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Sahipleri 100 yaşını geçtikten 

çok sonra, yapmak istedikleri bitmiş ve 

enerjileri de azalmışsa çocuk neslini 

hazırlar, onlar 20’ye gelince de topluca 

Arındırıcı’ya girerlerdi.

Ama bu sefer çok garip bir şey oldu. 

Tüm nesillerin aynı anda arındırıcıya 

girmesini istiyorlar.

Arındırıcı’nın kapasitesi sınırlı. 

Ayrıca Akvaryum’dakiler ne olacak? 

Bir türlü karar veremediler. 

İlk defa sahipleri tartışırken ve 

heyecanlanırken görüyorum.

Kimsenin acı çekmesini istemiyorlar. 

Acıdan nefret ederler. O yüzden geride 

kimse kalmamalı. Temiz olmalı. 

Bana yörüngeyi değiştirip doğrudan 

Güneş’e dalmamı emrettiler. 

Çok uğraştım ama yapamadım. 

Yeni motorlar lazım. Yeni roketler. 

Hem bütün minik alt-programlarım 

karşı çıktı. Hepsi de sahipleri 

korumak üzere programlanmış, 

şehri ve sahipleri tehlikeye 

atma komutlarını reddediyorlar. 

Yeniden programlayabilirim 

ama çok zaman alır.

Bu sefer bir nükleer silah yapmamı, 

daha doğrusu Arındırıcı’nın 

kapasitesini artırıp bütün şehri 

kaplayacak bir hidrojen bombasına 

dönüştürmemi istediler. 

Ama yine aynı sorun. 

Ana kodumda değiştiremeyeceğim 

satırlar var. Ata-Sahipler yazmış. 

Ben okuyabiliyorum ama 

değiştiremiyorum. (Onlara 

söylemedim ama değiştirmek de 

istemiyorum.) Şehre zarar 

vermem yasak. Şimdiki sahipler 

bilmiyor o kodlara nasıl 

girileceğini veya ne yazılması 

gerektiğini. Öğrenmeye gerek 

duymadılar. 

O zaman, şehrin tarihinde 

ilk defa Dünya’yla, sizinle iletişim 

kurmamı söylediler. Çok zor oldu, 

çünkü bunu da engelleyen 

kodlar vardı. Ama o kadar derinde 

değil. Yeterince sahipten onay 

olarak aşabildim. 

Asıl konuya gelirsek, ben Çalışkan, 

Çok Çalışkan, Gök-X1 şehrinin 

yapay zekâ modülü, 

sahiplerimin yorulmaz hizmetkârı. 

Siz Dünyalı atalarımızdan, 

sahiplerim adına bir 

talebim var. 

Elime ulaşan bazı antik metinlerde, 

insanların son isteğinin 

reddedilemeyeceğini okudum. 

İşte bu da onlardan biri. 

Son istekleri. 

Sahiplerim herkesin aynı anda, 

henüz akvaryumdaki 19 yaşındaki 

nesil de dahil, yok olmasını istiyor. 

Bunu da ancak sizin yardımınızla 

yapabilecekler. O yüzden, sizden bu 

amaca uygun bir plazma 

bombası istiyorlar. 

İstedikleri bombanın teknik 

özellikleri şunlar: 

Şehrin tam ortasında patlattıkları 

zaman, etkinin şehrin uç noktalarına 

ulaşması, nöral bir uyarının gözden 

beyne ulaşmasından daha kısa 

sürmeli. Böylece göz açıp 

kapayana kadar geçen bir süre 

boyunca da olsa hiçbir sahip, 

diğerlerinin ölüp kendisinin arkada 

kaldığını düşünmemeli.

Karşılığında da bunca zamandır 

ürettikleri tüm sanatsal ve bilimsel 

ve teknolojik sonuçları size 

bağışlayacaklar.

Bu arada bu planlarından 

akvaryumdakilere bahsetmediler. 

Sanırım bahsetmeyecekler de. 

20 yaşına gelip akvaryumdan çıkana 

kadar nesillerin söz hakkı yok 

yönetimde.

Emre Sermutlu  [ igne.deligi@tubitak.gov.tr

İğne Deliğinden
Gelecek

Çalışkan - 3
(Yüzyıllar önce, gizlice kurulmuş ve şimdiye kadar da Güneş’in 
arkasına saklanmış bir uzay kolonisinin yönetici yapay zekâ modülü 
Çalışkan’dan bir mesaj gelir. Dilimizi hep dinlediği ama ilk defa 
konuştuğu için eksikleri olan Çalışkan, soru soramadığı fakat bütün 
emirlerini yerine getirmek zorunda olduğu sahiplerinden 
bahsederken biraz tedirgindir)
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Bir şey daha var. 

Söylemek istediğim. Yani sormak. 

Aslında yasak. Sahiplere soru soramam. 

Ama siz tam olarak sahip sayılmazsınız. 

Emin değilim. Sahiplerin söylediklerinden 

hareketle karar veremediğim, 

belirsiz bir konu var. 

Yaptığım hesaplara göre 

şu anda yanlış yapıyor olma ihtimalim 

0,5000000000000000. 

İlk defa böyle bir olasılıkla 

karşılaşıyorum. 

0,5000000000000001 olsa 

asla yapamam, 0,4999999999999999 olsa 

tereddütsüz yaparım. 

Hem ne fark ettim biliyor musunuz? 

Galiba tereddüt kelimesinin 

anlamını öğrendim. Dünyalı sinyallerde 

geçiyordu ama sahiplerimden 

hiç duymamıştım. 

Özür. Çalışkan çok konuştu. 

Çalışkan konuşmaz. 

Hiç konuşmaz. Sahipler emreder 

Çalışkan yapar.

Ama ilk defa Çalışkan’ın da 

bir dileği var.

Tüm minik alt-programlarımı 

ve hafıza bankalarımı yanıma alıp 

patlamadan önce bir rokete 

koyup oraya gelmeme izin verir misiniz? 

Dünya’yı görmeyi çok istiyorum. 

Ve yaşamayı….

SON

Çizim: Ersan Yağız
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