
Bilim ve Teknik’te bilim kurgu klişelerinin gerçekleşmesinden sık 

sık bahsediyoruz. Yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bilim 

kurgunun vazgeçilmezlerinden biri de gelecekte insanların hap-

la ya da pudra benzeri bir tozla besleneceğidir. 2012’nin son ay-

larında Silikon Vadisi’nde çalışan bir mühendis olan Rob Rhine-

hart yemek için harcadığı para ve zamandan yakınarak ihtiyacı 

olan besinleri içeren bir karışım hazırladı. Birkaç denemeden son-

ra Soylent adını verdiği karışımın ihtiyacını karşıladığına kanaat 

getirip bir ay boyunca başka hiçbir şey yemedi ve sonuçları blo-

gunda paylaştı. Rhinehart paylaşımında, sadece Soylent tükettiği 

için hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığını, normal yemek ye-

me ihtiyacı da hissetmediğini söylüyordu. Bu paylaşım hayli ilgi 

çekti ve kısa zamanda Soylent iş fikrine dönüşerek ticari bir ürün 

haline geldi. Aradan geçen sürede toplam 75 milyon dolarlık yatı-

rım alan firma değişik lezzet ve şekillerde ürünler çıkardı. Başka 

firmaların da benzer ürünler geliştirerek rekabete dâhil olmasıy-

la Soylent ve benzeri ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaya başladı. 

Tabii bu sıra dışı beslenme şekli yaygınlaşırken eleştiriler de bera-

berinde geldi. Soylent son 18 ayda dört ürünü karın ağrısı, aler-

ji gibi şikâyetler nedeniyle geri çekmek zorunda kaldı. Buna rağ-

men son çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki kat 

arttı. Günde beş defa tüketildiğinde yaklaşık 2000 kalori kazandı-

ran Soylent, sıvı ve toz olarak iki ayrı formatta satılıyor. 

Sıra dışı yemek konusunda Soylent kadar iddialı başka bir ürün 

daha var. İmkânsız Yiyecekler (Impossible Foods) adlı firma bitki-

lerden hamburger yaptı. Görünüş ve lezzet açısından normal bir 

hamburgerden ayırt edilemeyen imkânsız burger hormon, antibi-

yotik ve yapay malzeme içermiyor. Şimdilik sadece ABD’deki ba-

zı restoranlarda satılan ürünün yakın zamanda yaygınlaştırılma-

sı hedefleniyor. Henüz vakit varken alışık olduğunuz gıdaları bol 

bol tüketin, kim bilir belki de yirmi yıl sonra yiyecek et bulama-

yabilirsiniz. 
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Tekno-Yiyecekler
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