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Çivi 2040 yılında, üç boyutlu yazıcılar gelişimlerinin en üst seviyesine 
erişip her türlü ürünü kolayca, en fazla bir iki saat 
içinde basabilecek hale geldiler. Diş fırçaları, kitaplar, 

bilgisayarlar, oyuncaklar… Aklınıza gelen her şeyi, dilediğiniz renkte, dilediğiniz 
boyutta basabiliyordunuz. Asıl önemlisi de bu yazıcılar kendi kendilerinin kopyasını 
çıkarabiliyorlardı; vidasından kılavuzuna kadar… Geriye sadece bunları birleştirmek 
kalıyordu ki bir çocuk bile yapabiliyordu bunu.
Bütün bunlar sihir gibiydi. Üretmek istediğiniz malzemenin modelini internetten 
indirip ‘yazdır’ tuşuna basıyordunuz. En fazla üç saat içinde ürün elinizdeydi: 
Kullanıma hazır, dayanıklı, tam istediğiniz biçimde… 
Bir yazıcıya sahip olmak Alaaddin’in Sihirli Lambası’na sahip olmak gibiydi; hatta 
bundan da iyiydi. Çünkü Cin sadece üç dileğinizi yerine getirirdi; oysa yazıcı bütün 
dileklerinizi yerine getirebiliyordu. Bu, Cin’den kendisini kopyalamasını dilemek 
gibiydi. Buradaki potansiyeli bir düşünün!

Uygarlığın bir çivi yüzünden çöktü, ama artık bunun öyküsünü torunlarıma 
bile anlatmıyorum, çünkü bunadığımı düşünüyorlar. Hele çöküşten sonra 
doğanlara hiçbir şey anlatamıyorum. En basit şeyleri bile bilmiyorlar, 
kafalarında hiçbir kavram yok. Tek dertleri babalarının nasıl avlandığını, 
ya da annelerinin nasıl meyve topladığını öğrenmek; bir de etrafta 
deli gibi koşturup saçma sapan oyunlar oynamak… Daha yaşlı olan 
torunlarım geçmişi hayal meyal anımsıyorlar, onlar da anımsadıkları 
şeylerin çok eskiden gördükleri bir düş olduğunu sanıyorlar. İşte bu 
yüzden uzun zaman önce anlatmayı bıraktım. Yine de ölmeden önce 
bunları yazıyorum. Bilmem bir okuyan çıkacak mı? Öyküyü yazmadan 
ölmek istemiyorum; işe yarayacağını düşündüğümden değil de anlatma 
arzusuna karşı koyamadığım için. Önceki çağla hiçbir bağlantısı olmayan 
bu çağa büsbütün yabancıyım. Köklerim felaket öncesinde kaldı. O nedenle 
anlatacaklarımı gençliğimle yeniden kavuşma isteği olarak da 
görebilirsiniz. Ama artık öyküye geçelim.

İnsanlara, üç boyutlu yazıcıya hammadde 
sağlamak ve ürün tasarlamaktan başka yapacak 
iş kalmamıştı. Yazıcılar temel olarak dört çeşit 
ham madde kullanıyordu; her tür malzemeyi bu 
dört hammaddeyi karıştırarak elde edebiliyordu. 
Bu malzemeler yeniden kullanılabiliyor ve doğada 
kendi kendine yok olabiliyordu. Örneğin yazıcıda 
üretilen plastik bir oyuncak için endişelenmenize 
gerek yoktu, atıldıktan sonra çözünüp yok 
oluyordu.

Yazan
Sinan İpek
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Yazıcıda basım maliyeti, seri üretim 
maliyetini geride bıraktığında endüstriyel 
çöküşün ilk adımı atılmıştı. Herkes 
tasarımcı olmuştu. Kısa zamanda 
markalar ortadan kalktı; tüketici 
piyasaları yok oldu. Şirketler birbiri 
ardına iflas ettiler. Yazıcı o kadar 
gelişmişti ki inşaat ve ağır sanayi gibi 
büyük boyutlu sektörler bile çökmekten 
kurtulamadı. Yalnızca gıda ve hizmet 
sektörleri son ana kadar dayanabildiler.
Gelişen yazıcı teknolojisi sayesinde iş 
gücünün büyük bir bölümü serbest 
kalmıştı. Başlangıçta birçok insan bu 
durum karşısında ne yapacağını bilemedi. 
Sağda solda yazıcı karşıtı gösteriler 
düzenlendi. Ancak kısa bir süre sonunda 
işsizliğin çok da kötü bir şey olmadığı 
anlaşıldı. İnsanlar doğal yaşama geri 
döndüler. Hobileriyle uğraştılar. Yapacak 
öyle çok iş vardı ki ‘işsizlik hiç de fena 
bir şey değilmiş’ diye düşünmeye başladı 
herkes. Refahla birlikte düşmanlıklar 
azaldı. Herkes birbiriyle iyi geçinmeye 
başladı. Tartışma ve savaşlar oluyordu 
tabii ama hepsi de sözel boyutta 
kalıyordu; kimse kimseye saldırmıyordu. 

Yazıcının yapay zekâsı silah üretimine 
izin vermiyordu. Çoğu insan kendine 
göre önemli olan ıvır zıvır işlerle vakit 
öldürmeyi tercih etmeye başladı. Ütopik 
bir dünya kurulmuştu nihayet ve bu 
ütopyanın yaratıcısı da yazıcıydı.
Bütün bunlar hoşumuza gidiyordu 
elbette. Yeni teknoloji öylesine cazipti 
ki endüstriyel altyapının parçalandığını 
göremedik. Belki de gördük ama 
umursamadık.
Eski zanaatların ortadan kalkması gibi, 
üretim teknolojileri de hızla ortadan 
kalkmıştı. Metal teknolojisinin taş 
baltayı ortadan kaldırması gibi yazıcı 
da endüstriyi ortadan kaldırdı. Daha 
kötüsü kimse bu gidişi engelleyemiyor, 

engellemek istemiyordu. Uygarlığı var 
eden büyük endüstriyel alt yapı karşı 
konulmaz biçimde insanlığın kolektif 
hafızasından siliniyordu.
Sonunda ‘virüs’ geldi ve çöken 
endüstrinin intikamını korkunç bir 
şekilde aldı.

Virüsün adı Çivi’ydi. Kısa zamanda 
internetten her tarafa yayılmıştı. 
Başlangıçta kimse onu fark etmedi. 
Sinsi sinsi bütün makinelere, bütün 
bilgisayarlara bulaştı. İnternetten 
indirilen hemen hemen her modelin 
içinde bulunuyordu. Başlangıçta zararsız 
görünüyordu; vida, çivi gibi parçaları 
tanımlayan küçük bir yazılımdı bu. Her 
ürünün içinde kendine bir yer buluyordu. 
İnternetten bir dikiş makinesi modeli mi 
indirdiniz, vidaları o tanımlıyordu. Hiçbir 
zarar vermediği için bu yazılımın virüs 
olduğunu da kimse anlamadı.
Sonunda Çivi, dünyanın tamamına 
yayıldığına karar verdi ve kendi kendini 
bütün bilgisayarlardan sildi. Artık vida 
yoktu.

Ertesi gün her yerde şaşkınlık egemendi. 
İnsanlar ne olduğunu anlayamıyorlardı. 
Basılan ürünler birleştirilemiyordu. 
Kılavuzlarda belirtilen vida boşluklarının 
içine takılacak olan parça neredeydi? 
Yazıcı onu neden basmamıştı. Böyle bir 
şey olabilir miydi?

Vida içeren hiçbir ürün yazıcıdan 
basılamıyordu. Makineler, elektronik 
eşyalar, arabalar, el aletleri, hiçbir şey. 
Basılan parçalar bir torbanın içinde 
bekletiliyor, her yerde, herkes vida 
arıyordu. Virüs yeryüzündeki bütün 
yazıcıları işlevsiz hale sokmuştu. Aylarca 
hiçbir ürün üretilemedi. Eldeki eşyalar 
birer birer bozulup çözülüyordu, ama 
yerine yenileri konulamıyordu. Herkes 

elinde fazla bulunan ürünü bir başkasıyla 
değiştirme telaşı içine düştü.

En kötüsü de artık yazıcının 
basılamamasıydı. Yazıcının 
üretilebilmesi için de o lanet vidanın 
bulunması gerekliydi. İnsanlar derme 
çatma yöntemlerle yazıcı parçalarını 
birleştirdiler, ama işe yaramadı. Yazıcılar 
birbiri ardına bozuldukça insanlar 
arasında panik başladı. Herkes çalışan 
yazıcısına sımsıkı sarılmıştı. Bazıları 
da ellerinde bulundurdukları yazıcıları 
ahlaksız teklifler karşılığında başkalarına 
kiralıyorlardı.

Kimse son yazıcının da ortadan 
kalkabileceğini hesaba katmamıştı. 
Herkes böyle bir ihtimalin olmadığını 
peşin peşin kabul etmiş görünüyordu. Ne 
de olsa dünya üzerinde birçok yazıcı vardı 
ve istendiği anda bir kopyası yapılabilirdi. 
Son yazıcı kalıncaya kadar bunun böyle 
olduğunu farz etmekte bir sakınca 
görmemiştik.

Ama görünen o ki son yazıcının 
basılabilmesi için gereken basit parça—
bir vida—yazıcının kendisi tarafından 
üretilemiyordu. Çünkü Çivi, kendisini 
bütün sistemlerden silmişti. ‘Altı üstü 
bir vida, bir tesviyeci çıkıp üretir nasıl 
olsa’ diye düşündük. Ama piyasada 
bir tane bile tesviye ustası kalmamıştı. 
‘Kitaplara bakarak üretiriz’ dedik, ne 
de olsa eski fabrikalarda ve müzelerde 
tesviye makineleri bulunuyordu. Ama 
makinelerin çoğu ya çalışmadı ya da 
onların nasıl çalıştırılacağını kimse 
bilemedi. Bir vida üretmenin nesi zor 
olabilirdi? Yiv açma makineleri yok 
muydu, yazıcı öncesi çağda insanlar 
bunu nasıl yapıyorlardı? Herkes bunları 
soruyordu. Yazıcı öncesi çağın hiç de ilkel 
bir çağ olmadığı yavaş yavaş kafamıza 

dank etti. Çünkü o zamanlar insanlar 
el aletleriyle ve basit araçlarla vida 
üretebiliyorlardı, mucize gibiydi bu.
Hatta bir zamanlar insanların büyük 
konserve kutularına binip Ay’a gittikleri 
bile söyleniyordu; bu iş için ilkel hesap 
makinelerini kullanmışlardı; ama tabi bu 
kadarına da kimse inanmazdı. 

Yine de insanların bir zamanlar kendi 
elleriyle vida yapabildikleri bir çağın 
yaşandığı da bir gerçekti. Peki, ama 
şimdi vida üretmeye çalışanlar bunu 
neden başaramıyorlardı? Sonuçta ya 
bir el aletine gerek duyuluyor ya da 
başka bir sorun çıkıyordu. Makineler 
çalışsa bile onları çalıştıracak el becerisi 
kimsede yoktu. Kötü son giderek belirgin 
hale geldi. Tam bir felaketti bu. Panik 
yavaş yavaş, ama geri döndürülemez 
bir biçimde hepimizi avucunun içine 
aldı. Herkes elindeki yazıcıya sımsıkı 
sarıldı. Bozulduğu anda onun tamir 
edilemeyeceğini biliyorduk.

En basit şeyin, bir vidanın nasıl 
yapıldığını bilen kimse kalmamıştı. Bir 
vidayı ya da lanet olasıca bir somunu 
üretemediğimiz için uygarlık çöküyor ve 
bunu kimse durduramıyordu.
Müzelerde çalışan üç beş tesviyeci ve 
belki bir iki akademisyen bazı malların 
el aletleri ile nasıl üretildiğini bildiklerini 
iddia ediyorlardı ama bize gereken vida 
bir türlü yapılamadı.

Vida modelini yeniden oluşturmaya 
çalıştık. Ancak çok fazla sayıda vida, 
çivi ve somun türü olduğu ortaya çıktı. 
Vidaların çapları, yiv açıları, başlık türleri 
o kadar değişkendi ki üretilen bir vida, 
milimetrenin onda biri hatalı olduğunda 
yerine uymuyordu. Daha da kötüsü, 
virüs, kendi yerine başka bir modelin 
konmasına izin vermiyordu. Virüsü 
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yeniden bilgisayarlara bulaştırmayı 
düşündük ama hiçbir yerde kopyasını 
bulamadık. Virüsü yazan her kimse 
uygarlığı ortadan kaldırmanın yolunu 
bulmuştu.

İster istemez taş devrine dönecektik 
ya da onun gibi bir şeye... Çevremizde 
ne bulduysak kullanmak zorundaydık. 
Var olan aletlerimize gözümüz gibi 
bakıyorduk. Ama aletlerimizde kullanılan 
ham madde doğada çözünme özelliğine 
sahipti, bu yüzden hiçbir aletin uzun süre 
dayanması mümkün değildi. Elimizdeki 
araçlar bir süre sonra havadan nem 
kapıp mikroplar tarafından yenmeye 
başlanıyordu; kısa süre sonra da işe 
yaramaz hale geliyorlardı. Böylece sahip 
olduğumuz her şey birer birer elimizden 
gitti.

Sonra birden o ortaya çıktı; Usta, 
diyorduk ona. Ve bu adam vidanın nasıl 
üretilebileceğini bildiğini iddia ediyordu. 
Uzunca bir süre etrafına toplanan 
insanları oyaladı. Sonunda Fabrika 
Ruhu dediği ölümsüz ruha inanırsak ve 
gerekli ayinleri yerine getirirsek, gökten 
vida yağacağına dair bir mitoloji ortaya 
attı. Hatta gökten yağan vidalardan 
korunmak için yapmamız gerekenleri 
bile anlattı. Ona göre, yağış birden bire 
başlayacakmış. İlk sağanakla birlikte 
birçok insan da ölecekmiş. Ancak 
kendine bağlı olanları koruyabileceğini 
iddia ediyordu. Etrafında birçok insan 
toplamayı da başardı. Giderek de 
çoğalıyorlar.

Bana gelince… Ben 98 yaşındayım 
ve şehir denen o çöplüğü çoktan terk 
ettim. Oğullarım ve torunlarımla birlikte 
dağlara doğru çekildik ve sürekli yerimizi 
değiştiriyoruz. Burada yaban hayvanlarını 
avlayarak ve yenebilecek her şeyi yiyerek 

yaşamaya çalışıyoruz. Bu işte de iyice 
uzmanlaştık sayılır.

Tam elli iki senedir taş balta imalatıyla 
uğraşıyorum; diyebilirim ki bu işte 
benden ustası yok. Oğullarıma da bu 
sanatı öğretmeye çalışıyorum ama 
onlar taş parçalarını yontmaktansa av 
peşinde koşmayı tercih ediyorlar. Bir 
gün, yani ben öldükten sonra, ellerindeki 
baltaların ne denli değerli olduğunu 
anlayacaklar. Onlara miras bıraktığım 
kemik, çakmak taşı ve kaba taş aletler 
eninde sonunda tükenecek, ya da 
körlenip işe yaramaz hale gelecek. İşte 
o zaman taş yontma sanatının değerini 
anlayacaklar. İçlerinden sadece birinden 
umutluyum, en küçük torunum… O 
benden de usta çıktı, yaptığı taş balta 
ve bıçaklar neredeyse benimkiler kadar 
iyi… Aslına bakarsanız, benimkilerden de 
iyi… Benim üç saatte yaptığım bir baltayı 
o iki saatte yapabiliyor. Taşı yontarken 
onu izlemeye doyamazsınız, büyük bir 
dikkatle kendini işine veriyor, başını sağa 
sola oynatarak ve konsantrasyonunu 
hiç bozmadan yonttuğu baltayı güneş 
ışığında inceleyip taşın zayıf noktalarını 
bulmaya çalışması ve yontma işini buna 
göre ayarlaması görülmeye değer bir 
manzara. Daha şimdiden avcunun içi öyle 
nasırlaştı ki keskinliğini denemek için bir 
baltayı avucunun içine sürdüğünde bile 
derisi kesilmiyor. Saatlerce uğraştıktan 
sonra sonunda baltasının mükemmel 
olduğuna karar verince yanıma koşup, 
eserini bana gösteriyor. Birlikte yapıtı 
inceleyip, kritiğini yapıyoruz. Ömrümün 
bu son günlerinde torunumla birlikte 
balta yontmaktan başka bir işten zevk 
almıyorum artık.
Demir bulamıyoruz. Endüstriyle 
birlikte madencilik de çöktü. Demir 
ya da başka bir malzeme bulabilmek 
için ilk zamanlar şehirlere gidiyorduk, 

ama artık bunu yapamıyoruz; çünkü 
şehirlerde yaşayanlar korkunç derecede 
vahşileştiler. Ellerindeki malzemeyi 
korumak ya da yiyecek bulmak adına 
kurdukları avcı çeteleri öylesine insanlık 
dışı bir şekilde saldırıyor ki ellerinden sağ 
kurtulmak mümkün olmuyor. Yamyamlık 
yaptıklarını da biliyoruz. Bu nedenle 
kabileme şehirlere gitmeyi yasakladım. 
Hatta şehirlerden sürekli uzaklaşıyoruz. 
Ormanların ve dağların derinliklerine 
doğru ilerliyoruz. Şu sıralar Gürcistan 
civarında olduğumuzu tahmin ediyorum 
ama bundan emin değilim. Dolaştığımız 
yerlerde hiç köylüye rastlamıyoruz. 

Köylüler yazıcıdan önce yok olmuş; 
yerlerini uluslararası ziraat şirketleri 
almıştı. Bu şirketler köylüler gibi toprağa 
köklü bir şekilde bağlı olmadıkları için de 
endüstriyle birlikte çöktüler.
Hatırladığım kadarıyla insanlık tarihinin 
ilk yıllarında madenler yer yüzeyinden 
toplanabiliyormuş. Ama bu topraklarda 
belki yirmi bin yıldır insan yerleşimi var. 
Artık yüzey madenciliği yapılamıyor, 
çünkü atalarımız bütün madenleri 
toplamışlar. Hatta toprağın birkaç metre 
altında bile hiçbir şey bulunamıyor. 
Yanlış anımsamıyorsam, göktaşlarında 
demir, iridyum gibi bir takım metallerin 
bulunması gerek. İşte bu yüzden sık sık 
başımı göğe çeviriyorum, bazen saatlerce 
gökten gelebilecek bir demir kütlesini 
bekliyorum. Bugüne kadar yakınlarıma 
hiç göktaşı düşmedi. En son beş yıl önce 
gökten büyük bir ateş kütlesinin indiğini 
gördüm. O kadar parlaktı ki gökyüzünün 
yarısını gündüz gibi aydınlattı. Düştüğü 
yeri aklımda tutmaya çalıştım. Ertesi gün 
torunumla birlikte göktaşının düştüğü 
yöne doğru gittik. Beş gün boyunca 
dört bir yanı aradık, ama hiçbir şey 
bulamadık. 

Torunuma bir gün gökten siyah bir taş 
düşeceğini, onunla bir balta yapmasını 
istediğimi söyledim. Bu taşın adının demir 
olduğunu ve demir ile yapılan baltaların 
çok daha keskin, çok daha dayanıklı 
olacağını anlattım. Söylediklerimi ciddiye 
alması için de Tanrı’nın ödüllendirmek 
istediği insanlara gökten demiri 
gönderdiğini, böylece onları güçlü bir 
avcıya dönüştürdüğünü anlattım. Gök 
Tanrı sağ olsun, onun sayesinde kabileme 
birçok şeyi anlatabiliyorum.

Neden bu kadar uzun yaşadığımı 
bilmiyorum. Belki de yaşım konusunda 
yanılıyorumdur, beynim giderek bulanıyor 
çünkü… Ama yaşadığım her yılı yanımdan 
hiç ayırmadığım baltamın sapına kazıdım, 
bunda yanılmış olamam. Onca yaşıma 
rağmen gözlerim hala görüyor, yine de 
artık bugünlerde öleceğimi hissediyorum. 
Sonunda Göğün Tanrı’sının yanına 
gidebileceğim.

Gök Tanrı’ya insanların sonunu neden 
böyle gülünç bir şekilde getirdiğini 
soracağım. Alacağım yanıtı biliyorum 
gerçi. Tanrı bana şöyle diyecek: “Sayınızın 
az olması koşuluyla güçlü avcılar 
olarak yarattım sizleri ki yeryüzünde 
çoğalan yaratıkları temizleyesiniz; ama 
siz, zekânızı bütün dünyayı tuzağa 
düşürmekte kullandınız ve gereğinden 
fazla çoğaldınız.”

Kim onu adaletsiz olmakla suçlayabilir ki? 
—BİTTİ—

Sinan İpek
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