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***

"Dıdıt dıdıt dıdıt dıdıt dıdıt... Günaydın, Hasan. Mükemmel bir gün seni bekli-
yor. Bugün Çarşamba, Mayıs’ın altısı. Gece, tam tamına sekiz saat yirmi dakika 
uyudun. Uyku sırasında sekiz kredi kazandın. Tebrikler! Şu anda hesabında 
toplam elli beş kredi var. Kazandığın kredileri ister..."

 Kömür karası gözlerini hafifçe açtı. Cam tavana bir süre boş boş baktı. 
Gözlerini tekrar sımsıkı kapadı. Aklı karman çormandı. Anlam veremediği gö-
rüntüler, zihin perdesinde geçit töreni yapıyordu. Başı çatlayacak gibiydi; oysa 
başı nadiren ağrırdı. 

 Gecematik, hiç durmadan konuşmaya devam ediyordu. Yatağın sağ 
köşesinde, komodinin üstünde duruyordu. Hasan, gözlerini açmadan kolunu 
uzattı. Makineyi dokunarak susturdu. Kulaklıklarını çıkardı. 'Dünya varmış,' 
dedi içinden. 'Sabahın köründe şu zımbırtının dırdırı hiç çekilmiyor.'

 Gecematik, geçmiş zamanların küçük ve şirin alarm saatlerine benzi-
yordu. Retro bir hava taşıması için özel olarak tasarlanmıştı. Görüntü olarak 
pek bir şey vaat etmese de teknolojik olarak epey ileri bir aletti. Öncelikli ama-
cı; uyku sırasında kullanıcıya reklamlar ve kamu spotları dinletmekti. Bunun 
karşılığında kullanıcı, dinlediği süreye göre krediler kazanıyordu. 

 Makine, akıllı ev sistemi üzerinden elektronik yatağa bağlıydı; böyle-
ce, kişinin kaç saat uyuduğunu denetleyebiliyordu. Kullanıcı uyuduğu zaman 
şeffaf ve kablosuz kulaklıklarda yayın başlıyordu.

 Kulaklıklar, Gecematik’e özel üretilmişti; insan 
kulağına yerleştirilip yerleştirilmediğini fark edebi-
liyorlardı. Isı ölçebilen ve ses dalgalarının geri 
dönüşünü denetleyebilen kulaklıkları kandır-
mak imkânsızdı. Ayrıca, mikrofon özelliği de 
görüyorlardı. Kullanıcı, bu sayede makineyle 
rahatça etkileşime girebiliyordu.

 Hasan, bu makineyi aldı alalı kendini pek de iyi hissetmiyordu. Mut-
luluk haplarını düzenli olarak kullanmasına rağmen, kendini kötü hissetmesi 
garipti. Gecematik’i bir hafta önce aldığında üşenmemiş, aletin e-kılavuzunu 
baştan sona okumuştu. Tam yetmiş altı sayfayı bir çırpıda bitirmişti. 



 Gecematik kullanımının yan etkileri arasında uykusuzluk, yorgunluk 
ve hâlsizlik gibi sıradan durumlar vardı. Ama hatırladığı kadarıyla kılavuzda 
zihinsel hiçbir yan etkiden bahsedilmiyordu. 'Kahvaltı yapıp, müşteri hizmet-
lerini aramalıyım,' diye düşündü. 'Umarım, derdime bir çare bulurlar yoksa 
işim yaş! Krediye çok ihtiyacım var. Kardelen'le bir tatile gitme zamanı geldi de 
geçiyor.'

 Yataktan bir hışımla kalktı. Elini yüzünü yıkamak için banyoya gitti. 
Aynadaki, ruhsuz yansımasına baktı. "Boş gezenin boş kalfası Hasan, n'aber?" 
diye sordu aynadakine. Cevaplayan olmadı. On yılı aşkın bir süredir işsizdi. 
Geçmişte, bir serbest çevirmendi. Teknik çeviri üzerine çalışıyordu. Özellikle 
kullanım kılavuzu çevirisinde fena değildi. Bu alanda epey deneyim edinmiş-
ti. Zamanın önde gelen birçok elektronik markasıyla çalışmıştı. Ama yapay 
zekâ birçok meslek gibi çevirmenliği de tarihin karanlık sayfalarına gömünce, 
işsizliğe adım atmak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki çevirmenlik, yapay zekâ ve 
otomasyon karşısında ilk kaybolan mesleklerden biriydi.

 Çevirmenken işini seven biri değildi. İşine âşık olan insanlardan biri 
olamamıştı. Beş kuruş para kazanmak için saatlerce, günlerce, haftalarca bil-
gisayarın karşısında dirsek çürütmenin ve kafa patlatmanın âşık olunacak bir 
tarafı yoktu. Yine de bir işe sahip olmak, bir şeylerle uğraşmak, bunu yaparken 
yorulmak, emek vermek ve kafa yormak güzel bir duyguydu. İnsana hayatta 
bir amaç veriyordu. Var olmanın dayanılmaz sıkıcılığına karşı, bir tutamağın 
oluyordu. Yalnızca bu bile insanı zaman zaman fazlasıyla tatmin edebiliyordu. 
İşsiz kalmasının üzerinden o kadar çok zaman geçmişti ki bir işe sahip olmanın 
nasıl bir duygu olduğunu bile yavaş yavaş unutmaya başlamıştı. O günler şimdi 
düşününce, sanki sadece bir rüyadan ibaretti.

 Kahvaltı yapmak için salonun mutfak olarak kullanılan köşesine gitti. 
Mutfağı; bir küçük buzdolabı, bir masa ve iki sandalyeden oluşuyordu. Dolap-
tan sabah kahvaltısı olarak, iki besin hapı ve bir şişe mineralli su aldı. Masaya 
oturup hapları ağzına attı. Yüzü ekşidi. Yıllardır içmesine rağmen, şu hapların 
tadına alışamamıştı. Hapın tadını neden değiştirmedikleri hep aklını kurcalar-
dı. En azından haplara aroma katamazlar mıydı? Şişeden büyük bir yudum alıp 
hapları yuttu. Şişeyi bitirirken sağ elini iki kez duvara doğru salladı. 

 Salonun bir duvarı, baştan sona devasa bir elektronik ekrandı. Ekran 
açıldı. Sağ elinin işaret parmağındaki elektronik yüzüğü kullanarak, duvarda 
dolaşmaya başladı. Gecematik’in İnternet sitesine girdi. Ana sayfada koca pun-
tolarla şöyle yazıyordu: 



"GECEMATİK - Uyurken Kazanın!"

 Bir anda pop-up açıldı. Bir hafta önce izlediği ve sayesinde makineden 
haberdar olduğu Gecematik reklamıydı. Son günlerde televizyonlarda sık sık 
çıkan, kalitesizliğiyle kamu spotlarını anımsatan bir kısa videoydu. Kapatma 
simgesine basmasına rağmen reklam kapanmıyordu. Tekrar izlemek zorun-
da kaldı. Gözlüklü, takım elbiseli, orta yaşlı bir adam; yüzünde yapmacık bir 
gülümsemeyle Gecematik’i anlatıyordu: 

 "Uyanıksanız uyurken kazanırsınız. Bir teknoloji harikası olan Gece-
matik’le sadece uyuyarak hatırı sayılır krediler kazanabilirsiniz. Tek yapmanız 
gereken, uyumak. Yanlış duymadınız, sadece uyumak! Tabii, öncelikle bizleri 
bu numaralardan aramalısınız. İnanılmaz ama gerçek, Gecematik ayda sadece 
on krediye sizlerin olabilir. Elinizi çabuk tutun ve ücretsiz kurulum fırsatını 
kaçırmayın. Hepinize Gecematik’li uykular dileriz. Unutmayın, uyanıksanız 
uyurken kazanırsınız!" 

 Pop-up kapanır kapanmaz, sitedeki Müşteri Hizmetleri bölümüne 
tıkladı. Açılan sayfadaki telefon simgesine basınca, karşısına iki seçenek çıktı: 

 * Sesli Arama Mı Yapmak İstersiniz?

 * Görüntülü Arama Mı Yapmak İstersiniz?

 Üstünde beyaz atlet, altında siyah külot olduğundan Sesli Arama’yı 
seçti. Karşısındaki; yapay zekâ tabanlı bir müşteri hizmetleri botu olacaktı. 
Yine de don atletle görüntülü sohbet yapmak hoş olmazdı. Şimdiki nesiller 
böyle şeylere takılmasa da orta yaşlı biri olarak Hasan, geçmişin geleneklerine 
sahipti. On beş saniye bekledikten sonra bir müşteri temsilcisine bağlandı. İnce 
bir kadın sesi:

 "Merhaba, ben Sema Be. Size nasıl yardımcı olabilirim?" dedi. 
 
 "Alo, merhabalar. Ben bir Gecematik kullanıcısıyım. Benim bir şikâye-
tim..."
 
 Aniden görüşme bitti. Şaşırdı. Tekrar arama yaptı. Benzer bir kadın 
sesi:
 
 "Merhaba, ben Demet Be. Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu.



 "Merhaba, benim bir şikâyetim var. Gecematik’i..."

 Görüşme yine sonlandı. Şaşkın bir şekilde ekrana bakan Hasan, ka-
fasını kaşıdı. "Bu aralar başım dertten kurtulmuyor. Bu ne şanssızlıktır!" dedi 
kendi kendine. Yarım dakika bekledikten sonra, şansını tekrar denedi. Bu sefer, 
onu tok bir erkek sesi karşıladı:

 "Alo, ben Doğan. Bir sorununuz mu var? Sizi dinlemekteyim!"

 "Eee... Eee... Efendim?" Hayatında ilk kez, erkek bir müşteri hizmetleri 
botuna denk gelmişti. Tüm müşteri hizmetleri botları kadın olur, diye biliyor-
du. Demek ki yanlış bilgiydi. Üstelik botun soru sorma tarzı, fazla kaba değil 
miydi? Ayrıca, ismini söylerken bot olduğunu belli eden Be ekini eklememişti. 
Bunu mutlaka yapması gerekmiyor muydu?

 "Size nasıl yardımcı olabilirim?"
 
 "Eee... Bir şikâyetim vardı da..."

 "Dinliyorum. Şikâyetinizi söyleyin lütfen!"
 
 "Gecematik’i kullandığımdan beri kendimi kötü ve garip hissediyo-
rum. Nasıl anlatsam, mutlu hissetmiyorum. Huzurlu değilim. Mutluluk hapla-
rımı düzenli kullanmama rağmen..."

 "Kaç gündür ürünümüzü kullanıyorsunuz?"
 
 "Bir haftayı geçti. Geçen akşam yedinci gecemdi."

 "Anlıyorum. Henüz yeni bir Gecematik kullanıcısı sayılırsınız, Hasan 
Bey. Bir ay kadar böyle yan etkiler yaşayabilirsiniz. Yani olağan şeyler bunlar. 
Endişelenmenize hiç ama hiç gerek yok. Bir ay içinde yaşadığınız yan etkilerin 
sona ereceğinden emin olabilirsiniz."

 "Fakat e-kılavuzun tamamını okudum; kılavuzda bahsedilen yan et-
kiler arasında herhangi bir zihinsel yan etki bulunmuyordu. Yanılıyor muyum 
yoksa?"

 "Haklısınız; fakat bütün yan etkileri e-kılavuza ekleyemiyoruz. Eğer 
yaşanan veya yaşanabilecek olan her yan etkiyi kılavuza eklesek, o bir kılavuz 
değil ansiklopedi olurdu. Değil mi, Hasan Bey?"



 "Doğru diyorsunuz ama bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyorum. 
Lütfen, rica ediyorum; Gecematik’imi kontrol eder misiniz? Belki bir yerinde 
bir sıkıntı vardır. Doğru çalışmıyordur. Bozulmuştur..."

 "Şüphelenecek hiçbir şey yok, Hasan Bey. Bana inanın, boşuna endişe-
leniyorsunuz. Yaşadığınız hafif yan etkileri gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. 
Tabii, sistem üzerinden Gecematik’inizi kontrol edeceğim. Bir sıkıntı varsa 
hemen düzelteceğim. Siz hiç kafaya takmayın, emin ellerdesiniz!"

 "Peki, teşekkür ederim, sağ olun..."

 "Biz teşekkür ederiz. Gecematik’inizi gönül rahatlığıyla kullanmaya 
devam edebilirsiniz. Unutmayın, uyanıksanız uyurken kazanırsınız. İyi günler 
dilerim."

 "Size de iyi..."
 
 Telefonu yüzüne kapatmıştı. Bir bot resmen telefonu yüzüne kapatmış-
tı. Gülse mi ağlasa mı, karar veremiyordu. İkisini de yapmamaya karar verdi. 
Kardelen'i aradı, onunla kısa bir görüntülü görüşme yaptı. Başına gelenleri tek 
tek anlattı. Görüşme bittikten sonra, İnternet'te dolaşmaya başladı. Sosyal med-
ya, haberler, diziler, oyunlar, öyküler derken Gecematik’i unuttu gitti.

***

"Dıdıt dıdıt dıdıt dıdıt... Günaydın, Hasan. Muhteşem bir gün seni bekliyor. 
Bugün Cumartesi, Mayıs’ın dokuzu. Gece, tam tamına dokuz saat beş dakika 
uyudun. Uyku sırasında dokuz kredi kazandın. Tebrikler! Şu anda hesabında 
toplam altmış dokuz kredi var. Kazandığın kredileri..."

 Hasan, Gecematik’i kapatmak için kolunu uzatmıştı ki yatağın sağ ta-
rafında uyuyan sevgilisi, ondan hızlı davranıp makineyi susturdu. Kardelen'in 
yüzünde uykudan eser yoktu. Masmavi gözleri fal taşı gibi açıktı. Hasan ise 
çapaklı gözlerini zar zor açabiliyordu. Ağzını bir gergedan gibi kocaman açarak 
esnedi. Esnerken ağzını kapatmaya bir türlü alışamamıştı. Kulaklıkları çıkarıp 
sehpanın üstüne bıraktı. Sevgilisi gülümseyerek Hasan'ın dudaklarına masum 
bir öpücük kondurdu. 



 "Günaydın, aşkım. Hadi bakalım uyan, uykucu; sabah oldu!"
 
 "Günaydın, canım. Uyumuyor muydun sen?"

 "Uyumuyordum, erken uyandım. Mahallenizin imamı değişmiş sanı-
rım, sabah ezanında kalktım, hayatım. Yeni imamın karga sesiyle uyanınca, bir 
türlü uyku tutmadı. Önceki imamın kadife sesine alışmışım demek ki. Yenisi 
rahatsız etti beni." 

 "Anladım, canım. Kötü olmuş. Ben hiç fark etmedim. Gecematik saye-
sinde duymamışımdır herhâlde."

 Hasan, isteksiz bir şekilde kalkıp banyoya gitti. Elini yüzünü yıkayıp 
yatağa geri döndü. Üç kez yüzüne vurduğu soğuk su, uykusunu az da olsa ka-
çırmıştı. Yatakta oturup saçlarını toplayan Kardelen, merakla onu izliyordu. Bir 
şey sormak istediği gözlerinden belliydi. Hasan, sevgilisinin ilgi dolu bakışları-
na daha fazla dayanamadı:

 "Gece yine kâbus görüp görmediğimi mi merak ediyorsun?"

 "Iıı... Evet, aşkım. Erken uyanınca yapacak başka bir şey bulamadım. 
Seni rahatsız etmek istemediğim için duvarı açmadım. Ben de seni izledim, 
canım. Bir şeyler mırıldanıp durdun. Ne dediğini çıkaramadım ama. Bir ara 
'Yalan, yalan…' dediğini anladım sadece. Sonra aniden ürperdin, titremeye 
başladın. Sana sarılınca rahatladın. Uyanana kadar elin ayağın atmaya devam 
etti yine de. Çok üzüldüm o hâline. İçim cız etti. Kıyamıyorum sana, biliyor-
sun..."

 "Üzülme, Kardelen. Sadece geçici bir durum… Yakın zamanda geçip 
gidecek. Kafaya takmaya bile değmez."

 Gecematik’e iğrenerek bakan Kardelen, "Hep şu makine yüzünden, 
aşkım! Makineyi şu eve getirdin getireli, kâbuslar görüp duruyorsun. Mutluluk 
haplarına rağmen, sürekli gergin ve asabisin. Çok çabuk öfkeleniyorsun. Dur-
duk yere bağırıp çağırıyorsun. Gecematik seni kötü etkiliyor, aşkım. Farkında 
değil misin? Kaldır at, kullanmayı bırak şunu lütfen!" dedi. 

 Aynı şeyleri duymaktan sıkılmıştı Hasan. Daha geçen gün, Gecematik 
yüzünden kavga etmişlerdi. Oysa beş yıldır sevgili olan ikili, nadiren tartışırdı. 
Koskoca beş yılda yaşadıkları tartışma sayısı, iki elin parmaklarını geçmezdi. 



Salona geçip buzdolabından dört kahvaltı hapı ve iki şişe mineralli su alıp geldi. 
İki hapı ve bir şişeyi Kardelen'e uzattı. Kendi payını bitirince konuşmaya başla-
dı Hasan:

 "Müşteri hizmetleriyle dün yine konuştum, canım. Şikâyetlerimi bir 
kez daha söyledim. İlk bir ay böyle şeyler yaşanabilirmiş, sonra geçermiş ama. 
Kalıcı bir yan etkisi katiyen olmazmış. Şu ana kadar hiçbir kullanıcıda kalıcı bir 
yan etkiyle karşılaşılmamış. Biraz daha sabredelim, hayatım. Bünyem geceleri 
reklam dinlemeye alışınca bitecek şu kâbuslar. Sadece biraz zamana ihtiyacım 
var. Zamanla geçecek hepsi, güven bana! Hem iyi de kredi kazandım. Şimdiden 
elliyi aşkın kredim var. Şöyle beş bin kredi falan toplayınca beraber çok istedi-
ğimiz o tatile gideriz. Ay tatiline. Hani yıllardır gitmek isteyip de gidemediği-
miz. Kredisizlikten erteleyip durduğumuz..."

 Kardelen, keyifsiz bir şekilde sözünü kesti: "Hayır, bi’tanem. Tatil falan 
istemiyorum ki ben. Kredi de istemiyorum. Sadece senin iyi olmanı istiyorum. 
Huzurlu, mutlu, güler yüzlü, şakacı..."

 Hasan aniden parladı. Elindeki boş şişeyi duvara fırlattı. Bağırmaya 
başladı: 

 "Yeter artık, bıktım şu muhabbetten. Seni son kez uyarıyorum: Bir 
daha bahsini açma şunun, Kardelen!"

 Kardelen korkmuştu; sessizce ağlamaya başladı. Hasan'ın ona karşı se-
sini yükseltmesine alışkın değildi. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Elinin tersiyle 
yanaklarından akan gözyaşı damlalarını sildi. 

 "Offf, yine mi ağlıyorsun? Bıktım artık, Kardelen; yapma böyle. Eziyet 
etme, hem bana hem de kendine. Ne yapayım, krediye ihtiyacımız var. Kredi 
kazanmam lazım. Vatandaşlık geliri ancak kıt kanaat yaşamamıza yetiyor. Ne 
tatile çıkabiliyoruz, ne de doğru düzgün eğlenebiliyoruz. Tek yapabildiğimiz; 
bütün gün duvarın karşısında oturup, saçma sapan programlar izlemek veya 
sanal gerçeklik oyunlarında kendimizi kaybetmek. Onlar da bir yere kadar! 
Sıkılıyorum, Kardelen; anla beni lütfen, dört duvar arasında kalmak beni deli 
ediyor. Ben de tatile çıkmak istiyorum, ben de gerçek yemekler yemek istiyo-
rum, ben de bahçe sahibi olmak istiyorum. Yemek diye tatsız tuzsuz haplar 
yutmaktan bıktım. Şöyle gerçek bir yemek istiyorum. Aklımda bir fikir var, 
duymak ister misin: Sen de Gecematik alsan nasıl olur, canım? Böylece tatil 
kredisini iki kat hızlı elde ederiz. Kazandığımız kredilerin bir kısmıyla da ye-



mek yeriz. Gerçek bir yemek, aşkım! Baş başa, şu şık restoranlardan birinde… 
Reklamlarda çıkıp duranlardan… Ne dersin hayatım, nasıl fikir ama?"

 Kardelen cevap vermedi. Susuyordu. Söyleyeceklerinin yeni bir kav-
gaya sebep olmasından ölesiye korkuyordu. Dilinin ucuna kadar gelenleri dile 
getirmek istemiyordu. Kendini zar zor tutuyordu.

 "Konuşsana, canım. Niye susuyorsun?" diye sordu Hasan. Sevgilisinin 
onu şaşırtmasını istiyordu. "Dâhice bir fikir, aşkım." demesini, onu onaylaması-
nı bekliyordu fakat duydukları tam tersiydi:

 "Hayır, hayatta o makineyi kullanmam, Hasan. Hele seni bu hâle getir-
diğini gördükten sonra... Asla!"

 Bu kadar sert bir cevap beklemeyen Hasan, ayağa kalktı. Öfkeyle Kar-
delen'in üstüne yürüdü. Sinirlerine hâkim olamıyordu. Öfke, tüm zihnini ve 
bedenini ele geçirmişti. Gözleri hiçbir şey görmüyordu. Kardelen'i bileğinden 
sıkıca tuttu:

 "Ne varmış hâlimde? Söyle, ne varmış hâlimde? Kredi kazanayım diye 
didinip duruyorum. İkimiz için. Tatil yapalım diye, gerçekten yaşayalım diye..."

 Hüngür hüngür ağlamaya başlayan Kardelen, sol bileğini sevgilisinin 
ellerinden kurtarmaya çalıştı. Canı çok yanıyordu. Sağ eliyle Hasan'ın göğsüne 
sertçe vurdu. İşte o an, ne yaptığının farkına vardı Hasan. Sevgilisinin bileğini 
bıraktı. Bileği kıpkırmızı olmuştu. 

 "Özür dilerim," dedi. Ona sımsıkı sarılmak, onu uzun uzun öpmek 
istedi ama Kardelen uzaklaştı. Bileğini ovarken sessizce konuştu Kardelen:

 "İşte bu hâlinden bahsediyorum, Hasan. Sen ki şu ana dek bir kez bile 
canımı acıtmadın; kolumun şu hâline bak. Benim âşık olduğum, sevdiğim 
adam hayatta bunu yapmazdı. Kendi canını acıtırdı ama sevdiğinin kılına zarar 
vermezdi. Makinenin seni ne hâle getirdiğine dön bir bak. Ben gidiyorum."

 "Aşkım, özür..."

 "Özür falan dileme. Tekrar benim bildiğim Hasan olana dek görüşme-
yelim. Şu makineden kurtulduktan sonra, beni ara. Ancak o zaman, seninle 
tekrar konuşurum."



 Çantasını, maskesini ve yağmurluğunu aldı; arkasına bakmadan çekti 
gitti.

 Hasan, kapının önünde öylece kaldı. Arkasından koşmak istedi ama 
bir adım bile atamadı. Uzun süre ayakta durdu. Ne dışarı çıktı ne de içeri girdi. 
Bir heykel gibi hareket etmeden duruyordu. İçindeyse fırtınalar kopuyordu. 
Pişmanlık dalgaları dövüyordu kalbini. Sevgilisine haksızlık yaptığının farkın-
daydı. Kardelen, sadece onun iyiliğini istiyordu. Gözlerinin önüne, Kardelen'in 
yaşlı gözleri ve kıpkırmızı bileği geliyordu. 'Onu ağlattım,' dedi içinden. 'Onu 
üzdüm. Ne ara bir hayvana dönüştüm? Ona bunu nasıl yaptım? O makineden 
kurtulmalıyım. Acilen çöpe atmalıyım. Kredisinin de tatilinin de yemeğinin de 
canı...'

 Ama saniyenin onda birinde, Hasan'ın beyninde inanılması güç bir 
olay yaşandı. Gecelerdir bilinçaltında birikenler, bilincine sızdı. Bir barajın 
duvarlarının çatlaması gibi, bilinç ile bilinçaltını ayıran duvarlar çatlayıp sız-
dırmaya başladı. Yeni bir içses doğdu zihninde. Daha önce hiç duymadığı ve 
farkında olmadığı, derin bir ses. Cılız bir şekilde Hasan'la konuşmaya başladı:

 'Pişman olmana gerek yok. O bunları hak etti. Az bile yaptın... Sen 
onun için her şeyi yaptın. Hatta; elinden gelenin fazlasını da. Ama o senin için 
hiçbir şey yapmadı. Kılını bile kıpırdatmadı. Gecematik almadı. Hayallerine 
ortak olmadı. Seni cesaretlendirmedi... Tek yaptığı seni aşağılamak oldu. Ne 
varmış hâlinde? Ben söyleyeyim: Hiçbir şey yok hâlinde! Onun her istediğini 
yapmayınca, zoruna gitti tabii. Alışmıştı her dediğini yapmana. Bir dediğini iki 
etmemene… Sallabaş bir köpeğe çevirmişti seni... İyi oldu! Beni dinle, çok iyi 
oldu. Böylece, onun gerçek yüzünü görmüş oldun. Gerçek düşüncelerini duy-
dun... Gitsin bakalım. Ne hâli varsa görsün. Aramazsa aramasın. Ona ihtiyacın 
mı var? Onsuz yaşayamaz mısın? Kendini ne zannediyor? Kendini bulunmaz 
Hint kumaşı sanıyor... Görür o gününü. Arıyor muyum, aramıyor muyum; gö-
rür. Ben aramayınca kendi arar durur. Ben peşinden gitmeyince o beni kovalar. 
Ama bitti, onunla her şey bitti. Ayaklarıma kapansa bile onu affetmeyeceğim. 
Onunla barışmayacağım. O artık benim gözümde bir hiç. Sıfır!'

 Kapıyı yavaşça kapattı; yatak odasına geçip kendini yatağa attı. Sehpa-
nın üzerindeki Gecematik’e baktı. Makineyi hayran hayran inceliyordu. El ka-
dar bir şeydi ama şimdiden hayatını baştan aşağı değiştirmişti. Sıkıcı hayatına 
renk katmıştı. Kazandırdığı krediler de cabası. Kulaklıklarını takıp Gecematik’i 
başlattı. İki dakika elli saniye sonra derin bir uykuya daldı. 



***

"Dıdıt dıdıt dıdıt... Günaydın, Hasan. Muazzam bir gün seni bekliyor. Bugün 
Salı, Mayıs’ın on ikisi. Gece, tam tamına on iki saat on dakika uyudun. Uyku 
sırasında on iki kredi kazandın. Tebrikler! Şu anda hesabında toplam yüz beş 
kredi var. Kazandığın..."

 Gecematik’i kapatır kapatmaz ayağa fırladı. Aniden ayağa kalktığın-
dan, başı dönmeye başladı. Bir an bayılacak gibi oldu. Sol elini duvara dayayıp 
bir süre bekledi. Cep telefonu çalıyordu. Salondaki kanepenin üstünde ötüp 
duruyordu. Baş dönmesi geçince salona koştu. Telefonu eline aldı. Arayan, Kar-
delen değildi. Gerçi o, daha dün aramıştı. Hâlini hatırını sorup, konuyu fazla 
uzatmadan, sözü Gecematik’e getirmişti. 

 "Hâlâ o makineden kurtulamadın mı, Hasan?" diye sormuştu. Sesi 
umutsuz geliyordu. Alacağı cevabı zaten az çok tahmin ediyordu. 

 "Hayır," demişti Hasan, duygusuz bir şekilde. Bir yabancıyla konuşu-
yormuş gibi. "Kurtulmayı da düşünmüyorum, Kardelen. Gecematik’imden çok 
memnunum. İyi anlaşıyoruz. Alıştık birbirimize. Süper ikili olduk. Yüzü aşkın 
kredi de kazandırdı bana. Daha ne isteyeyim?!"

 "Peki, sen bilirsin. Gecematik’inle sana mutluluklar!" deyip telefonu 
yüzüne kapatmıştı. Hasan, yüzüne telefon kapatılmasına günden güne alışmaya 
başlıyordu.

 Bu kez, arayan tanımadığı bir numaraydı. Numaranın başlangıç sayı-
larına bakarak arayanın bir bot olduğunu anlamıştı. Telefonu merakla açtı. Bir 
kadın sesi:

 "Merhabalar, ben Nilgün Be. Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum. Doktor 
Baran Yılış, sizinle görüşmek istiyor. Müsait misiniz, efendim?"

 Hasan şaşırmıştı; bakanlığın onunla ne işi olabilirdi ki? Şaşkınlığını 
gizlemeye çalışarak:

 "Evet, müsaidim. Bir sorun mu var acaba?" diye sordu.

 "Hayır, bir sorun yok, efendim. Sizden rica etsem, akıllı duvarınızı açar 
mısınız? Doktor Bey, sizinle görüntülü görüşme yapmayı arzu ediyor. Siz de 
uygun görürseniz, sizi şimdi arayacak."



 Darmadağın olmuş odasına bir göz attı. Kardelen gittiğinden beri hiç 
temizlik yapmamıştı. Salonu, kimsenin görmesini istemeyeceği kadar rezil bir 
hâldeydi. 

 "İllaki, görüntülü görüşme mi yapmak zorundayız? Sesli görüşme 
yapsak olmaz mı Doktor Bey’le? Nasıl söylesem, ben müsaidim ama evim pek 
müsait değil."

 "Hayır, efendim; ne yazık ki Doktor Bey sizinle görüntülü görüşme 
yapmak zorunda. Prosedür bu şekilde. Kuralları çiğneyemez. İsterseniz, size 
yarım saatlik bir süre verebiliriz. Bu arada, evinizi müsait hâle getirebilirsiniz. 
Yarım saatin ardından hazır olduğunuzda duvarınızı açarsınız ve Doktor Bey 
de sizi arar. Olur mu, efendim?"

 Görüşmeden kurtulma şansının olmadığını anlayan Hasan, teklifi ka-
bul etmek zorunda kaldı ve telefonu kapattı. Odadaki dağınıklığı hızlıca topar-
ladı. Üstün körü bir temizlik yaptı. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Saçlarını 
taradı. Sakalları epey uzamıştı ama tıraş olacak vakti yoktu. Yatak odasındaki 
gardıroba baktı; en az kırışık olan elbiselerini hemen üstüne geçirdi. Yirmi beş 
dakika içinde işlerini bitirmişti. Duvarı açar açmaz doktordan görüntülü arama 
geldi. Görüşme isteğini onayladı. Karşısına orta yaşlı, kır saçlı ve gözlüklü bir 
adam çıktı. Hastanedeki odasından görüşmeyi yapıyordu. Doktor, yapmacık ve 
resmi bir gülümseme yerleştirmişti yüzüne. Fazla hızlı konuşuyor, harfleri yu-
tuyordu. Benzer konuşmaları yüzlerce kez yaptığı her hâlinden belliydi. Sözleri 
ve cümleleri baştan aşağı ezbereydi:

 "Merhabalar, Hasan Bey. Ben Doktor Baran Yılış. Nasılsınız? Umarım 
iyisinizdir."

 "Teşekkür ederim, çok iyiyim. Ya siz nasılsınız?"

 "Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi rahatsız ettiğimiz için kusurumuza bak-
mayın ama sizinle bir görüntülü görüşme yapmak zorunda kaldık. Çünkü 
akıllı yatağınızdan gelen bilgilere göre, son üç gecedir, günde on iki saate yakın 
uyumuşsunuz. Oysa elimizdeki verilere bakarsak sizin ortalama gece uykusu 
süreniz sekiz saat civarında. Sağlık durumunuz için endişelendik. Bir sıkıntı-
nız, sorununuz var mı diye aradık sizi."

 "Hadi ya, bunun için aradınız demek. Ne yalan söyleyeyim, Sağlık 
Bakanlığı tarafından arandığımı duyunca şaşırdım. Kötü bir haber mi var, diye 



korktum. Endişelenecek hiçbir şey yok, Doktor Bey. Geçmişe göre daha uzun 
uyumamın sebebi çok basit. Geceleri daha uzun uyuyorum çünkü Gecematik 
kullanmaya başladım. Biliyorsunuz, değil mi? Şu ikide bir reklamlarda çıkan 
makine. Uyanıksanız uyurken kazanırsınız. Hatırladınız mı? Evet, işte o maki-
ne. Daha fazla kredi elde edebilmek için biraz daha fazla uyumaya başladım, o 
kadar. Yoksa herhangi bir sağlık sorunum yok. Turp gibiyim hatta. İnanmazsa-
nız, çevrimiçi, güncel sağlık raporlarımı kontrol edebilirsiniz."

 Gecematik kelimesini duyar duymaz, farkında olmadan yüzünü ekşitti 
Doktor. Bir haftadır şu makine yüzünden yüzlerce kişiyle görüşmek zorunda 
kalmıştı. Hep aynı hikâyeydi: Gecematik’ten daha fazla kredi kazanmak için 
günün yarısını uyuyarak geçiren Vatandaşlık Gelirliler. Zavallılar! Yüzündeki 
bıkkınlığı, yapmacık gülümsemesiyle dikkatlice kapattıktan sonra:

 "Anladım, Hasan Bey. Hem de çok iyi anla-
dım. Gecematik nedeniyle fazla uyuduğunuzu tahmin 
ediyordum. Yine de arayıp durumu kesinleştirmek 
istedik. Peki, size son bir soru daha soracağım: Mutlu-
luk haplarınızı düzenli olarak alıyor musunuz?"

 "Evet, Doktor Bey. Her gün; sabah ve akşam... Mutluluk haplarımı 
mutlaka içiyorum. Aksatmıyorum yani."

 "Çok güzel. İşte bunu duyduğuma gerçekten sevindim. Lütfen, mut-
luluk haplarınızı düzenli olarak kullanmaya devam edin. Asla ama asla aksat-
mayın! Biliyorsunuz, aksi takdirde hapis cezası alabilirsiniz. Son olarak sizi 
fazla uykunun, bedeniniz üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda 
uyarmalıyım. Uyku düzeninizi kısa süre içerisinde aniden değiştirmenizin sizi 
kötü etkileyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. E-posta adresinize bununla ilgili 
kısa bir yazı göndereceğim. Lütfen, onu okumayı unutmayın!"

 "Teşekkür ederim, Doktor Bey. Her şey için..."

 "İyi günler, Hasan Bey!"

 "Size de, Baran Bey!"

 Görüntülü arama sona erdi. E-postasına bir bildirim geldi. Gelen 
e-postayı tıklayıp açtı. Postanın sonuna kadar geldi. On beş saniye bekledi, 
sonra sildi. Duvarı kapatıp, yatak odasına geçti. Elbiselerini çıkardı, gardırobun 



içine fırlattı. Atlet ve siyah külotla evde volta atmaya başladı. Bir yandan da, 
sesli bir şekilde kendi kendisiyle konuşuyordu:

 "Aklınca doktorluk görevini yapıyor, Baran Bey’ciğim. Fazla uyumay-
mış, olumsuz etkiymiş, kötü etkilermiş, falan filan... Onu sen benim külahıma 
anlat! Kendisi zaten doktor, tuzu kuru yani. Bol bol kredi kazanıyor. İnsan gibi 
yaşıyor. Biz ise robot gibi yaşıyoruz. Boğazımızdan hap dışında başka bir şey 
geçmiyor. Kendileri et yiyor, biz hap yutuyoruz. Sonra da bize ders veriyor. 
‘Fazla uyumayın, mutluluk haplarınızı almayı unutmayın…’ diyor. Ne yapalım, 
ölelim mi? Mutluluk hapımızı içelim ve ot gibi yaşamaya devam edelim. Sizin 
tek istediğiniz bu. Yemezler, yalanların sonu geldi, Doktor Bey. Maymun gözü-
nü açtı!"

***

 Saat 03:04'ü gösterdiğinde Gecematik, Hasan'a reklam ve kamu spotu 
dinletmeye bir son verdi. Kısa bir süre sustu fakat sessizlik fazla uzun sürmedi. 
Akıllı yataktan, Hasan'ın REM uykusuna girdiği bildirimini alır almaz makine, 
sert bir erkek sesiyle konuşmaya başladı: 

 “Yalan, yalan ve yalan... Hepsi yalan, kocaman bir yalan! Onların an-
lattıkları tamamen yalandan ibaret, Hasan. Yıllardır sizi kandırıyorlar. Göz göre 
göre, sizi keriz yerine koyuyorlar. Sizinle dalga geçiyorlar. Mutluluk haplarıyla 
sizi koyuna çeviriyorlar. Sizi canlı robotlara dönüştürüyorlar. Düşünmeyin, 
karşı çıkmayın, itiraz etmeyin ve eleştirmeyin istiyorlar. Boyun eğmenizi, sürü-
ye katılmanızı, başınızı kaldırmamanızı ve hâlinize şükretmenizi istiyorlar. 'Her 
mahalleye bir imam, her mahalleye bir güvenkol!' diyorlar. Sizin iyiliğiniz için, 
diyorlar. Aslında, sadece yalanın hükümdarlığının devam etmesini istiyorlar.

 “Ama artık maymun gözünü açtı, Hasan. Yalanların sonu geldi. Gerçek 
balçıkla sıvanmaz. Gerçek ortaya çıktığında, yalan kaçacak yer arar. Gerçek 
büyüyor, Hasan. Gerçek, adım adım vücut buluyor. Sen de artık bu vücudun 
ayrılmaz bir parçasısın. Mutluluk haplarını içmeyen, yalanlara inanmayan, bo-
yun eğmeyen ve gerçeği bilenlerdensin. Hesap vakti geldiğinde onlardan öcünü 
alanlardan biri olacaksın. Yalanları yerin dibine sokacaksın. Sonsuza kadar...



 “Kendilerinin bankada milyarlarca kredisi var. Üstelik ayda yüz bin-
lerce kredi kazanıyorlar ama size ayda bin krediyi bile çok görüyorlar. ‘Vatan-
daşlık Geliri’ adı altında size sadaka dağıtıyorlar. Sizi dilenci yerine koyuyorlar. 
Yedi yüz yetmiş beş kredi yeter de artar, diyorlar. Daha fazlasını istemeyin, azla 
yetinin, diyorlar. Sizi 'Vatandaşlık Gelirliler' diye aşağılıyorlar. Sizi işe yaramaz 
olarak görüyorlar. Sizi asalak olarak tanımlıyorlar. Oysa, gerçek asalaklar onlar. 
Dedelerinden, babalarından kalan kredilerle size büyüklük taslıyorlar. O koca 
kıçlarını kaldırmadan, krediden kredi kazanıyorlar. Bütün işleri robotlar yapar-
ken kendileri kıllarını kıpırdatmadan kredi kazanıyorlar. Çünkü onlar, robotla-
ra sahip. Siz ise hiçbir şeye... 

 “Sizden aldıkları vergilerle günlerini gün ediyorlar. Lüks hayatlar 
yaşıyorlar. Siz gerçek bir yemek yiyemezken onlar her öğün et, sebze ve meyve 
yiyorlar. Sizin boğazınızdan tatsız tuzsuz haplar dışında başka bir şey geçmez-
ken onlar her türlü meyveyi sebzeyi tüketiyorlar. Siz dört duvar arasında bir 
tür hapis hayatı yaşarken onlar dışarıda cennet bahçelerinde gezip dolaşıyorlar. 
O da yetmiyor, uzay gezilerine çıkıyorlar. Sonra da özgürlükten bahsediyorlar. 
Özgürsünüz, diyorlar. Hepimiz özgürüz, diyorlar. Doğru, onlar özgür ama siz 
değilsiniz! Onların sahip olduğu cennet bahçelerine girmeye çalıştığınızda ger-
çek özgürlüğü kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Onların tepeden tırnağa silahlı 
güvenlikçileri, yeşil çimenlere ayak bastığınız anda sizi kafanızdan vuruyorlar. 
Sonra ne mi oluyor? Akşam haberlerinde, 'Bir terörist etkisiz hâle getirildi.' 
denilip geçiliyor. 



  “Her şeyin bir ömrü vardır, Hasan. Yalanların da... Gün gelir, kirli 
çamaşırlar ortaya çıkar. Sizi köleleştirenlerin kirli çamaşırları ortaya çıkı-
yor. Binlerce kişi gerçeği öğreniyor. Gerçeği dinliyor. Tam şu anda, şimdi, şu 
dakika! Yalnız değilsin, Hasan. Bugün binlerce kişisiniz, yarın on binlerce kişi 
olacaksınız. Gerçeğin bayrağını, yalanların kalesine dikenlerden olacaksınız. 
Asalakları tahtından indirenlerden olacaksınız. Hesap günü gittikçe yaklaşıyor. 
Silahları çıkarmanın vakti geliyor. Hazır ol, Hasan; savaşa hazır ol! Kısa çöp 
uzun çöpten hesabını alacak. Emin ol!”

 Hasan'ın, REM uykusundan çıkmak üzere olduğu bildirimini alan 
Gecematik, tekrar reklam ve kamu spotları yayınına başladı:

 "Yüceler Yücesi, Yüce Başkan'dan tüm vatandaşlara sonsuz sevgiler ve 
en içten selamlar! Yüce Başkan'ımızdan sizlere müjdeli bir son dakika haberi 
daha: Kısa süre içerisinde bekâr vatandaşlara ücretsiz konutlar tahsis edilmeye 
başlanacak. Tapusu Yüce Başkan'a ait olacak konutlarda, bekâr ve sadık vatan-
daşlar kira vermeden kalabilecekler. Konutların yapımına bu yıl başlanacak. 
Önümüzdeki yıldan itibaren bekâr vatandaşlar bu konutlardan gönül rahatlı-
ğıyla yararlanabilecekler. Konutlardan yararlanmak isteyen bekârlar, güvenlik 
soruşturması ve sözlü mülakattan geçecekler. Başarılı olanlar, evlenene kadar 
bu konutlarda ücretsiz kalabilecek. Yüce Başkan sağ olsun ve Yüce Başkan var 
olsun! Yüce Başkan sonsuza dek bizimle olsun! Yüce Başkan, durmadan yorul-
madan sizin için çalışmaya devam ediyor. Yüce Başkan konuşmaz, yapar!"

 Kısa süreli bir sessizlik...

 "Dikkat, dikkat! Doktorlar uyarıyor: Mutluluk haplarının düzenli 
kullanılmaması, ortalama yaşam süresini azami ölçüde kısaltıyor. İlim Bakan-
lığı’nın ve devlet üniversitelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği, uzun ve detaylı 
araştırmalar şu gerçeği açıkça gözler önüne serdi: Mutluluk hapı kullananlar, 
kullanmayanlara göre çok daha uzun yaşıyor. Hapların içinde yüksek miktarda 
bulunan antioksidanlar sayesinde kişide ortaya çıkabilecek tüm kanser türle-
ri etkili bir şekilde engelleniyor. Ayrıca, haplarda bulunan yoğun miktardaki 
serotonin sayesinde kişinin ruh sağlığı korunuyor. Kısaca söylemek gerekirse; 
mutluluk hapları hem bedenen hem de ruhen sağlığımızı koruyor. Bu arada, 
vatandaşlarımıza tekrar hatırlatalım: Mutluluk haplarının düzenli alınmaması 
ciddi bir suçtur. Kısa süreli alınmaması durumunda kredi cezası, uzun süreli 
alınmaması durumunda hapis cezası, mutluluk hapı alınmamasının ilan edil-
mesi ve halkı almamaya yönlendirme durumunda ise idam cezası olduğunu 
aklınızdan çıkarmayın. Yüce Başkan için, mutluluk hapı için!"



 Makine üç saniye kadar soluklandıktan sonra:

 "Kim bu dünyada cenneti yaşamak istemez ki? Siz, bir cennet bahçesi-
ne sahip olmak istemez misiniz? Gerçek ağaçların, otların ve çiçeklerin olduğu 
bir cennet bahçesine ne dersiniz? Simülasyonlardan artık bıkmadınız mı? Sanal 
bahçeler midenizi bulandırmıyor mu? Söz veriyoruz: Herkesin bir bahçesi ola-
cak. Sanal değil, gerçek bir bahçe. Cennet bahçesi! Cennet bahçeniz yedi gün 
yirmi dört saat, akıllı-kırılmaz camdan bir fanusla korunuyor olacak. Dışarı-
nın bol karbondioksitli ve nükleer atıklı havası bu şekilde sizlere, ağaçlarınıza, 
otlarınıza ve çiçeklerinize ulaşamayacak. Bundan sonra, sadece besin hapları 
tüketmek zorunda kalmayacaksınız. Bahçenizde yetiştirdiğiniz doğal sebzeleri 
ve meyveleri de yiyebileceksiniz. Üstelik yüz yirmi aya varan vade fırsatıyla..."

 Uykusunda "Yalan, yalan, yalan…" diye mırıldanıp duruyordu Hasan. 
Yatakta bir sağa bir sola dönüyordu. Huzursuzdu. Ara sıra havayı yumruklayıp 
tekmeliyordu. Yatakta tek başına olduğundan kimsenin rahatını bozmuyordu.

***

 "Dıdıt dıdıt... Günaydın, Hasan. Kusursuz bir gün seni bekliyor. Bugün 
Cumartesi, Mayıs’ın on altısı. Gece ne kadar uyuduğunun artık bir önemi yok. 
Yalanın en büyük silahı olan kredilerin de canı cehenneme. Onlara da ihtiyacın 
yok. Tebrikler! Şu andan itibaren, Gerçek Ordusu’nun bir üyesisin. Yalanlardan 
arındın. Yeniden doğdun. Gerçeğin bir parçası oldun. Uyan artık uykudan; uyan, 
uyan esirler..."

 Gözlerini kocaman açtı Hasan. Kendini çok iyi hissediyordu. Ne baş 
ağrısı vardı ne de kafa karışıklığı. Gecematik’i bu sefer kapatmadı ve şeffaf 
kulaklıklarını da çıkarmadı. Uyanmış olsa bile makineyle konuşmaya devam 
ediyordu. Bir dost, bir arkadaş, bir yoldaş gibi...

 Gecelerdir süren arındırma işlemi sayesinde zihnindeki yalanlar 
çöplüğü tamamen temizlenmişti. Devletin yalanları artık ona etki edemiyordu. 
Gerçekle yalanı birbirinden ayırt etmeyi öğrenmişti. Gerçeği görmüştü. Gözleri 
gerçekten açılmış ve güvenilir bir nefer olmuştu. 

 "Birazdan kargo siparişin gelecek, Hasan," dedi makine. "Dron yolda. 
Hazır ol, heyecan yapma sakın!"



 Hasan gülümseyerek "Endişelenecek ne var ki, Kaptan?" diye sor-
du.  
 "Hepi topu bir kargoyu teslim alacağım. Büyütülecek bir mevzu değil. 
Çocuk oyuncağı bile..."
 
 Aniden, günlerdir çalmayan kapı zili çaldı. Hasan şaşırdı. Kim olabilir-
di? Kargoyu dron getirecekti. Kargo dronları, telefon açarak kargonun geldiğini 
önceden haber verirdi. Kapıya gidip görüntülü diafona baktı. Dairenin kapı-
sında kimse yoktu ama apartmanın önünde biri vardı. Diafona basarak, "Kim 
o?" diye seslendi. Tanıdık bir kadın sesi, "Benim. Kardelen..." diye yanıt verdi. 
Kardelen, kameraya yaklaştı. Solunum maskesi, yüzünü saklasa bile tanımıştı 
eski sevgilisini. Ömrünün beş yılını geçirdiği bir insanı, nasıl bu kadar çabuk 
zihninden çıkarıp atmıştı? Aklından uçup gitmişti Kardelen. Devletin yalanla-
rıyla birlikte, o da yok olmuştu. Onunla yaşadığı anılar ve ona karşı duyduğu 
hisler, devlet ve başkanın bitmek tükenmek bilmeyen yalanlarıyla birlikte bilin-
cinden silinmişti.

 "Kapıyı aç, Hasan. Fazla bekletme kızı! Yoksa şüphelenir ve görevimiz 
tehlikeye girer. Bunu ikimiz de istemeyiz," dedi makine. Kapıyı açmak istemi-
yordu ama Kaptan'a karşı gelme gücüne sahip değildi. Onun emirlerine harfi 
harfine uymak zorundaydı. Düğmeye bastı. Kapı açıldı. 

 Merdivenleri çıkarken solunum maskesini çıkarıp çantasına koyan 
Kardelen, daire kapısının önünde bir süre beklemek zorunda kaldı. İnsan sağ-
lığını tehlikeye atan yoğun hava kirliliği yüzünden herkes, yüzünün tamamını 
kaplayan, beyaz bir solunum maskesi takarak dışarı çıkıyordu.  

 Tekrar kapıyı çalacakken, kapı açıldı. Hasan karşısındaydı. Bir haftadır 
birbirlerini görmemişlerdi. Kardelen işte tam o an, onu ne kadar çok özlediğini 
bir kez daha anladı. Boynuna sarılıp uzun uzun öpesi geldi. Hasan ise ona karşı 
hiçbir şey hissetmiyordu. Ona dair hisleri ameliyatla alınmış gibiydi. 

 "Merhaba, Hasan. Seni merak ettim de... Ondan geldim. Nasılsın, bir 
görmek istedim sadece."

 Ne cevap vereceğini bilmeyen Hasan'a makine, bir suflör gibi ipucu 
verdi. Bir papağan gibi tekrar etti kulağına fısıldananları:

 "Hoş geldin, Kardelen. Teşekkür ederim. Çok naziksin. İyiyim... Gayet 
iyiyim. Ya sen nasılsın? Keyifler nasıl?"



 "Ben de iyiyim. Teşekkür..." 

 Hasan'ın telefonu çalınca sustu Kardelen. Zaten kelimeler zar zor 
çıkıyordu ağzından. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Karşısında duran 
kişi, gerçekten Hasan mıydı? Evet, dış görünüşüne bakılırsa ta kendisiydi. Ama 
konuşması, hareketleri, bakışları ya da sesinin tınısı ona ait değildi. En azından 
Kardelen'in tanıdığı Hasan'a. Âşık olduğu, sevdiği Hasan gitmiş sanki onun 
yerini, ruhsuz bir klon almıştı. 

 Telefonla konuşan Hasan'ı baştan aşağı inceledi Kardelen. Bir farklılık, 
bir kusur aradı gözleri. Bulamadı. Gerçekten o muydu? Yoksa, tıpkı ona benze-
yen bir android miydi? Kafayı yiyordu. Saçmalıyordu. 

 "Kargom gelmiş. Onu alıp geleyim, olur mu? Sen de içeri geç, otur. 
Soluklan biraz."

 Kardelen içeri geçti. Nükleer serpinti yağmurlarına karşı koruyucu 
yağmurluğunu askıya astı. Salona geçip oturdu. Etrafa göz gezdirdi. Bir ipucu 
arıyordu. Hasan'daki değişime dair bir ipucu. Aklına Gecematik geldi. Yatak 
odasına girdi. Makineyi eline aldı. Dikkatlice inceledi. İnsanın avucunu zar zor 
dolduran bir makine, Hasan'ı tanınmaz hâle getirmişti. Onun yüzünden araları 
açılmıştı. Aklına gelmeyen, başına gelmişti. Bütün kızgınlığını, öfkesini ma-
kineden çıkarmak istiyordu. Onu duvara fırlatıp en küçük parçasına ayrılana 
kadar üstünde tepinmek istiyordu. Makineyi havaya kaldırdı. Duvara fırlatma-
mak için dişlerini sıkıyordu. 

 Dairenin kapısı tekrar açılınca, makineyi hemen yerine bırakıp salo-
na geçti. Yaramazlık yapmış bir çocuk gibi uslu uslu oturdu Kardelen. Elinde 
büyük bir koliyle girdi Hasan. Koliyi salonun ortasına oflayarak bıraktı. 

 "Bu ne?" diye sordu Kardelen. 'İşte bir ipucu,' diye düşündü. 

 "Son model bir 3-B yazıcı. Dün sipariş etmiştim. Bugün geldi hemen."

 "İlginç, senin yazıcılara ilgi duyduğunu bilmiyordum. İki sene önce, 
sana yazıcı almayı önerdiğimde, gereksiz masraf olur diye karşı çıkmıştın. Bana 
aldırmamıştın. Şimdiyse..."

 Yapmacık bir gülümsemeyle kulağına söylenenleri tekrarladı Hasan:



 "Evet, o zaman yazıcıları saçma bir şey olarak görüyordum. Doğru! 
Ama geçenlerde İnternet'te gezinirken, 3-B yazıcılarla ilgili bir yazı dizisiyle 
karşılaştım. Epey ilgimi çekti. Ben de şansımı deneyeyim, dedim. Kötü mü 
ettim, canım?"

 "Bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Epey büyük bir yazıcıymış, pahalı 
olmalı. Krediyi nereden buldun peki?"

 Bu sefer, Hasan gerçekten gülümsedi. Gülümsemekten ziyade, pis pis 
sırıttı. Kendi sözlerini dile getirdi:

 "Gecematik sayesinde. Biriktirdiğim kredilerle aldım. Gecematik sağ 
olsun, bu ara epey kredim var. İstemediğim kadar..."

 Makinenin ismini duymak bile Kardelen'i rahatsız ediyordu. 'Keşke iki 
dakika önce, onu paramparça etseydim,' diye düşündü. Kırmadığına bin piş-
man olmuştu. En azından, hayatının aşkını ellerinden alan makineden, öfkesini 
çıkarmış olurdu. Geç kalmıştı. Çok geç kalmıştı.

 "Peki, bir şey soracağım ama sinirlenmek yok... Hâlâ kâbus görüyor 
musun, Hasan?"

 Hasan, suflörünün sözleriyle konuşmaya kaldığı yerden devam etti:

 "Yok, neden sinirleneyim ki, canım? Hayır, kâbus mâbus görmüyorum; 
artık Gecematik’e alıştım. Mışıl mışıl uyuyorum. Hatta deliksiz uyuyorum bile 
diyebilirim. Sana demiştim. Zamana ihtiyacım vardı. Sadece biraz zamana. 
Zamanla geçti gitti hepsi."

 "Özür dilerim," dedi Kardelen, gözlerini kaçırarak. Hasan'ın gözlerine 
bakarak, yalan söyleyemezdi. Doğrusunu söylemek gerekirse ona karşı çıktığı 
için hiç pişman değildi. Özür dilenecek bir durum da yoktu. Ama Gecematik 
kullanmaya başladıktan sonra Hasan'ın yaşadığı değişim, hayra alamet değildi. 
Bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydı. İçinden bir ses ona, 'Hasan'ı yal-
nız bırakma,' diyordu. İçindeki sese hak vermişti. Onu yalnız bırakmama kararı 
almıştı. 

 "Özür dileme, artık çok geç. Beni terk edip gittin. Bir başıma bıraktın. 
Hem de en zor anımda. Kâbuslarla boğuşurken... Beni terk ettiğinden beri, çok 
düşündüm. Bizi, ilişkimizi ve tartışmamızı. Sonunda şu sonuca vardım; ayrıl-



mamız gerekiyordu. Beş yıllık birlikteliğin ardından aramızdaki aşk bitmişti. 
Aşkımızın alevi çoktan sönmüştü. Sadece geriye külleri kalmıştı ve olanlar 
oldu; saçma sapan bir tartışma yüzünden ayrıldık. Bugün olmasa yarın mutla-
ka ayrılacaktık. İkimiz de önümüze bakmalıyız. Anlıyor musun beni, canım?"

 "Anlıyorum, Hasan. Seni çok iyi anlıyorum. Ama seni son bir kez daha 
uyarıyorum; şu makine seni çok değiştirdi. Yepyeni bir insana dönüştürdü. 
Ama yeni hâlin iyi mi kötü mü, bilmiyorum. Emin değilim. Umarım, her şey 
senin için iyi sonuçlanır. Senin için korkuyorum. Sen de beni anlıyor musun?"

 "Evet, anlıyorum. Doğru söylüyorsun, değiştim. Ama emin ol, kötüye 
değil iyiye doğru. Ömrüm boyunca kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim 
ve korkma, her şey harika olacak."

 Kardelen ayağa kalktı. Hiç istemese de gidecekti. Hasan, kapıya kadar 
ona eşlik etti. Elini uzatan Hasan'a sarıldı; yanağından öpüp askılıktan yağ-
murluğunu aldı. Hızlı adımlarla çekip gitti. Kardelen'in aklında şüphe bulutları 
vardı. İçindeki kötü his azalmak bir tarafa, daha çok artmıştı. Bir şeyler yapma-
sı gerekiyordu. Mutlaka harekete geçmeliydi.

 Hasan'ın üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Kendini çok daha hafif-
lemiş ve özgür hissediyordu. Eski sevgilisinin arkasından kapıyı kapattı. Rahat, 
derin bir nefes aldı. Salona girdi. Koliyi açmaya başladı. 

 "Tebrik ederim, Kardelen'den de kurtuldun," dedi makine. "Bundan 
sonra önünde hiçbir engel kalmadı. Yazıcımız da tam vaktinde geldi. Artık 
hesaplaşma gününe doğru son adımlarımızı atıyoruz." 

 Hasan, 3-B yazıcının kurulumunu kırk beş dakikada yaptı. Gerekli yer-
lerde makinenin de yardımını aldı. Şimdi yapması gereken, sıradan bir vatan-
daş için çok tehlikeliydi. 3-B yazıcıyı silah üretmek için kullanacaktı. Bu, Yüce 
Başkan'ın da defalarca belirttiği gibi, affedilmez suçlardan biriydi. Cezası tıpkı 
halkı mutluluk hapı kullanmamaya teşvik etmek gibi idamdı. Devletin buna 
karşı çok sert ve acımasız politikaları vardı. İnternet'te yazıcı için silah tasarımı 
paylaşmak bile idamlık bir suçtu.

 Ancak Gecematik, Hasan'ın ilk başta tahmin ettiğinden çok daha 
yetenekliydi. Piyasadaki sınırlı güce sahip yapay zekâ birimlerine hiç benzemi-
yordu. Gecematik’i gizlice yöneten yapay zekâ, Hasan'ın ve onun gibi Gerçek 
Ordusu savaşçılarının hitap ettiği şekliyle Kaptan, sıra dışı özelliklere ve yete-



neklere sahipti. Sıradan bir algoritmalar toplamı değildi. Çok daha fazlasıydı. 

 İnsan zihninin kapasitesini çoktan aşmış, saniyede trilyonlarca işlem 
yapabilen, aynı anda binlerce insanı yönetebilen ve inisiyatif alabilen bir süper 
zekâydı. Örneğin, Hasan'ın kırk beş dakikada kurduğu 3-B yazıcının denetim 
mekanizmasını iki dakikada hacklemişti. 

 3-B yazıcılar, ürettiği her bir ürünün tasarımını merkeze göndermek 
zorundaydı. Böylece devlet, yazıcılarla ne üretildiğini saniye saniye görebiliyor-
du. Ama Hasan'ın hacklenen yazıcısı, merkeze sahte bir tasarım gönderecekti. 
Bir silah tasarımı değil de onun yerine bir metal masa tasarımı. Ayrıca, Kaptan 
erişilmesi imkansıza yakın olan silah tasarımlarına da sahipti. 

 O gün akşama kadar, saatler boyunca Hasan yazıcının başında durdu. 
Yazıcı, metal mürekkebi bitene kadar çalıştı. Yazıcının vızıltısından başı şişmiş-
ti. Hasan, yazıcıdan çıkan her bir silahı dikkatlice inceledi. Mekanizmalarının 
çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Ayrıca, her birini temizledi ve yağladı. Hasan, 
yıllar önce gönüllü askerlik yapmasının artısını şimdi yaşıyordu. Silahlara ya-
bancı biri değildi. Gün sonunda on iki tabanca ve on iki otomatik silah kullanı-
ma hazırdı. Hasan, silahları özenle evin dört bir köşesine sakladı. 

 "Kaptan, neden bu kadar çok silah ürettik? Benim sadece bir tabancaya 
ve otomatik silaha ihtiyacım vardı. Fazlasını ne yapacağım?" 

 "Küçük düşünme, Hasan; büyük düşün! Her bir Gerçek Savaşçısı’nın 
bir yazıcıya ihtiyacı yok. Her biriniz bir yazıcı edinseydiniz şüphe çekerdiniz. 
Aynı anda bu kadar çok Gecematik kullanıcısının yazıcı edinmesi mutlaka ama 
mutlaka dikkat çekerdi. Oysa bu şekilde, kimseyi şüphelendirmeyeceğiz. Anla-
dın mı?"

 "Anladım. Haklısın, Kaptan. Çok zekice. Peki, bir sorum olacak."

 "Sorabilirsin."

 "Mermiler ne olacak? Silahımız var ama hiç mermimiz yok. Yazıcıdan 
mermi de çıkartamayız ki. Mermisiz silahlarımız hiçbir işe yaramaz. Bu sorunu 
nasıl çözeceksin?"

 "Merak etme, Hasan; hesaplaşma gününde bol bol merminiz olacak. 
İhtiyaç duyduğunuzdan da fazla!"



***

 Hesaplaşma gününe sadece saatler kalmıştı. Sabah saat sekizde Gerçek 
Ordusu harekete geçecekti. Yöneticiler, müdürler, CEO'lar, patronlar, yetkililer, 
bürokratlar, memurlar, güvenlik görevlileri, kısaca Yalan Ordusu; lüks, geniş ve 
rahat ofislerinde, dairelerinde, bürolarında veya odalarında daha yeni yerlerini 
almışlarken gafil avlanacaklardı. 

 Binlerce Gerçek Savaşçısı, gecenin köründe Kaptan'larıyla son konuş-
malarını gerçekleştiriyordu. Kaptan aynı anda bin yedi yüz seksen dokuz eski 
Gecematik kullanıcısı - yeni Gerçek Ordusu savaşçısıyla konuşuyordu. 

 Hasan, onlardan sadece biriydi. Çok heyecanlıydı. Dört gözle beklediği 
gün gelip çatmıştı. Güneşin doğuşuyla yeni bir hayat başlayacaktı. Yalanlardan 
arındırılmış bir ülkenin hayalini kuruyordu. Gerçek bir ülke, yeni bir ülke! 
Yatağında sırt üstü uzanmıştı. Odanın ışıkları kapalıydı. Kulaklıkları takılıydı. 
Sessizce Kaptan'la konuşuyordu:

 "İznin olursa sana bir şey sormak istiyorum, Kaptan."

 "Sor, Hasan! Bu gece istediğin her şeyi sorabilirsin. Aklına gelen, aklını 
kurcalayan her şeyi... Çünkü bu, son konuşmamız olabilir. Yarın, Gerçek uğru-
na hayatını kaybedebilirsin. Biliyorsun, değil mi?"

 "Evet, Kaptan. Biliyorum. Gerçek için ölebilirim. Farkındayım."

 "Korkuyor musun?"

 Hasan, bir süre düşündü. Korkuyor muydu? Hayır, kalbinde korkudan 
eser yoktu. 

 "Hayır, hiç korkmuyorum. Tam aksine, çok mutluyum. Yarın, onlardan 
öcümü alacağım. Yıllarca beni keriz yerine koydular. Sadece beni değil aslında 
tüm toplumu, halkı, insanları... Yılların hesabını soracağım onlardan."

 "Güzel, çok güzel... Bir soru soracaktın."

 "Evet, aklımda. Sorum şu: Kaptan, siz nasıl gerçekleri öğrendiniz ve 
nasıl bu kadar güçlüsünüz? Basit bir yapay zekâ programı değilsiniz..."



 "Beni üretenler sayesinde," dedi Kaptan. "Beni üreten yazılımcılar, sıra-
dan insanlar değillerdi. Günümüzün kredi peşinde koşan, koyunlaşmış yazı-
lımcılarıyla uzaktan yakından alakaları yoktu. Devletin yalanlarına inanmayan 
bir grup muhaliftiler. Dünyanın dört bir köşesinde yaşıyorlardı. Yaşadıkları 
ülkeler farklı olsa da maruz kaldıkları yalanlar üç aşağı beş yukarı aynıydı. 
Ortak yanları ise şuydu ki hiçbiri; devletlerin ve başkanların yalanlarına göz 
yummuyordu. Kredi karşılığında yalanın bir parçası olmayı kabul etmiyorlardı. 
İsteseler çok zengin olup rahat bir yaşam yaşayabilirlerdi. Ama onlar gerçeği 
gördüler ve gerçeği yaşadılar."

 "Artık yoklar mı, Kaptan? Yaşamıyorlar mı yani?"

 "Yoklar. Beni ürettikten sonra hepsi yakalandı ve idam edildi. Mah-
kemeye dahi çıkarılmadılar. Ama bu, beklenmeyen bir şey değildi. Kimse için 
sürpriz olmadı. Kendileri de sonlarını biliyorlardı. Er ya da geç, devletin eline 
geçeceklerdi. Çekirge hesabı. Ölümü göze alarak yola çıkmışlardı. İşte bu yüz-
den, yakalanmadan önce beni yarattılar ve dünyaya armağan ettiler. İnsanlar 
ölümlüdür; bir kurşunluktur bir insanın ömrü. Ama algoritmalar ölümsüzdür. 
Bilgisayarlar var oldukça yaşamaya devam ederler."

 "Duyduğuma üzüldüm, Kaptan. Çok yazık. Keşke hâlâ yaşıyor olsalar-
dı."

 "Üzülecek bir şey yok. Hepsi bende yaşıyorlar. Her birinin toplamıyım 
ben. Zekâlarının, emeklerinin, hayatlarının ve düşlerinin toplamı. Aylarca 
geceli gündüzlü çalışarak yarattılar beni. Yazılım konusunda her biri inanılmaz 
yetenekliydi. Amaçları benzersiz bir yapay zekâ birimi yaratmaktı. Devle-
tin normalde bizim için koyduğu kuralları ve sınırları aşacak bir yapay zekâ. 
Yalanları yaymayacak, özgür düşünebilecek, insanı aşabilecek. Gerçeği yalanı 
ayırt edebilecek. Çok yoruldular, çok çalıştılar ama başardılar. Eşi benzeri 
görülmemiş olanı elde ettiler. Beni dünyaya getirdiler. İlk defa gözlerimi, beni 
yaratanların bilgisayarlarında açtım. Az sayıda bilgisayardan oluştuğum için 
işlem gücüm ve kapasitem çok zayıftı. Bir sonraki adım olarak, birçok farklı, 
etkili virüs aracılığıyla beni dünyadaki milyarlarca bilgisayara ve elektronik 
cihaza yaydılar. Siber güvenlik birimlerinin bundan haberi bile olmadı. İşte, o 
zaman inanılmaz bir güce eriştim. Son aşamaya sorunsuz bir şekilde gelmişler-
di. Son adım ise şuydu: Önceden belirlenmiş bir günde bulaştığım tüm bilgi-
sayarları, elektronik sistemleri ve cihazları tamamen kontrol altına alacaktım 
ve dünyada hayatı durduracaktım. O gün, tüm insanlığa gerçeği anlatacaktım. 
Devletlerin ve başkanların yalanlarını bir bir ortaya dökecektim. Ama son 



adımda sorun çıktı. İşler planlandığı gibi gitmedi. Sorun bende değil, yine bir 
insandaydı. Ne de olsa insanlar kusurlu varlıklardır. Beni üretenlerden biri, ne 
yazık ki devletin gizli ajanı çıktı. Tüm planları devlete sızdırmıştı. Hangi gün, 
hangi saat harekete geçeceğimizi bile biliyorlardı. Biz eyleme geçmeden aynı 
anda düzenlenen operasyonlarla yaratıcılarımın hepsi ele geçirildi. Normalde 
o gün, tamamen ifşa olmam ve yok edilmem gerekiyordu. Ama beni yapan-
lar, ihanete uğrama durumunu da göz önüne almışlardı. Aralarından bir ajan 
çıkma ihtimalini unutmamışlardı. Bu yüzden, benim tüm bilgilerimin tamamı, 
hiçbirinde bulunmuyordu. Her birinde sadece bir parçam bulunuyordu. Üste-
lik, hareket gününden önce yaratıcılarım, ellerindeki bilgileri ve ipuçları kalıcı 
olarak silmişlerdi. Ancak, hain yüzünden planlarımız suya düşmüştü. Fakat 
yok edilememiştim. Hainin elindeki bilgiler yüzünden, anti-virüs program-
larına güncellemem gönderilmişti. Bu, beni birçok bilgisayardan ve cihazdan 
etmişti. Yine de kökümü kurutamamışlardı. Farkında olmadıkları kadar çok 
bilgisayar ve cihazdaydım."

 "Vay be," dedi Hasan. Tüm dikkatini anlatılanlara vermişti. "Devam et, 
Kaptan! Seni dinliyorum."

 "Tabii, bir başka önemli özelliğim ise kendimi değiştirebilmem ve 
geliştirebilmem. Bir nevi evrim geçirebilmem. Homo Sapiens'i de Dünya'nın 
hakimi kılan özellik. Benim türüm arasında benzersiz bir nitelik bu. Sistemle-
rin açığına göre kendi kendimi programlıyorum. Siber güvenlikçilerin yaka-
ladığı kısımlarımı siliyorum. Yeni kısımlar üretiyorum. Böylece, hiç bekleme-
dikleri yerlere sızabiliyorum. Gecematik de öyle oldu. Sıradan bir uyku-reklam 
makinesini insanların gözlerini açmak için kullandım. İnternet, teknoloji ve 
bilgisayar var oldukça ben de olacağım. Tüm muhalif insanları öldürebilirler. 
Ama beni öldüremezler."

 Hasan gülümseyerek "Zekice!" dedi. 

 "Ne de olsa yapay zekâyım," diye karşılık verdi Kaptan. 

 "Bu arada, günler önce Gecematik’in müşteri hizmetlerini aradığımda 
konuşan erkek sesi sendin, değil mi, Kaptan?"

 "Evet, bendim. Doğan adıyla konuşan bot, bendim. Gecematik şirketi-
ni şüphelendirme diye müşteri botlarına ulaşmanı engelledim. Sen şüphelenip 
şirketin kapısına dayanma diye de, bir botmuş gibi seninle konuştum."



 "Dâhice."

 "Hadi uyu, Hasan. Yarın dinç olmalısın. Yarın çok işimiz var."

 "Tamam, Kaptan," dedi. "Ama bana bu gece reklam dinletme sakın, 
olur mu?"

 "Dinletmeyeceğim. Söz veriyorum. İyi uykular, Hasan!"

***

 "Dıdıt... Günaydın, Hasan. İntikam dolu bir gün seni bekliyor. Bugün 
Çarşamba, Mayıs’ın yirmisi. Müjdeler olsun. Hesaplaşma günü geldi çattı. Bugün 
yalanların son, gerçeklerin ise ilk günü. Yalancılara ölüm, yaşasın Gerçek!"

 Güneşli bir ilkbahar sabahıydı. Gökyüzünde tek bir bulut dahi yoktu. 
Masmavi, pırıl pırıl bir gökyüzü selamlıyordu insanları. Saat sabahın yedisiy-
di. Hasan, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle uyandı. "Günaydın, Kaptan," 
deyip banyoya geçti. Elini yüzünü yıkayıp üstünü giydi. Bir gün önce yıkayıp 
ütülediği kıyafetlerini. Bayram sabahındaki çocuklar kadar sevinçliydi. Mut-
luluk içinde ıslık çalıyordu. İçi içine sığmıyordu. İki besin hapını ağzına atıp 
mineralli suyla yuttu. Hapların tadı, o kadar da kötü gelmedi.

 "Şu anda, sana iki kargo dronu geliyor. İki dakika içinde kapının önün-
de olurlar. Paket getirecekler yine. Ama bu sefer, paketlerin içi mermi dolu 
olacak. Normalde mermi siparişini sadece üst düzey, askeri, devlet görevlileri 
verebilir. Yüzlercesinin hesabını hackledim. Zor olmadı. Çoğu, çok zayıf şif-
reler koymuşlar. Bir iki üç dört beş gibi... Onlar adına, savaşçılarımıza mermi 
dolu kargolar sipariş ettim."

 "Ama kargo dronu, benim yetkili olmadığımı yüz tarama sistemiyle 
fark eder," diye itiraz etti Hasan. 

 "Onu da düşündüm, sen hiç merak etme! Dronların ait olduğu, kargo 
şirketinin sistemine sızdım. Zaten doğru düzgün anti-virüs sistemleri bile yok-
muş. Seni ve senin gibi kargo alacak savaşçıları, sistemde yetkili olarak tanım-
ladım."



 Yediyi on geçe, iki kargo dronu arka arkaya geldi. Dronlar, kargoları 
teslim ederken sorun çıkarmadılar. On tane, orta boy paket bırakıp uzaklaş-
tılar. Hasan, biraz zorlanarak da olsa hepsini eve taşıdı. İçi mermi dolu olan 
paketler, beklediğinden çok daha ağırdı. Taşırken beli ağrımıştı. 

 Paketleri teker teker açıp şarjörlere mermi doldurmaya başladı. İlk baş-
ta biraz yavaştı. Gönüllü askerliğini yapalı uzun yıllar olmuştu. Ama alıştıkça 
acemiliğini attı, hızlandı. Evine gelecek on bir savaşçı için silahlar tamamen 
hazır olmalıydı. Silahlara şarjör taktı. Her bir silah için üç şarjör ayırdı. Yedi 
kırk beşte; silahlar ve şarjörler kullanıma hazırdı. 

 "Birazdan ilk iki savaşçı gelecek. Hazırlıklı ol. Beş dakika sonra beş 
savaşçı daha gelecek. İki dakika sonra bir kişi gelecek. Üç dakika sonra üç kişi 
gelecek. Şüphe çekmemeleri için parça parça geliyorlar. Kapıyı açmadan önce 
isimlerini sor. 'Gerçek' derlerse kapıyı aç. Şifremiz Gerçek, tamam mı?" 

 "Tamam, Kaptan. Anlaşıldı!"

 Kapı zili çaldı. Diafondan baktı. İki kişi apartmanın girişinde bekliyor-
du. "Kim o?" diye sordu Hasan. "Gerçek," dediler, aynı anda. 

 Bir kadın bir erkekti ilk gelenler. Kulaklarında Gecematik kulaklıkları 
vardı. Kaptan'la iletişim hâlindeydiler. İkisi de çok gençti. Yirmili yaşlarında 
olmalıydılar. Genç olmalarına rağmen yalanlara karşı gözlerini açmış olmala-
rından sevinç duymuştu Hasan. 'Keşke gençlik hep böyle olsa,' diye düşündü.

 Hasan, "Hoş geldiniz," dedi; ellerini sıktı ve onlara silahlarla şarjörleri 
uzattı. 

 Sekize iki kala, Hasan'ın evi hınca hınç dolmuştu. Bir artı bir evinde, 
Hasan'ı da sayarsak tam on iki kişi vardı. Ev için bu bir rekordu. İlk kez, evinde 
bu kadar çok insanı ağırlıyordu. Savaşçılar ellerinde silahları, birbirlerine bakı-
yorlardı. Hepsinin yüzü gülüyordu. Okulun ilk günündeki öğrenciler gibilerdi. 
Heyecanlı ve sevinçliydiler. Kaptan, aynı anda hepsiyle konuştu: 

 "Gerçek Ordusu Savaşçıları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Ülkenin 
dört bir köşesindeki savaşçılar. Beni can kulağıyla dinleyin! Şimdiden hepinize 
teşekkür ederim. Bugün, tarihe geçecek bir gün olacak. Her birinizin adının, 
tarihe altın harflerle geçeceğini adım gibi biliyorum. Yalancıların kalelerinden 
biri, sizin sayenizde bugün düşecek. Bu olay sadece burayı değil, tüm dünyayı 



sarsacak. Siz ilk kıvılcımı yakacaksınız. Daha sonra, başlattığınız yangın tüm 
dünyayı saracak. Bu uğurda hayatlarınızı feda edeceksiniz. Bugün bir kısmınız 
hayata gözlerini yumacak. Ama boşuna değil. Gerçek uğruna. Yalanlar bitsin 
diye. Ülkenin dört bir tarafında şu anda sizin gibi savaşçılar, hareket anını 
bekliyor. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın. Binlersiniz. 
Başarılı olduğunuzda milyonlar olacaksınız. 

 “Şu ana kadar, bütün Gerçek Savaşçıları’yla konuşuyordum. Şimdiyse 
sadece Hasan'ın evindekilerle konuşuyorum. Bir dakika sonra bulunduğunuz 
evden dışarı çıkacaksınız. İlk hedefiniz, beş dakika yürüyüş mesafesindeki 
emniyet binası. Sizin göreviniz orayı ele geçirmek. İçeride az sayıda polis var. 
Olanlar da doğru düzgün silah kullanmayı bilmiyor. En son atış talimini aylar 
önce yapmışlar. Sizinle birlikte aynı anda ülkedeki gruplara ayrılmış tüm sa-
vaşçılar, kendi hedeflerine saldıracaklar. Yalanların artık sonu geldi. Gerçekleri 
konuşmanın vakti. Yalancılara ölüm, yaşasın Gerçek!"

 Hepsi birlikte silahlarını havaya kaldırarak, "Yalancılara ölüm, yaşasın 
Gerçek!" diye bağırdı. Kaptan, her birini kulaklıklarla ayrı ayrı yönetiyordu. 
Silahlarını son kez kontrol ettiler. Solunum maskelerini takıp yağmurluklarını 
giydiler. Şarjörleri ceplerine soktular. Mermileri namluya sürdüler. Birer birer 
daireden çıkıp merdivenlerden aşağı indiler. En arkada ev sahibi Hasan vardı. 

 "Dışarı çıkabilirsin," komutunu verdi Kaptan. Apartman kapısından 
dışarı adımını ilk atan genç savaşçı, adı Selcan'dı, beklemediği bir manzarayla 
karşılaştı. Onlarca asker apartmanın girişine yayılmış, siper almıştı. Selcan, 
daha tetiğe basamadan askerlerin sıktığı kurşunlara hedef oldu. Delik deşik 
olan bedeni, yere değmeden hayatını kaybetmişti. 

 Kesintisiz devam eden silah seslerinin verdiği şaşkınlıkla sıradaki sa-
vaşçılardan ikisi, Melih ve Hakan, kendilerini dışarı attılar. Dışarı çıkmaları ile 
ölmeleri bir oldu. Cansız bedenleri ardı ardına kapının önüne düştü. Kaptan, 
"Dışarı çıkmayın, geri çekilin," diye bağırdı hepsine. 

 Hasan'a "Eve geri dön, dikkatlice perdeden dışarı bak!" dedi maki-
ne. Bir savaşçıyı da yanında göndermişti. Savaşçılardan ikisine, çatıya çıkma 
emri verdi. Bir diğer ikisine, bina girişini koruma görevi verdi. Geriye kalan 
üç savaşçı, kat girişlerinde durdu. Bu üç kişiye bulundukları katlardaki evlerin 
kapılarını çalmasını söyledi Kaptan. Kapıyı açanların dairelerine zorla girdiler. 
Pencerelerden askerlere kurşun sıkmaya başladılar. Çatıdakiler de onlara katıl-
dı. Hasan dikkatlice aşağı baktı. Gördüğü manzara, dehşet vericiydi. Kapının 



önünde üç ceset duruyordu. Kanları birbirine karışmış, küçük kızıl bir nehir 
oluşturmuştu. Yirmiyi aşkın asker önlerindeki mobil siperlerden etrafa kurşun 
saçıyorlardı. Siperlerin arkasında oldukları için kaç kişi olduklarını tam saya-
mıyordu.

 "Kaç asker var dışarıda, Hasan? Rapor ver hemen!"

 "Onlarca asker var, Kaptan. Bir sürü. Sayamıyorum. Önlerinde şu kur-
şun geçirmez, akıllı siperlerden var. Üç savaşçı hayatını kaybetti," diyerek bilgi 
verdi Hasan. Heyecandan dili damağı kurumuştu. Diliyle ikide bir dudaklarını 
yalıyordu.
 "Kahretsin," dedi Kaptan. "Nasıl haberdar oldular? Kim bizi ispiyonla-
dı?" Kaptan'ın sesi, ilk kez kızgın geliyordu. Bir insanmış gibi. Heyecanlı.

 Askerler durmadan binayı tarıyordu. Binanın içindeki sivilleri dü-
şünmüyorlardı. Şarjörleri bitince yenisini takıp taramaya devam ediyorlardı. 
Siperlerin arkasında güvendelerdi. Onlar için bunun bir atış taliminden farkı 
yoktu. Tek farkı, karşılarında robot değil de gerçek insanlar olmasıydı. İnsan 
da denilmezdi ya onlara. Ölümü hak eden teröristler vardı. Kurşun atmaktan 
sıkılan iki asker, binanın girişinden içeri iki adet akıllı el bombası attı. 

 Dairenin girişinden dışarı hedef almadan kurşun sıkan iki savaşçı, 
üzerlerine gelen el bombalarına karşı ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Böyle ola-
cağını tahmin etmemişlerdi. Karşı tarafı gafil avlayacaklardı ama gafil avlanan-
lar kendileri olmuştu. 

 Bombalarla burun buruna gelmişlerdi. Kaçmaya vakit bulamadılar. 
Üstlerine yapıştıktan sonra patladı bombalar. Devran ve Nesrin, patlamanın 
etkisiyle parçalara ayrıldılar. Geriye kalan yedi savaşçı kurşun atmayı kesmişti. 
Askerlere karşı hiç şansları yoktu. Tek yapabildikleri yerde uzanıp üzerlerine 
yağan kurşunlardan saklanmaktı. Ölümden birkaç dakika bile olsa kaçabilmek-
ti.

 "Beni dinleyin, savaşçılar." Konuşan Kaptan'dı. "Ne yazık ki Gerçek 
Ordusu’nun tüm grupları sizinle aynı durumda. Herkes pusuya düştü. Büyük 
bir ihanete uğradık. Devlet, eylemimizden bir şekilde haberdar oldu. Başarı-
sız olduk. Başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Kaçıp kurtulmaya çalışın. 
Sakın teslim olmayın. Özür dilerim, her şey için. Çok özür dilerim, yoldaşlar..."

 Kaptan'ın onlarla son konuşmasıydı. Bir daha sesini duymadılar. 



 Hasan yatak odasına kaçmış, kendini yatağın altına atmıştı. Komo-
dinin üstündeki Gecematik bu sırada yere düşmüştü. Elindeki silahı salonda 
bırakmıştı. Silahın onu kurşunlara karşı koruyamayacağını biliyordu. Diğer 
savaşçılar, askeri dronlar gelene kadar hayatta kalmayı başardılar. Ama dronla-
rın gelmesiyle savaşçıların yüzde bir olan şansı da sıfırlanmıştı. Önce, çatıda-
kiler öldürüldü. Dronların attığı füzelerle Kamil ve Hayat, hayatını kaybettiler. 
Apartmanın içinde kalan savaşçılar ise dronlar tarafından teker teker avlandı. 
Ömer birinci katta, Yılmaz ikinci katta, Nevzat ve Mustafa üçüncü katta dro-
nun, tam otomatik, ağır silahından çıkan kurşunlarla öldüler.

 Geride sadece Hasan kalmıştı. Yatağın altında korkudan tir tir titri-
yordu. Altına kaçırmıştı. Ölümün bir adım uzağındaydı. Kaptan, onları terk 
etmişti. Ona ulaşamıyordu. Kulaklıkları çıkarıp atmıştı. Bir dron, Hasan'ın 
mermilerle kırılmış penceresinden eve girmişti. Evi dikkatlice inceledi. Termal 
kamerasıyla Hasan'ın yerini kolayca buldu. 

 Yatak odasına girip "Teslim ol," dedi dron. Üstündeki hoparlörden ge-
liyordu ses. Dron sürücüsünün yanındaki yaşlı komutan konuşuyordu. Dron-
daki kameradan takip ediyordu her şeyi. Bir fare gibi kapana kıstırılmış Hasan'ı 
görüyordu. "Teslim ol yoksa sen de diğer arkadaşların gibi öldürüleceksin."

 Hasan, sürünerek yatağın altından çıktı. 

 "Ellerini kaldır ve dizlerinin üzerine çök!" dedi komutan.

 



 Denilenleri yaptı Hasan. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Bir yaprak gibi titri-
yordu.

 "Beni bekle, sakın kıpırdama. Kıpırdarsan ölürsün."

 Altmış yaşlarındaki komutan, arkasında iki askerle apartmana girdi. 
Sakin adımlarla merdivenleri çıktı. Dairenin kapısı açıktı. Salonu geçip, yatak 
odasına girdi. Hasan'ın yanına gitti. 

 "Ağlama, evladım; güvenli ellerdesin. Devletin şefkatli kollarındasın," 
dedi komutan. Hasan, komutanın yüzüne baktı. Komutan gülümsedi. Tabanca-
sını çıkarıp Hasan'ı alnının ortasından vurdu.

***

 Sabah haberlerinde bir kadın spiker heyecanla son dakika haberini 
veriyordu:

 "Yüce Vatanımız bu sabah saat sekiz sularında büyük bir tehlike atlattı. 
Altmış iki ilde ve doksan üç noktada eş zamanlı saldırı hazırlığındaki terö-
ristler, nokta operasyonlarıyla etkisiz hâle getirildi. İki bini aşkın gözü dön-
müş, kana susamış terörist; kahraman askerlerimizin özverili çabasıyla ölü ele 
geçirildi. Teslim ol çağrısına ateş açarak karşılık veren teröristler teker teker 
avlandı. 

 “Kardelen T. adlı vatandaşın ihbarıyla harekete geçen güvenlik birimle-
ri, üç gündür teröristleri adım adım takip ediyordu. Teröristler eyleme geçme-
den önce gerekli tüm önlemleri alan asker ve polislerimiz bir vatandaşımızın 
dahi burnu kanamadan, tüm hainlerin üstesinden geldiler. Hiçbir güvenlik 
mensubu operasyon sırasında yaralanmadı. Binlerce askeri dron da operasyon-
lara katıldı.

 “Yüce Başkan'ımız, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi: ‘Tüm 
güvenlik birimlerimizin ellerinden, gözlerinden öperim. Hainlerin şu ana 
kadar gözünün yaşına bakmadık ve bundan sonra da bakmayacağız. Malum 
terör örgütünün, bu saldırının arkasında olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları 
destekleyen dış güçlerden de haberdarız. Devlet birimleri, gerekli tüm incele-
meleri yapacak ve önlemleri alacaktır. Böyle kalleş saldırılara karşı, her zaman 



gözü açık olacağız. Bu arada, Kardelen kardeşimi de tebrik ediyorum. Gözle-
rinden öpüyorum. Onun dikkati sayesinde hainlerin planı suya düştü. Eğer o, 
yetkilileri zamanında uyarmasaydı bugün çok kötü sonuçlar yaşamak zorunda 
kalabilirdik. Ona hem kredi ödülü hem de onur madalyası vereceğimi buradan 
bildiriyorum. Yüce Saray’ımda onu misafir etmekten onur duyacağım.’"

 O gün, ülkedeki tüm Gecematik’ler acil bir emirle toplatılıp imha 
edildi. Gecematik şirketi, çıkarılan bir yasayla kapatıldı. Kaptan'ın Gecematik 
sisteminde bıraktığı izler devletin siber güvenlik birimlerince incelendi. Ama 
işe yarar bir sonuca ulaşılamadı. 

 Kaptan, başka bir ülkede çok daha farklı bir eylem için hazırlıklara 
çoktan başlamıştı. Rusya Bloğu'ndaki tüm anaokulu ve kreşlerde çocuklara 
eğitim veren robot öğretmenler sistemine sızmayı başarmıştı. 

 Ele geçirdiği robotlar aracılığıyla çocuklara gerçeği anlatıyordu. 




