
YAPAY CİNAYET
Alper Kaya

Bu çizgi romandaki çizimler, Twitter üzerinde 

geliştirilmiş bir yapay zeka çizim botu olan 

@ressambot'a hazırlatılmıştır.   



Olay yerinden ayrılırken, yüzü kireç gibi beyazdı.
"O kadar mı kötü?" diye sordum...

Haklıydı.

Bin parçaya bölünmüş gibi duran, sıfatsız... 

Bir ceset bile değildi. Bambaşkaydı.

"Daha kötüsünü...

... hiç görmemiştim." dedi.
Çok başkaydı.

 

Bir ceset görmek,  karlı bir gecede tren 
istasyonunda beklemeye benzer. 

O artık ölmüştür,  geri  gelmeyecektir.
Fakat aydınlatılması gereken bir sırrı vardır.

Fakat böyle bir ceset görmek ise...

Gelmesini beklemediğiniz o trenin size çarpmasına benziyor. 



Çarptığı hızla ezip geçiyor...

Çarpıyor...



Nefes almakta zorlanıyordum, kendimi sokağa 
attım. Bunu yapan her kimse...

Gözümün önünden gitmiyordu.
Adımlarımı hızlandırdım.

Bir yerlerde durmuş, insanların bu
vahşete tepkisini izliyor olmalıydı. 

Boşuna! Zihnim benden hızlı koşuyordu.

Gece, her zamankinden daha ağırdı.
Katil buralarda bir yerde olmalıydı... Ağır ağır yürüyen şu garip tip olabilir miydi?

Fazla uzaklaşmış olamazdı.

Veya hızlı hızlı yürüyen şu kadındı belki...



Saklanacak bir yer aramaya 
gerek bile yoktu...

Kalabalığın içinde  yeterince vakit 
geçirdiyseniz yüzünüz silikleşir...

Vücudunuz ise 
bir silüetten ibaret olur...

Şehir o kadar kalabalıktı ki...



Kimseyi önemsemeden koşan bir adam mı?

Bir kişi öldürüldüğünde, sadece bir kişinin 
öldüğüne bizi inandıran ne? Hele ölen birisinin arkasında kaldıysa...

Yoksa kanun zırhına bürünmüş bir maskeli mi? Katilin bir kişi olduğunu bize düşündüren ne?

Yaşarken  de ölmez mi insan?



Ama gecesini bana sor...

Şehri elbet bilirsin...



Anlatsam da inanmazsın.

Gündüzün ne kadar hızlı gelip çattığını... 



Sabah olunca kalabalık  dağılır sanırsın...

Fakat biraz yakından bakınca görürsün... Mutsuzluk da tekinsizliğe dahildir.

Oysa bu devasa bir yanılgıdır. Kalabalık dağılmaz, sadece şekil değiştirir...

Gündüz de en az gece kadar tekinsizdir.



Kanlı elleri cebindeki bir ihalecidir katil...

Peki gece koşanları daha korkunç kılan nedir?

Ya da düşünceli bir berduştur, bıçağı tutan el... Masumiyeti kirleten de katil değil midir?

Ölümün gecesi, gündüzü olur mu? Korkunun gecesi, gündüzü olur mu?



Ama  tekinsizliğini bana sor.

Gündüzü elbet bilirsin...



En azından, öğrendim.

Ben bilirim.



Siz ise üç gün sonra öğrendiniz, öldüğümü.

Sahipsizlik, bin parçaya bölüyormuş insanı.

Soğukta, bir köşe başında öğrendim...



SON


