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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bu yazı tutuklanmamdan kısa bir süre sonra yazıldı...

\/\Bir Hacker’ın Vicdanı/\/

+++Mentor+++

8 Ocak 1986’da yazıldı
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Bugün bir kişi daha yakalandı, bütün gazeteler yazıyor. "Bilgisayar
Suç Skandalından Bir Genç Tutuklandı", "Bankayı Kurcalayan Hacker Tutuklandı"...

Allahın belası çocuklar. Hepsi birbirinin aynısı.

Peki, o tam-takım psikolojiniz ve 1950’lerden teknobeyninizle, bir de
hacker’ın gözlerinin ardına baktınız mı? Onu harekete geçiren nedir, onu şekil-
lendiren hangi güçlerdir, onu biçimlendiren ne olabilir diye hiç merak ettiniz
mi?

Ben bir hacker’ım, dünyama girin...
Benim dünyam okulla başlıyor... Diğer çocukların çoğundan daha akıllı-

yım, bize öğrettikleri bu zırvalar canımı sıkıyor...
Allahın belası başarısız. Hepsi birbirinin aynısı.

Ortaokul veya lisedeyim. Öğretmenlerin bir kesirin nasıl sadeleştirile-
ceğini onbeşinci defa anlatışlarını dinledim. Anladım. "Hayır, Bayan Demir,
çalıştığımı göstermedim. Kafamdan yaptım..."

Allahın belası çocuk. Muhtemelen kopya çekti. Hepsi birbirinin aynısı.

Bugün bir şey keşfettim. Bir bilgisayar buldum. Bir saniye, bu çok iyi.
Ne istersem onu yapıyor. Eğer hata yapıyorsa, benim yüzümden. Beni sevmediğinden
değil...

Veya beni tehdit gibi gördüğünden...
Veya ukala olduğumu düşündüğünden...
Veya öğretmeyi sevmediğinden ve burada olmaması gerektiğinden...

Allahın belası çocuk. Bütün yaptığı oyun oynamak. Hepsi birbirinin ay-
nısı.

Ve işte oldu... bir dünyaya bir kapı açıldı... bağımlının damarlarını
kaplayan eroin gibi, telefon hattından elektronik bir pals gönderiliyor, gündelik
yetersizliklerden kaçacak bir sığınak aranıyor... bir devre kartı bulunuyor.

"İşte bu.. işte burası ait olduğum yer..."
Buradaki herkesi tanıyorum... hiçbiriyle tanışmadıysam bile, hiçbiriyle

konuşmadıysam bile, bir daha hiçbirini duymayacak olsam bile... Hepinizi biliyo-
rum...

Allahın belası çocuk. Yine telefon hattını kapatıyor. Hepsi birbirinin
aynısı...

Hepimizin birbirine benzediğinden zerre şüphen olmasın... Okulda ete açken
kaşıkla bebek maması yedirildik... geçmesine izin verdiğiniz et parçaları da önce-
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den çiğnenmiş ve tatsızdı. Sadistlerin baskısı altındaydık, ya da hissizlerce yok
sayıldık. Öğretecek şeyi olan az kişi için istekli öğrencilerdik, ama onlar da
çölde su damlaları gibi.

Artık burası bizim dünyamız... elektron ve devre anahtarının dünyası,
baud’un güzelliği. Zaten varolan, açgözlü vurguncularca işletilmese sudan ucuz o-
lacak bir hizmeti parasız olarak kullanıyoruz ve bize suçlu diyorsunuz. Keşfedi-
yoruz... ve bize suçlu diyorsunuz. Bilginin peşinden gidiyoruz... ve bize suçlu
diyorsunuz. Deri rengi olmadan, milliyet olmadan, dinsel tarafgirlik olmadan va-
roluyoruz... ve bize suçlu diyorsunuz. Atom bombaları yapıyorsunuz, savaşlar çı-
karıyorsunuz, öldürüyorsunuz, hile yapıyorsunuz ve bize yalan söyleyerek bizim
kendi iyiliğimiz için olduğuna inandırmaya çalışıyorsunuz, yine biz suçlu oluyo-
ruz.

Evet, suçluyum. Suçum merak. Suçum insanları nasıl göründüğüne değil, ne
söylediği ve ne düşündüğüne göre değerlendirmek. Suçum sizden daha akıllı olmak,
bunun için beni asla affetmeyeceksiniz.

Ben bir hacker’ım ve bu da benim manifestom. Bu bireyi durdurabilirsiniz,
ama hepimizi durduramazsınız... nihayetinde, hepimiz aynıyız.

+++Mentor+++

Çeviri: Işık Barış Fidaner
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