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KULLANIM KILAVUZU
Funda Özlem Şeran

“Aslında tek istediğimiz çalışan cihazlarken teknolojiye 
takılıp kalmışız. Bir şeyin hâlâ teknolojik olduğunu nasıl 
anlarsınız? Kullanma kılavuzuyla birlikte satılıyor olması iyi 
bir ipucu olarak kabul edilebilir.”

Douglas Adams – Kuşkucu Somon

“Buradan mı açılıyor?”

“Hayır, şuradan.”

“Buna mı basacağım?”

“Şurası dedim ya, üff dede!”

 “Bağırma eşek sıpası, n’olur göstersen?!”

“Gösteriyorum, anlamıyorsun ki!”

“Hadi ordan! Çekil git, ben bakarım başımın 
çaresine…”

Büyükbabası tarafından kovulan çocuk somurtarak 
odasına gitti. Dede ise elindeki kullanım kılavuzuna ters 
bakışlar atarak oturmaya devam etti. Bu meretten oldum 
olası nefret etmişti. Torunundan değil elbette, kullanım 
kılavuzundan. 

Gençliğinden beri, üzerindeki abuk sabuk şekiller 
ve saçma sapan yazılarla işleri olduğundan daha karmaşık 
hale getiren bu zamazingoları düşman bellemişti. Eskiden 
bir derece daha iyiydi; kullanım kılavuzu denen kağıt 
yığınını sinirlendiğinde yırtıp atabiliyordu. Şimdiyse gelişen 
teknolojiyle birlikte tüm kullanım kılavuzları tek bir yerde 
toplanmıştı. Fakat bu, durumu daha iyi yapmıyordu; çünkü 
dünyadaki tüm elektronik cihazların nasıl kullanılacağına 
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ilişkin talimatları bünyesinde bulunduran bu yer, 
ufak bir tablet biçimindeki dokunmatik ekranlı cep 
bilgisayarıydı ve büyükbaba bu lanet aleti nasıl 
çalıştıracağını bilmiyordu. 

Kullanım kılavuzunun nasıl kullanılacağına 
dair tüm bilgiler de hali hazırda bilgisayarın 
kendi içindeydi ve bu paradoksal durum cihazın 
üreticilerinin pek umurunda değildi. Şimdiye dek 
tüketicilerden şikayet gelmemişti; bunun bir sebebi, 
kullanım kılavuzunu çalıştırmayı başaramadığı 
için üreticisine şikayette bulunmak isteyen bir 
müşterinin firmaya ulaşmak için kullanması 
gereken elektronik iletişim cihazlarından herhangi 
birini çalıştırmayı da bilmiyor oluşu ve çalıştırmak 
için yine açmayı beceremediği kullanım kılavuzuna 
ihtiyaç duymasıydı. Diğer sebep ise kılavuzu 
çalıştırmayı bilenler için bunun zaten bir sorun 
teşkil etmemesiydi. Ancak bunun başından beri 
sorun teşkil ettiği kişiler için geriye yapılacak 
tek şey kalıyordu; kılavuzu yere atıp üzerinde 
tepinmek. 

Büyükbabanın şu anda yapmak istediği 
şey de tam olarak buydu. Fakat avuç içi kadar bir 
alete yenilmeyi gururuna yediremiyordu. Üstelik 
torununun odasından çıkarak kapının köşesinden 
kendisini izlemeye başladığını fark etmişti. O ukala 
bücürün eline yeni bir koz vermek istemiyordu. 
Daha bu sabah “Dedem şekerlerimi aldı!” diye 
bağırmıştı kahvaltı masasında. Babası da bir 
oğluna, bir kendi babasına bakarak iç geçirmişti.

“Yalan söylüyor!” diyerek kendini 
savunmaya çalıştı büyükbaba ama savunmaya 
geçtiği anda oğlu bir şeyler döndüğünü anlamıştı. 

“Baba?”

“İftira!”

“Peki… O zaman kan şekerine bir bakalım.”

Oğlu, öğrencisini suçüstü yakalamak üzere 
olan bir öğretmen havasıyla kendisine yaklaşırken 
büyükbaba boş yere çırpınmıştı. Torununun 
şekerlerini alıp yemişti; bunu kendisi de, çocuk da 
biliyordu. Fakat en önemlisi, dedenin üzerindeki 
giysiler biliyordu ve onların bildiklerini birazdan 

oğlu da öğrenecekti. 

“Uzak dur benden!”

“Hadi ama baba, uğraştırma beni. 
Ben doktorum, unuttun mu? Benden bir şey 
saklayamazsın.”

Giyilebilir teknolojiler sayesinde kumaşın 
üzerindeki sensörler insanın vücudunu detaylı 
sağlık taramasından geçiriyor ve alınan bilgileri 
özel bir çipte toplayarak kişiye anında iletiyordu. 
Acil durumlarda da en yakın tıp merkezine sinyal 
göndererek yardım çağırıyordu. Elbette kulağa 
hoş gelen bir gelişmeydi; ancak büyükbabaya 
göre kulağının içinde kendisine devamlı ne kadar 
yaşlandığını hatırlatan ya da vücudunun o gün 
hangi organının çöktüğünü haber veren işgüzar bir 
ses duymak katlanılmazdı. Üstelik o lanet çip de 
tıpkı torunu gibi ispiyoncunun tekiydi; oğlu doktor 
olduğu için akıllı bilekliğinden kolaylıkla sisteme 
giriş yaparak babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi 
edinebiliyordu. 

“Bak gördün mü? Şekerin yükselmiş, 
tansiyonun da öyle. Kaç kere söyleyeceğim, şeker 
sana yasak!”

Oğlu, okula gitmemek için hasta olduğu 
yalanını uyduran çocuğunu suçüstü yakalamış bir 
veli gibi azarlamıştı babasını. Oysa hasta olduğu 
yalanını söyleyerek okuldan kaytarmaya çalışan 
ve giysilerindeki çip yüzünden doktor babasına 
yakalanan asıl kişi masanın öteki ucundan pis 
pis sırıtıyordu. Bunu gören büyükbaba iyice 
huysuzlanarak bir çocuk gibi somurtmuş ve kendi 
kendine homurdanmıştı.

“Peh! Bir de teknolojiden bahsederler. 
Madem o kadar ileri, neden rahatça şeker 
yiyemiyorum, ha? Pabucumun gelişmişleri…”

Yine benzer cümleleri kafasından geçirerek 
kılavuzu evirip çevirdi. Onunla ne yapacağını 
bilmiyordu ve siniri gittikçe daha çok bozuluyordu. 
Bir yanda hain torunu, bir yanda bu lanet alet 
canını sıkıp duruyordu. Tam o anda kulağının 
içinde bir ses çınladı.

“Vücut ısısı 36,2⁰C. Kalp ritmi dakikada 
85. Tansiyon 14-9. Açlık kan şekeri 135, tokluk 
kan şekeri 200 mg/dl. Kolesterol değerleri; LDL 
104, Trigliserid 153, HDL 41 mg/dl. Sağ göz 
-4.75, sol göz -5.25 derece hipermetrop, göz 
tansiyonu 22 mmhg. Ayrıca boyunda kireçlenme, 
diz kapaklarında romatizma ve prostatta büyüme 
gözlendi. Sol ayak serçe parmağında morluk 
devam etmekte ve tırnağı düşmek üzere. 
Bilginize…”

Söz konusu tırnağın sahibi birden acısını 
hatırlayarak yüzünü buruşturdu. İki gün önce 
ayağını evin içinde dolanıp duran temizlik robotuna 
çarpmış ve parmağının acısı içine oturmuştu. 
Şimdiyse kendisine bu acıyı hatırlatan; fakat serçe 
parmağını robota çarpmaması için hiçbir uyarıda 
bulunmayan ya da önlem anlamayan o kahrolası 
çipe okkalı bir küfür savuruyordu. Bunu duyan 
torunu, dedesinin günlük sinir sınırına yaklaşmış 
olduğunu anlayıp ortalıktan hemen toz oldu.

“Sen şimdi görürsün!”

Büyükbaba hızını alamamıştı. Kulağının 
içinde cıvıldayan sağlık veri sistemini kapatmak 
için bir hamlede bulundu; ancak ellerini iki yana 
sallayıp gözlerini kocaman açarak kendi etrafında 
dönmekten başka bir şey yapamadı. Sistemi nasıl 
kapatacağını bilmiyordu ve şimdi de o gıcık ses 
gösterişli tıbbi kelimelerle başının döndüğünü 
haber veriyordu, sanki başının döndüğünü kendisi 
fark etmiyormuş gibi. Onun bu ukalalığına iyice 
sinirlenen yaşlı adam sistemi nasıl kapatacağını 
öğrenmek için kullanım kılavuzuna el attı. Fakat bu 
sefer de kılavuzu nasıl kullanacağını bilmediğini 
hatırladı ve aleti hışımla yere fırlattı.

İşte bu hamlesiyle cihazı çalıştırmayı 
başarmıştı.

Tabletin ekranı aydınlandı ve üzerinde 
birtakım yazılar belirdi. Yaşlı adam temkinli bir 
coşkuyla cihazın üzerine eğildi; fakat ekrandaki 
bulanık harflerle karşılaşınca aletin kalitesiyle ilgili 
bazı şüpheler belirdi kafasında. Sonra kafasında 
beliren başka bir şeyi hatırladı; “sağ göz -4.75, 
sol göz -5.25 derece hipermetrop,” diyen ses. 
Bunun üzerine gözlüklerini aramaya başladı. Daha 

iyi görebilmek için hâlâ gözlüğe ihtiyaç duyması 
da tıpkı bu devirde diyabet yüzünden şeker 
yiyememesi gibi saçmalığın dik alasıydı ve bunun 
sebebi de bir o kadar saçma ama basitti. 

Asıl mesele insanın kendisinde bitiyordu. 
Eğer insan vücudu ve zihni bir bilgisayar gibi 
düşünülürse, en son teknoloji ürünü olan 
bir yazılım ancak onu destekleyebilecek 
teknolojik altyapıya sahip bir makine tarafından 
kullanılabilirdi. Bu da demek oluyordu ki, sağlık 
ve teknoloji alanındaki en yeni gelişmelerden 
yine en yeni ve genç nesil yararlanabiliyor, bu 
gelişmelere asıl ihtiyaç duyan ihtiyar moruklar ise 
babayı alıyordu. Duruma göre büyükbabayı alanlar 
da vardı ama dedenin şimdi buna sinirlenecek 
zamanı yoktu. Kılavuzun çalışması onu fazlasıyla 
heyecanlandırmıştı.

“Kalp ritmi dakikada 90, tansiyon 14’e 10…”

Kulağının içindeki sesi duymazdan gelerek 
odanın içinde dört döndü. Nabzı 95’e çıkmış 
ve sol serçe parmağı zonklamaya başlamışken 
gözlüklerini buldu. Neyse ki bunu kullanmak için 
kılavuza ihtiyacı yoktu. Gözlüklerini gözüne takıp 
yerde duran cihazı eline aldı. Ekrandaki yazı bu 
kez tanıdıktı.

“Kullanım Kılavuzu’na hoş geldiniz! 
Kullanım Sihirbazı’nı başlatmak için tıklayınız.”

Bu zamana kadar en azından tıklamanın 
ne olduğunu öğrenmişti, titrek işaret parmağını 
uzatarak yazının üzerine dokundu. Ekran tekrar 
aydınlandı ve uzun bir liste göründü. Tüm 
kılavuzlar ait oldukları cihazın ismine göre alfabetik 
olarak sıralanmıştı; bu liste aynı zamanda bir 
e-katalog işlevi görüyordu. Bir cihazın isminin 
üzerine tıklandığında görsellerine ve kullanımıyla 
ilgili talimatlara ulaşıldığı gibi, cihazı sipariş 
edebilmek için gerekli olan B2C bağlantılarına da 
erişim sağlanıyordu. A+ Abaküs Adaptörü’nden 

http://www.bilisimdergisi.org/s172

2013 Bilimkurgu Öykü Yarışması ikincisi 

http://www.bilisimdergisi.org/s172


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 2172015 OCAK216

Lazerli Ekmek Dilimleyici’ye, Otomatik Portakal 
Rehabilatörü’nden ZZ9 Çoğul Z Alfa Sektör 
Düzenleyici’ye kadar uzayıp giden listede yaşlı 
adamın ne işe yaradığını bildiği veya neye 
benzediğini hatırlayabileceği çok az şey vardı. 
Zaten Kullanım Kılavuzu’nu çalıştırmayı becerene 
kadar da neyi neden aradığını çoktan unutmuştu. 
Fakat sağlık veri sistemi ilk defa işe yarar bir şey 
yaparak ona hatırlattı.

“Vücut ısısı 36⁰C. Nabız 92. Tansiyon 13-9. 
Hafızada bazı boşluklar belirlendi, kapsamlı beyin 
taraması başlatılıyor. Sol ayak serçe parmağının 
tırnağı düştü, bilginize…”

Düşen ayak tırnağına aldırmadı, dedenin 
derdi başkaydı. Bir adamın anılarını unutması hoş 
bir şey değildi, özellikle de o anılar ölmüş karısıyla 
ilgiliyse. Ancak o anıları unuttuğunu da unutması 
bambaşka bir şeydi ve tüm bu unutuşların, üzerine 
giydiği işgüzar bir yazılım tarafından hatırlatılması 
durumu daha iyi göstermiyordu. Ölmüş karısıyla 
olan unutulmuş anılarını hatırlayabilmek için nasıl 
kullanıldığını, hatta neye benzediğini bile bilmediği 
bir alete ihtiyaç duyması ise yaşlı adamı asıl 
çileden çıkaran şeydi. 

Onu ilk defa holovizyondaki reklamlarda 
görmüş ve hiç huyu olmamasına rağmen bir 
tanesine sahip olmayı istemişti. Ölmüş karısına 
değil elbette, adını şimdi hatırlayamadığı ama 
beyin hücrelerindeki sinirlerle iletişime geçerek 
insanın tüm geçmişini tıpkı bir film şeridi gibi 
gözlerinin önüne getiren o yeni teknolojik 
zamazingoya. Sanki 67 yıldır o hayatı kendisi 
yaşamıyormuş da, pis bir makine tarafından 
kayda alınıyormuş ya da karısıyla 42 sene evli 
kalan kendisi değil de, o pis makineymiş gibi. 
Annesinin zoruyla tanıştığı, ilk buluşmalarında 
pek ısınamadığı ama çok güzel yaprak sarma 
yaptığını öğrenince birden kanının kaynadığı, 
istemeye gittiklerinde elinden tuzlu kahve içip 
yerlere püskürttüğü, askere gitmeden nişanlandığı 
ve ilk defa nişanlarında elini tutarak dans ettiği, 
nikah masasında ayağına basılmasının acısıyla 
imza attığı, düğün gecesi yanında uyuyakaldığı, 
her gece aynı yastığa baş koyduğu, iyi günde kötü 
günde yanında olduğu, hastalıkta ve sağlıkta elini 
tuttuğu, öldüğünde de… Şeyin… Şeyin işte canım! 
Neydi yahu kadıncağızın adı?!

“Titanyum başlıklı mutfak robotu…”

Hayır tabii ki.

“Silikon kaplamalı evcil hayvan çipi…”

Yok, bu da değildi. 

“Portatif yerçekimsiz uyku kabini…”

Alakası bile yoktu.

“MP42 dijital diktafon…”

Hay Allah, neredeydi bu alet? Ukala oğlunu, 
suratsız gelinini ya da o eşek sıpası torununu 
karıştırmadan kendi işini kendisi halletmeyi 
seçmiş, reklamda söylendiği gibi cihazı Kullanım 
Kılavuzu’ndan sipariş etmek istemişti. Fakat 
bir türlü listede bulamıyordu makineyi. Geçmişi 
hatırlattığına göre “G”de miydi acaba? Yoksa 
hatıranın “H”siyle mi başlıyordu? Adı da dilinin 
ucundaydı oysa!

Yaşlı adam titrek parmağını ekranın 
üzerinde hareket ettirerek listede tekrar aşağı indi. 
“N” harfine gelmişti; baş harfi “N”, geçmişteki mutlu 
bir ana duyulan özlem duygusu, geçmişseverlik, 
Yunanca kökenli, 8 harfli, yukarıdan aşağıya… 
Nostalji! Evet, nostaljiyle başlıyordu. Bir şeyli 
nostalji zımbırtısıydı ama ne?!

“Vücut ısısı 36,7⁰C. Nabız 98. Tansiyon 
15-10. Gözlerde bulanıklık ve yaşarma tespit 
edildi. Sistemdeki dengesizlikler üzerine kapsamlı 
beyin taramasına ara veriliyor. Sol ayak serçe 
parmağında az miktarda kanama başladı, 
dikkatinize…”

Aradığı makinenin adını tam 
hatırlayacakken sağlık veri sisteminin tiz sesi 
dikkatini dağıtınca fıttırmanın eşiğine gelmişti, 
“Sana da, dikkatine de başlayacağım şimdi! 
Sussana be şerefsiz evladı!”

Bir eliyle sağlık veri sisteminin sesini 
duymamak için kulaklarını kapatmaya, diğer eliyle 
de kucağındaki kılavuzu kurcalayarak meçhul 

nostalji aletini bulmaya çalışıyor ve fena halde 
çuvallıyordu.

“Nabız, tansiyon ve şeker değerleri kritik 
seviyede, moleküler dengeleyici devreye sokuldu. 
İlgili veriler Sağlık Bilgi Merkezi’ne gönderiliyor…”

“Hay ben senin gibi…!”

Yaşlı adam lafın sonunu yakası açılmadık 
küfürlerle getirirken birden aklına yeni bir fikir 
geldi. Elindeki tableti hemen bir kenara bırakarak 
soyunmaya başladı, “Hadi bakalım, şimdi kimi 
şikayet edeceksin, ispiyoncu meret!”

Son olarak çoraplarıyla külotunu da çıkaran 
büyükbaba salonun ortasında çırılçıplak kalmıştı 
ve kendinden memnun bir halde sırıtıyordu. Sağlık 
veri sistemini alt etmişti; içi boşalan giysilerdeki 
sensörler algılayacak şey bulamayınca sus pus 
olmuştu. Şimdi sıra o inatçı kılavuzdaydı.

 “Gel bakayım buraya…”

Büyükbaba anadan üryan vaziyette tablet 
bilgisayarı eline almışken arkasından tiz bir çığlık 
yükseldi.

“Ayol bu ne hal?!”

İrkilen yaşlı adam önce yerdeki giysilere 
şüpheyle baktı ama hayır, sensörlü sağlık sistemi 
birden dile gelmiş değildi. Bağıran, o anda salonda 
beliriveren geliniydi; gözlerini kocaman açmış, 
hayretler içinde kayınpederine bakıyordu. Onun 
bağırışlarını duyan torun da eksik kalmadı ve 
hemen koşup gelerek anasının yanındaki yerini 
aldı.

“Dedem öyle ne yapıyor, anneee?!”

Gelin hanım şoka girmişti; telaşla oğlunun 
gözlerini kapatmaya çalıştı ama çocuğun o sırada 
X-ışınlı özel oyun gözlüklerinden birini takmakta 
olduğunu ve annesinin elleri engellemeye çalışsa 
da, dedesinin sarkık uzuvlarını tüm çıplaklığıyla 
gördüğünü fark etmemişti. Kayınpederini 
ayıplamakla meşguldü.

“Baba, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı yahu, 
resmen rezalet!”

Yaşlı adamın sabrı çoktan taşmıştı, üstüne 
bir de azarlanınca iyice zıvanadan çıktı. “Sensin 
rezalet! Çıldırdım, var mı? Karışmayın bana!”

 Büyükbaba histerik bir kararlılıkla tekrar 
kılavuzun başına dönünce gelini de çaresizlikle 
yardım aramaya koyuldu; fakat henüz birkaç 
dakika geçmişti ki, çağırmasına gerek kalmadan 
yardım geldi. Sağlık veri sistemi giysilerdeki 
sensörlerden bilgi alamayınca alarma geçmiş ve 
en yakındaki birimi eve yollamıştı. 

Sağlık görevlileri içeri akın ederken yaşlı 
adam kılavuzla olan çıplak dansına devam 
ediyordu. Tüm çırpınmalarına ve bağırmalarına 
rağmen önce tableti elinden aldılar, sonra da bir 
şeylere sararak karga tulumba götürdüler. Hemen 
hastaneye yatırılan dede, ardında sol ayağının 
serçe parmağından düşen tırnağı ve o karmaşada 
kılavuzun ekranında donup kalan yazıyı bırakmıştı; 
“Şarjlı Nanostalji Aygıtı… Sipariş için tıklayınız.”

Emeline ulaşamayan yaşlı adam bir süre 
sağlık merkezinde misafir edildi ve teknolojiyle olan 
savaşına bu kez de hastanedeki birtakım garip alet 
edevatla devam etti. Onu muayene eden doktorun 
sözleri ise bu hazin tiyatroya son noktayı koydu. 

“Maalesef babanızın işletim sistemi 
güncellenemeyecek durumda, altyapı artık bedeni 
desteklemiyor, son kullanma tarihi geçmiş de 
diyebiliriz. Yapay implantlarla ana kumandayı 
yenileyebiliriz ama çok masraflı olur, eskisi 
yenisinden pahalıya gelir. Siz en iyisi modeli 
değiştirin.”
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