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Dünya d×ü× yarat×klar uzun y×llard×r zihinlerde soru iüareti olarak kalm×ülard×r. úlk kez II. Dünya
Savaü×’ndan sonra Amerika’da görüldükleri iddia edilen dünya d×ü× ak×ll× yarat×klara olan ilgi (Extraterrestrial
Intelligence) medyan×n da olay× sürekli gündemde tutmas× ile artm×üt×r. Zamanla Amerika’dan sonra Avrupa’da da
Ufo gördüùünü hatta uzayl×lar taraf×ndan zorla kaç×r×ld×ù×n× iddia edenler olmuütur. Bilim insanlar×nca yap×lan
onlarca deneyle gerçek olmad×klar× ispatlanm×ü olmas×na raùmen iddialar×n sonu gelmemiütir. Dünyada hayat×n ve
‘insan’ varl×ù×n×n nas×l ortaya ç×kt×ù× çözülemediùinden insan beyni bu tip gizemli iddialar× hayat×n kaynaù×na
baùlamaktad×r. Bunun baül×ca nedeni insan psikolojisinin gizemli olaylara karü× ilgisidir. Hüseyin Batuhan ‘Bilim
ve ûarlatanl×k’ adl× kitab×nda kan×tlanmam×ü olmalar×na raùmen ufo gördüklerini iddia edenlerin say×s×n×n neden
sürekli artt×ù×n× çok güzel özetlemiütir: “únsan beklentilerinin ve önyarg×lar×n×n gözlemlerini nas×l etkilediùini bilmeyen
yok gibidir. Örneùin bir yak×n×n×z× heyecan ve sab×rs×zl×kla beklerken bir çok kiüiyi uzaktan ona benzetirsiniz. Ayn× üekilde,
hayaletlere inanan bir kimse, özellikle alacakaranl×kta gördüùü bir gölgeyi kolayl×kla hayalet sanabilir. úlk uçan daireler haberi
ç×kt×ktan sonra birçok insan×n gökte bunlar× arar duruma geldikleri ve gördükleri her uçan cismi bir ‘uzay gemisi’ gibi görme
eùiliminde olduklar× üüphe götürmez.” (1)
úüte bunun fark×nda olan medya kuruluülar× da daha fazla tiraj yapabilmek ad×na konuyu sürekli
gündemde tutmuülard×r.
Uzayl×larla iletiüime geçmek için 1960’l× y×llardan beri bilimsel deneyler yap×lmaktad×r. Ancak dünya
d×ü×ndan hiçbir sinyal al×namam×ü ve denemelerin tümü sonuçsuz kalm×üt×r. 1973 y×l×nda ABD’de baülayan CETI
(Communication with Extra-Terrestrial Intelligince) projesinden de bir delil ç×kmay×nca daha komik bir iddia
ortaya at×lm×üt×r; ‘daha önce diùer gezegenlerde de yaüam olmuütur ancak çok ileri olan bu uygarl×klar nükleer
savaülar sonucu ortadan kalkm×üt×r’.
Fotoùraf 1:
Dünyaca ünlü Roswell olay×... Amerika'da Rosweel
kasabas× yak×nlar×na düüen bir ufodan ç×kan uzayl× yarat×ù×n
otopsisi videoya al×n×r ve kaset medyaya s×zar. Kodak yetkilileri
filmin ilgili tarihte üretildiùini ve filmde herhangi bir montaj
olmad×ù×n× aç×klam×üt×r. Karü× bir iddia ise bunun bir çocuk
cesedi olduùudur. Ayr×ca kasedi izleyen doktorlar, bunun
evrensel bir t×p kaidesi olduùunu belirtmiütir.

Fotoùraf 2:
Iü×ù× karü×n×za alarak
yapt×ù×n×z fotoùraf çekimlerinde
fotoùraf makinesi ×ü×k kaynaù×n× baz
alarak ölçüm yapar. Dolay×s×yla ×ü×kla
aran×zda bulunan obje ( uçan ya da
uçmayan ) karanl×k ç×kacakt×r.
Aüaù×daki fotoùrafta görünen bina bu
kurala uyuyor. Ancak sonradan
fotoùrafa monte edilen uçan cisimler
uymuyor. Ne de olsa onlar birer
UFO!...

Fotoùraf 3:
úüte bir ×ü×k hatas× daha... Görüldüùü üzere güneü ×ü×ù× aùac×n önünden gelen ufoyu ayd×nlat×yor. Fakat
yan×nda duran aùaç karanl×kta kalm×ü.
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Fotoùraf 4:
Fotoùrafç×l×k tekniklerinden biri ‘pan hareketi’ dir. Pan hareketi, hareketli nesnelerin fotoùraf×n× çekmek
için kullan×l×r. Makinenin saùdan sola - soldan saùa doùru yapt×ù× harekete pan denir. Bunu yapabilmeniz için
hareket halindeki nesnelerin hareketini izleyerek fotograf çekmelisiniz.
úüte pan hareketi yap×larak çekilen bir fotoùraf. Bisikletli çocuùun h×z× izlenmiü ve konu net biçimde
pozlanm×üt×r. Bisikletli çocuùun arkas×nda kalan k×s×m ise ‘hareketsiz’ olduùu için renk demeti olarak gözükür. (2)

Bu bilgiden sonra aüaù×daki ufo fotoùraflar×na bakal×m. Görüldüùü gibi apartmanlar aras×nda gezen bir
ufo fotoùraflanm×ü. Hareket eden bu nesne takip edilmiü ve herhalde apartmanlar da ufoyla ayn× h×zda hareket
etmiüler ki, sabit olarak fotoùrafta yer alabilmiüler.
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Fotoùraf 5:
úlk fotoùrafta kalk×üa geçmiü bir uzay arac× var. úkincisi ise uçan arac×n duvara monte edilip salonlar×
süsleyecek bir avize olmas×n× saùlayan metal çubuùunu da içeriyor...

Ufo fotoùraf× çekmek san×ld×ù× kadar zor da deùil...úüte bir örneùi:
Fotoùraf 6:
Gece çekilen ilginç bir ufo fotoùraf×... Hem de hiçbir fotomontaj yok...

Fotoùraf 7 - 10:
Aüaù×daki ufo fotoùraflar× ise benim taraf×mdan Baükent Üniversitesi’nin bahçesinde çekildi. Üstelik
yukar×daki kadar ayr×nt×l× araçlar da kullan×lmad×. Sadece bir sopa, makara ve eski bir bak×r tabak yard×m×yla ufo
fotoùraf× çekmek mümkün oluyor. Eùer photoshop ile çektiùiniz fotoùraflar× düzenlerseniz gazetelere dahi
ç×kabilirsiniz...
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Fotoùraf 11 - 12:
Aüaù×da ‘uzayl× gördüùünü iddia edenlerin’ tariflerine dayanarak bilgisayarla haz×rlanm×ü olan resimler
bulunmaktad×r. Bu resimlerin ne kadar gerçekçi olduùuna bakarak ‘gerçek san×lanlar×n ne kadar sahte olduùunu’
anlayabiliriz.

P I V O L K A, YÕl: 2 SayÕ: 9, Sayfa: 15

Ortada hala bir kan×t yoksa ve ufo fotoùraf× çekmek bu kadar kolaysa büyük medya kuruluülar×n×n olay×
hala gündemde tutmas×n×n sebepleri neler olabilir? Birincisi insanlar×n gizemli olaylara olan büyük ilgisi, ikincisi
ise büyük paralar×n harcand×ù× bir sektör oluümuü olmas×d×r. Ufo ve uzayl× figürlerini taü×yan anahtarl×klardan
tutun da, çok geniü hayal gücü içeren kitaplara, dünya çap×nda gösterilen filmlere kadar çeüitli ürünler bulunabilir.
únsanlar×n ilgisinden yararlanan gazeteler büyük sat×ü rakamlar×na ulaü×rken, televizyonlar ise rating rekorlar×
k×r×yorlar. ‘...Amerikan Hükümeti 1960’lar×n baü×nda kurduùu komisyon ile ufo ve uzayl× gördüùünü iddia
edenlerin anlatt×klar×n× inceliyor. (...) Baü×nda Edward U. Condon adl× bir fizikçinin bulunduùu komisyon 1968
y×l×nda ‘Condon Raporu’ ad× alt×nda bir belgeyle sonucu aç×kl×yor. Görüldüùü iddia edilen bütün Ufo’lar×n
düpedüz aldatmaca, sanr× veya meteorlar, Venüz Gezegeni, büyük balonlar, bilinen hava araçlar×ndan biri,
uzaydan dönen uydular, atmosferle ilgili göz aldatmalar× olabileceùine karar veriliyor.’ (1)
Görüldüùü iddia edilen ufolar alg× yan×lmas×ndan ibaret. Ufo fotoùraf× çektiùini iddia edenler ise kendi
psikolojileri hakk×nda ipuçlar× veriyorlar...
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