senelik mesafedeydi.”
Buradaki deniz tabirinin uzay için
kullan›ld›¤›, meleklerin ise y›ld›zlar oldu¤u düﬂünülmektedir.
(http://www.siriusufo.org/responder.asp?url=html/tarihte_ufolar/kutsal_metinler_kitaplar.asp)
Kuran’da yer alan ve UFO’lara inananlar›n en çok baﬂvurduklar› ayetlerden birkaç› ﬂöyledir: “Göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi O’na aittir.”
(Enbiya Suresi, 21/19) “ Gökleri, yeryüzünü ve bunlar içine üretip yayd›¤› canl›lar› yaratmas› da O’nun ( varl›¤›n›n ve
yüceli¤inin ) delillerindendir. O, diledi¤i
zaman bunlar›n hepsini bir araya toplamaya da güç yetirir.” ( ﬁura, 42/29 ) “Allah yedi gö¤ü ve yerden de bir o kadar›n›
yaratm›ﬂ oland›r. O’nun emri bütün
bunlar aras›nda durmadan iner durur.
Allah’›n bunlar› yarat›p emirler indirmesi O’nun gerçekten her ﬂeye gücü yetti¤ini ve bilgisiyle her ﬂeyi kuﬂatm›ﬂ oldu¤unu, bilmeniz içindir.” (Talak, 65/12)
MODERN ÇA⁄IN UFO’LARI:
Mitolojideki ve kutsal metinlerdeki
dünya-d›ﬂ› cisimlere ve varl›klara dair
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anlat›lar bilinmeze dair ilahî aç›klamalar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktalar. Öyle
ki gökyüzünden gelen ve günlük yaﬂamdaki görüntülerden farkl› olan bu cisimler ilahî varl›klar›n araçlar› durumundalar. Bu varl›klar da yaratma görevine
sahipler; ya tanr›lar ya da kutsal kiﬂiler,
hayvanlar olarak tan›mlanmaktalar.
Günümüzde UFO’lar›n varl›¤›na
inananlar bu anlat›lardan ve metinlerden beslenmekle birlikte özellikle kutsal
metinlerdeki aç›klamalar› delil olarak
görmekte, bu inan›ﬂ› temel alan birtak›m tarikatlar oluﬂturmaktalar. Amerika’da Utah bölgesinde yo¤unlaﬂm›ﬂ olan
ve tüm dünyada mensuplar› olan Mormon tarikat›n›n bu konuya en çok hassasl›k gösterenlerden biri oldu¤unu görüyoruz. Kurucusu 19. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ
New York’lu Joseph Smith olan ve tarikat mensuplar›n›n son peygamberleri
olarak kabul ettikleri genç, Tanr›’ya dua
etmek için da¤a ç›kar ve baﬂ›na gelenleri ﬂöyle anlat›r:
“Bir güç sard› çevremi. O kadar etkilendim ki, dilim tutuldu, konuﬂamad›m. Çevrem kapkaranl›k oldu... Tepemden aﬂa¤› bir ›ﬂ›k sütunu indi... Üstümdeki ba¤lar›n çözüldü¤ünü hissettim.
Sonra iki çok görkemli kiﬂi gördüm. Havada duruyorlard›. Bir tanesi, bana ismimle hitap etti ve yan›mdakinin sevgili
o¤lu oldu¤unu, onu iyi dinlememi söyledi...”
(http://www.bcmmin.org/)
‹ncil ve UFO’lar aras›ndaki iliﬂki
Amerika’da ve Avrupa’da çok tart›ﬂ›lan
bir konu olmuﬂtur. Bu konuda toplant›lar, sempozyumlar düzenlenmekte, kiliselerde vaazlar verilmekte; bu organizasyonlar›n CD ya da DVD kay›tlar› da
internet üzerinden sat›lmaktad›r.
Din ile UFO’lar aras›ndaki iliﬂkiyi
reddetmemekle birlikte bu konuyu daha
bilimsel verilere, kay›tlara dayand›rmaya çal›ﬂan örgütlerin say›s› oldukça fazlad›r. Dünya genelinde birçok “UFO
araﬂt›rma merkezi” bulunmakta ve bu
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merkezler birbirlerini uluslararas› düzeyde tan›maktad›rlar. Düzenli aral›klarla farkl› bölgelerde, ülkelerde konferanslar düzenlenmekte ve toplant›lar
yap›lmaktad›r. Bu organizasyonlara internetten ulaﬂmak mümkündür. Dünya
genelinde, Türkiye’de üçüncüsü Denizli’de yak›nda aç›lacak, UFO müzeleri
oluﬂturulmakta ve UFO’lara dair her
türlü görsel, yaz›l›, iﬂitsel veriler sunulmaktad›r. Her y›l Temmuz ay›n›n ikinci
günü ‘Dünya UFO Günü’ kutlanmaktad›r. Bugün Amerika’da beﬂ üniversitede,
Almanya’da üç, Hollanda’da ve ‹ngiltere’de birer üniversitede bu konu bilimsel
olarak çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu durumda, ilahî boyuttan daha
farkl›, bir gerçekli¤in sorgulanmas› haline dönüﬂüyor UFO fenomeni. Amerika’da gerçekleﬂen ve herkesin bildi¤i
‘Rosewell Olay›’ ilk olarak tüm dünyan›n
ilgisini çekiyor. Halk resmî aç›klamalara
de¤il, görgü tan›klar›na inanmay› seçiyor. Bu olaydan sonra, en ilgi çekici ve
üzerine defalarca belgeseller çekilen vaka oldu¤u için, hikâyeler birbirini dünyan›n dört bir yan›nda zaman ve kültür
tan›madan takip ediyor. UFO’larla ilgili
site ve yay›nlar› takip etti¤inizde görüyorsunuz ki yaklaﬂ›k bir iki hafta ya da
bir iki ay aral›klarla Türkiye’de, ‹sviçre’de Amerika’da UFO’lar görülüyor. Tabii, bunlar paylaﬂ›lan hikâyeler olarak
kal›yor, yank› yapabilmesi için kay›tlara
ihtiyaç duyuluyor.
Bilim adamlar› aras›ndaki UFO
kavgalar› sürüp gidiyor. Türkiye’de de
yak›n tarihte konuyla iliﬂkili bir dava
görüyoruz. TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi
Md. Yrd. Prof. Orhan Gölbaﬂ›’n›n “Sirius
UFO Bilimleri Araﬂt›rma Merkezi Derne¤i” baﬂkan› Haktan Akdo¤an için söyledi¤i sözler ve UFO’lar›n gerçek olmad›¤›n› beyan etmesi bir buçuk y›l sürecek
bir hakaret davas›na sebep oluyor.
(http://www.siriusufo.org/viewhaber.asp?haberid=1321&cat=turkey)
Bu tart›ﬂmalarda öne sürülecek ve
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taraf› olunacak dünyaca ünlü iki de kitap vard›r. Bunlardan biri L. Sprague de
Camp’›n “Antik Ça¤›n Mühendisleri”, di¤eri ise Erich Von Dâniken’in “Tanr›lar›n Arabas›’d›r. Bu iki kitaptaki bak›ﬂ
aç›s› fark›, hangi taraf savunuluyorsa
ona ba¤l› olarak birer ana kaynak olarak tüketilmektedir.
(http://www.bilimkurgu2000.com/bilimsel/BY2.asp)
Konuya özel ilgisi, ya da UFO’larla
ilgili inanç sahibi olmayanlar için
UFO’lar hakk›nda yaz›lan kitaplar, çevrilen sinema filmleri, çizgi filmler, reklam filmleri, bilgisayar oyunlar›; günlük
yaﬂant›lar›nda onlar› ﬂaﬂ›rtmayan hatta
üzerinde fazlaca düﬂünmedikleri; ancak
e¤lence amaçl› tüketime de çok karﬂ› olmad›klar› bir yerdedir.
UFO fenomenine inananlar›n ve de
resmî bir gerçeklik kazanmas›n› isteyenlerin aç›klamalar›na bakt›¤›m›zda bu
inanc›n alt›nda yatan sebepleri genel
olarak iki soruyla s›n›fland›rabiliriz:
1. Bunca gezegenler, y›ld›zlar, galaksiler sadece dünyada yaﬂam›n varolmas› için mi yarat›ld›? Kutsal kitab›m›zda varolan bir inan›ﬂ› nas›l oluyor da
bizler, reddedebiliyoruz?
2. Ben neden buraday›m? Evrende
bizden baﬂka canl›lar var m›?
Yani inan›ﬂ›n iki boyutu var:birincisi mitoloji, ard›ndan kutsal metinleri takip eden ilahî aç›klamalara duyulan ihtiyaç, ikincisi ise yine birincisiyle çok
iliﬂkili olan ‘bilme ve anlamland›rma ihtiyac›’d›r.
Çal›ﬂman›n kapan›ﬂ bölümünde, çal›ﬂma sürecindeki yaklaﬂ›mla ve çal›ﬂman›n amac›yla tamamen örtüﬂen bir
makaleden al›nt› yapmak faydal› olacakt›r.Oregon Üniversitesi’nden Reagan
Myriam Lee, “UFO Folklore” adl› siteye
folklorun tan›m›n› yapt›¤› (“Defining
Folklore”) ve UFO fenomeniyle iliﬂkilendirdi¤i bir makale göndermiﬂtir:
“‹nsanlar aras›nda folklor terimine
iliﬂkin bir yanl›ﬂ anlama vard›r. Folk-
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lor’un ‘do¤ru olmayan ﬂeyler’i imâ etti¤ini düﬂünürler. Oysa folklor ‘halk’›n (hikâyeleri) bilgi’sidir…. Folklorcu, hikâyelerin do¤rulu¤u ya da yanl›ﬂl›¤›n› tart›ﬂmaz, kimseyi de yalanc› olarak belirlemez. Bizler, hikâyelerle, onlar›n gelenekleriyle, hangi ortamlarda söylendi¤iyle; kimlerin, neden söyledi¤iyle ilgileniriz. Eski periler bilgisiyle ﬂimdiki
UFO hikâyeleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rma
yapabiliriz; ama amac›m›z hiçbir ﬂeyin
yalan ya da do¤ru oldu¤unu ispatlamak
de¤il, bu ilginç kal›b›n varl›¤›na dikkat
çekmektir. Farkl› zamanlarda ve mekanlarda anlat›lm›ﬂ UFO hikâyelerindeki benzerlikleri tart›ﬂarak UFO hikâyelerinin birbirinden farkl› aç›lar›n› inceleriz.”
(http://www.qtm.net/~geibdan/news2/folk1.html)
Bu çal›ﬂmadaki odak da UFO anlat›lar›n›n“süreci”ni incelemektir. Bu anlat›lar›n ne gibi farkl›l›klar ve benzerlikler gösterdi¤i, nas›l bir de¤iﬂim ve dönüﬂümle bugüne taﬂ›nd›¤›, aç›l›mlar›n›n
nerelere ulaﬂt›¤›, ve birbirimizle, kendimizle, görünen ve görünmeyen dünyayla
ilgili bize neler anlatt›¤›na biraz da olsa
ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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