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ORTAYA ÇIKAN SIR

Elimde tuttuğum kuşu bulmak zor oldu. Güver-
cinler etrafta bol olsa da birini ele geçirebilmek 
neredeyse imkânsız.

Yaklaşık bir haftadır güvercin-
lerin peşindeyim ve sonun-
da emelime ulaştım. Yeni 
bilimsel araştırmam elim-
deki kanatlı canlı saye-
sinde gerçekleşecek.
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Yeni araştırmamda kuşun sadece kanatla-
rına değil, zekâsına da ihtiyacım var. Çünkü 
güvercinim o minik beynini kullanıp boynuna 
astığım notu istediğim yere iletmeli. Birkaç 
gününüzü bir güvercinle geçirince, öğrenme 
kapasitesinin çok sınırlı olduğunu hemen 
anlıyorsunuz. Tuvaletini, kediler gibi kuma 
ya da köpekler gibi sokağa kadar tutmak 
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gibi basit bir ayrıntıyı öğrenemedi. Hatta ona 
taktığım isim bile aklında bir yansıma bulmadı. Bu 
ayrıntılardan yola çıkarak adresi öğrenmesinin 
imkânsız olduğunu kısa süre içinde anladım.

Kendi adının farkında olmayan bir canlının “ad-
res” denen ayrıntıdan haberi olması tabii ki im-
kânsızdı. Bu yüzden bilim dünyasını sallarken hep 
yanımda durarak kendi küçük titreşimleriyle bana 
güç katan Hamdican’dan yardım istedim. O bizim 
evin karşısındaki boş arsaya gidip elinde güvercin-
lerin en sevdiği yiyecek olan bir tas buğdayla 
bekleyecek. Çünkü güvercinler adlarına, 
tuvalet terbiyesine kayıtsız kalsalar da 
yiyeceğe karşı çok zayıflar. Bir can-
lıya istediğinizi yaptırmak için onu 
en zayıf noktasıyla yönetmelisiniz. 

Ben de bunu yapacağım!



Yönlendirmelerimiz sayesinde güvercinimizin 
mesajı doğru kişiye, yani Hamdican’a kesin ulaş-
tırmasını bekliyoruz.
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Deneyimin ilk adımı olan, güvercinin boynuna 
kurdeleyle mesajı asmak güvercini yakalamak 
kadar zordu. Güvercinler boyunlarına bir şey 
asılmasından hoşlanmıyorlar. Bunu anlatacak 
dilleri olmasa bile, duygularını ifade edebilecek 
gagaları var. Elime attığı üç beş gagaya 
rağmen Alex’in boynuna şu mesajı tak-
mayı başardım. Şimdi de balkondan, karşıda-
ki boş arsada, elindeki bir tas dolusu buğdayla 
bekleyen Hamdican’a bakıyorum.
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İki gündür sevgili Alex’le yaptığım uzun sohbetler 

sonrasında onun beni anladığına inanmak istiyorum. 

Suratıma sanki anlar gibi bakıyor. Hatta ara sıra 

boynunu büküp “üzülme” dercesine gurultular da 

çıkarıyo
r. Ona Alex adını takma sebebim ise ileti-

şimde çığır açan en önemli isim Alexander Graham 

rının gelişimini inceleyerek kendi iletişim aracımı 
Bell’in anısına saygımdan. Ben de iletişim araçla-

keşfedeceğim.
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Ben bunları düşünürken, Hamdi-
can karşı taraftan “Göndersene!” 
işareti yapınca derin bir nefes al-
dım. Balkonun kenarına yerleştirdiğim 
minik kamera ile deneyimi çekiyorum. 
İnternete yükleyip herkesin yarar-
lanmasını sağlayacağım. Tabii belki bu 
sayede bir üniversitenin dikkatini de 
çekebilirim. Mutlaka ilkokulda har-
canan bu bilim insanını keşfedip, onu 
layık olduğu yere çekip alacak büyük 
bilim insanları vardır. 

İki gündür sevgili Alex’le yaptığım uzun sohbetler 

sonrasında onun beni anladığına inanmak istiyorum. 

Suratıma sanki anlar gibi bakıyor. Hatta ara sıra 

boynunu büküp “üzülme” dercesine gurultular da 

çıkarıyo
r. Ona Alex adını takma sebebim ise ileti-

şimde çığır açan en önemli isim Alexander Graham 

rının gelişimini inceleyerek kendi iletişim aracımı 
Bell’in anısına saygımdan. Ben de iletişim araçla-

keşfedeceğim.
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Güvercinimin gözlerinin içine bakıp, “Sana 
güveniyorum…” dedim ve onu balkondan 
Hamdican’a doğru bıraktım. Güvercinim kanatlarını 
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bembeyaz açtı. Sonra da Hamdican’a doğru değil de 
yönünü sokağın sonuna doğru çevirip uçup gitti.

Alex’in ne kendi adından, ne posta güvercini 
oluşundan haberi var. Ardından seslenme-

lerimi de boynundaki mesajı da dikkate 
almadı. Şu kitaplarda yazan posta gü-

vercinleri başka bir ırktan mı acaba? 
Bunu da not aldım.

Acaba posta g
üver-

cinlerinin cinsi 
konusunda bir

 

ayrıntı bulabile
cek miyim?
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Hamdican’ın yanına gittiğimde etrafının güver-
cin dolu olduğunu gördüm. Bizim Alex iletişim işini 
ciddiye almasa da kendi türü beslenme işini çok 
ciddiye alıyor.

“Ben de bunları besleyeyim dedim. İyi yap-
mışım değil mi?”

“İyi yapmışsın, ama bizim inceleme için daha 
çok bilgi toplamamız gerekiyor. Bu posta gü-
vercinleri…”
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Cümlemi tamamlayamadım. Sokağın başından İlay-
da koşarak giriş yaptı. Bir yandan da bize bağırı-
yordu. Tüm güvercinler korkup kaçtı.

Merakla arsadan çıktık.

“Ne oldu? Kötü bir şey mi var?”

“Hem de çok kötü…”

“Ne oldu söylesene!”

İlayda çok korkmuşa ben-
ziyor. Nefesinin düzen-
lenmesini bekleyip 
boğazını temizledi 
ve fısıltıyla anlat-
maya başladı.

“Cemcaaaan! Hamdicaaaan!”
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