


TEK TÜK HATIRLADIKLARIM

Hafızamda sadece iki buçuk hatıra ile uyandım.

Çok yanlış olan bir şey vardı. Çok daha fazlasını 
hatırlamalıydım. Milyonlarca hatırayı saklayacak 
biçimde tasarlanmış bir zihne sahibim. Ayrıca acil 
durumlar için popomun sol tarafında fazladan ye-
rim var.

İlk hatıram on beş saniye uzunluğunda. Küçük 
bir kız ambalaj kağıdını yüzümden kaldırıyor. Se-
vinçle çığlık atarken gözleri ışıl ışıl parlıyor. Koyu 
renk saçlarını kafasının tepesinde topuz yapmış ve 
ağzı kulaklarına varıyor. 

Kızın boynunda kelebek şeklinde bir kolye ta-
kılı, kelebeğin kanatlarında yeşil, kırmızı, sarı ve 
mavi renklerde on altı tane göz kamaştırıcı mücev-
her var.

Bu kız gördüğümü hatırladığım ilk kişi. 
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Kız “Oyuncak robot! Teşekkürler Büyükanne!” 
diye mutlulukla bağırıyor.

Kızın arkasında, üzerinde “7. yaş günün kutlu 
olsun!” yazan balonların yanında ayakta duran, be-
yaz saçlı, gülümseyen bir kadın var. Bu kadın “Bü-
yükanne” olmalı.

“Şirin ve sevimli Beth için şirin ve sevimli bir ro-
bottan daha iyi bir hediye olamaz diye düşündüm.” 
diyor Büyükanne. 

Kızın adının Beth olduğunu böyle öğreniyo-
rum. 

“Teşekkürler teşekkürler teşekkürler teşekkürler 
teşekkürler!’ diyor Beth.

Bir aynada kendi yansımamı görüyorum. 
Beth’den biraz daha kısayım. Bedenim gümüş-yeşil 
renkli ve ampul şeklinde. Karnım yuvarlak ve sert 
ama dokununca ya da sarılınca yumuşak bir his 
verecekmiş gibi duruyor. Ellerimdeki dört tombul 
parmağımı şöyle bir oynatıyorum. Ayak parmak-
larımı oynatamıyorum çünkü ayak parkmaklarım 
yok. Sadece yumurta şeklinde bacaklarım var.
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“Ay, şunun suratına bak.” diyor Beth. “Çok sev-
dim!”

Geniş, oval şekilli bir kafam var; ortası düz, kö-
şelere doğru eğimleniyor. Ekranda rengarenk ışıklı 
minik noktalar birlikte hareket ediyor ve çizgi fi lm 
karakteri gibi bir insan suratı meydana getiriyor.

Kendimi gülümserken hayal ettiğimde ekranda 
parlak mavi gözler ve portakal rengi sıcak bir gü-
lümseme beliriyor.
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Beth ve büyükannesi gülüyor da gülüyor...

Bu hatıra burada bitiyor.

İkinci hatıra birinciden daha da kısa. Sadece 
yedi saniye sürüyor. Beth bu hatırada da var ama 
boyu artık benden biraz daha uzun ve saçı da biraz 
uzamış. Kelebekli kolyesi yine boynunda ama bu 
sefer kanatlarından birinin tek taşı eksik. Bu hatıra 
ilkinden daha sonra kaydedilmiş olmalı. 

Bana bakıp kıkırdıyor çünkü bir sebepten ka-
fama şapka niyetine içinde hâlen çiçekler olan bir 
saksı takmışım. Ayrıca belimde renkli bir hulahop 
ve parmaklarımdan birine bağlanmış köpek şeklin-
de mor bir uçan balon var.

Beth o kadar çok gülüyor ki acaba gülmekten 
çatlar mı diye merak ediyorum.

Neyse ki çatlamıyor ve bu hatıra bitene kadar 
gülmeye devam ediyor.

Bir de şu son hatıra var. Yarım olan. 

Bu hatıra düzgün oynamıyor. Cızırtılı, kesik ke-
sik ve sadece 5,824 saniye sürüyor.
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Beth öncekinden çok daha uzun. Yüzünde yaşça 

daha büyük bir ifade var. Kafamda saksı olan hatı-

ranın üzerinden çok zaman geçmiş olmalı. 

Kahkaha atmıyor.

Kelebekli kolyesini hâlâ takıyor. Kolyenin ağır 

gri paltosunun yakasından dışarı çıktığını görebi-

liyorum. 

Dışarıda, bir caddedeyiz. Beth’in arkasındaki 

duvarda büyük bir tabela var. Turuncu bir halkanın 

içinde yan yatmış beyaz bir üçgen var.

Yakın bir yerden gürültüyle akan suyun sesini 

duyabiliyorum. 

CIZIRTI. GÖRÜNTÜ ATLIYOR. Beth bana doğru 

eğilmiş. Gözleri dolmuş.

CIZIRTI. GÖRÜNTÜ ATLIYOR. Zayıf gün ışığı kele-

bekli kolyeden yansıyor. Düşmüş taşlar ardında üç 

minik boşluk bırakmış. Sadece on üç tane kalmış.

CIZIRTI. GÖRÜNTÜ ATLIYOR. Beth’in ağzından tek 

bir kelime çıkıyor. “Sev...”
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Hatıra donuyor.

Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki de son-
rasında kapatıldım. Belki de artık düzgün çalışmı-
yordum.



Ne kadar zaman böyle kaldığımı bilmiyorum. 
Tek bildiğim, yeniden açıldığımda tek bir kelime 
söylediğim: “Robit.”

Sonra kendimi uçsuz bucaksız bir çöp selinin 
içinde, bir hurda öğütücünün dev metal çenesine 
doğru sürüklenirken buldum.



Bir araba plakası kafama çarptı ve çıııın diye bir 
ses çıktı.

Büyük bir traktör tekerleği başımın bir santi-
metre önüne düştü, neredeyse kafamı koparacak-
tı. Zıplaya zıplaya ilerledi ve sonunda öğütücünün 
kocaman, metal dişleri arasına sıkışıp patladı. 
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On beş metre uzağındaydım ve hızla kaymaya 
devam ediyordum. Tehlikeyi gördüğüm anda an-
lamıştım çünkü, TEHLİKE kelimesi zihnimde 
gerçekten yanıp söndü. Yüksek bir alarm eşliğinde 
yanıp sönen büyük kırmızı harfler, beni düşen çöp-
ler yüzünden kafamı kaybedebileceğim konusunda 
uyarıyordu.

Kafamı kaybetmek istemiyordum. Tek kolum 
kopsa belki onun yerine yenisini takabilirim 
ya da popomun sağ yanını. Ama kafamın 
yerine yenisini takamam.



TEHLIKE.
En kalın çelik parçalarını bile metal kırıntısına 

çeviren öğütücüye on metre kaldı. 

Ben bir robottum. Durumu değerlendirmek, 
acil bir kaçış yolu oluşturmak ve planımı gecikme-
den uygulamaya koymak için gelişmiş bilgisayar 
beynimi hemen kullanmam gerektiğini biliyor-
dum. 

Ama yapmadım. Bunun yerine yokuş aşağı yu-
varlanarak kayarken kollarımı çırptım ama zemin-
de tutunacak bir çıkıntı bulamadım.

Neden bunu yaptım? Siz insanların “panik” de-
dikleri şey bu mu?

Bundan hoşlanmadım.

TEHLIKE TEHLIKE.
Düşen bir ekmek kızartma makinesi gövdeme 

çarptı.

Sol kalçamdaki kapak birden açıldı ve içinden 
parlak birşey dışarı, uzağa doğru fırladı ve yanımda 
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yamaç aşağı benimle birlikte kayan kırılmış oyun-
cak mutfağın kenarına takıldı.

O parlak şey Beth’in kelebekli kolyesiydi! Küçük 
mücevher taşları çöplerin kiri içinde parlıyordu. 
Taşlarının sadece on iki tanesi kalmıştı.

TEHLIKE TEHLIKE 
TEHLIKE.

Öğütücüye ve yok olmama sadece beş metre 
kaldı.

Beth’in kelebekli kolyesini kaybetmiş olduğunu 
anladım.

Beni kaybetmişti.

“Sev...” demişti son hatıramda. Nasıl ve neden 
olduğunu bilmiyordum ama bu kelimenin insanlar 
için çok güçlü bir anlamı olduğundan emindim. 

Kolyeyi görmek ve Beth’i düşünmek sakinleşme 
programımı yeniden çalıştırmış olmalı çünkü ansı-
zın ne yapacağımı biliyordum.

Kaçmalıydım. Kolyeyi Beth’e geri götürmeliy-
dim. Kendimi eve, ona götürmeliydim.
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TEHLIKE TEHLIKE 
TEHLIKE TEHLIKE.
Sivri uçlu uzun bir metal parçası döne döne 

yükseldi ve öğütücünün ağzındaki çıplak toprak 
zemine saplandı.

Kaçmak için tek bir şansım vardı. Açıyı, düşme 
hızını ve en önemlisi kolyeyi kurtarmamın Beth 
için ne kadar önemli olacağını hesapladım.



Sivri uçlu metal çubuğa doğru sıçrayıp parmak-
larımı etrafına sardım ve kolyeyi tutabilmek için 
çubuğun etrafında şöyle bir döndüm. Tam o esna-
da öğütücü oyuncak mutfağı korkunç bir CATIRTI 
eşliğinde midesine indirip paramparça etti.

Başarmıştım! Ama hâlâ güvende değildim.

Kolyeyi geri koyduktan sonra çekmeceyi ka-
pattım. Ardından öğütücüye doğru yuvarlanan 
çöpleri gözlerimle taradım. Bir başka metal kazık 
gözüme ilişti, hani şu insanların kayak yaparken 
kullandıkları kazıklardan. Eğildim ve çubuğu tam 
zamanında tuttum, ardından önümdeki yumuşak 
zemine sapladım. 

Çubuğu ve kazığı zemine saplaya saplaya 
çöplerin meydana getirdiği çığın ara-

sından yavaşça yokuş yukarı geri 
tırmandım. Üzerime doğru 

savrulan bir valiz omu-
zuma çarptı. Az daha 

yeniden düşüyordum 
ama elimdeki çubu-
ğa ve kazığa daha 



sıkı sarıldım ve o korkunç ses azalana, zemin ye-
niden düz hâle gelene kadar yokuş yukarı tırman-
maya devam ettim.

Yokuşun başına yaklaştığımda bir kamyonun ar-
kasının açıldığını ve bir yığın yeni çöp boşalttığını 
gördüm.

Bu yeni hurda yığını öğütücüye doğru yuvarla-
nırken elimdeki çubuk ve kazığa sıkıca tutundum.

Bir top kafamın üzerinden sekti. Kirli bir oyun-
cak bebek çarpıp geçti. Sanki görünmez bir çocuk 
tarafından sürülen paslı bir bisiklet yokuş aşağı in-
meye başladı.

Her şey gelip geçene ve zihnimdeki TEHLİKE 
yazısı kaybolana kadar tutundum. Kafamdaki yük-
sek sesli alarm sustu. Kafamın içi artık öyle sessizdi 
ki beynimin neden burada olduğumu ve ne yap-
mam gerektiğini düşünürken çıkardığı sesi bile du-
yabiliyordum. 

Kamyon benden uzaklaşıp bayır aşağı gürültüy-
le yoluna gitmeye koyuldu. Acaba kamyonu bir 
insan mı kullanıyordu? Beth ve büyükannesinden 
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bildiğim kadarıyla insanlar iyilerdi. Bir insan bula-
bilsem benim bu öğütücünün dibine kazara düştü-
ğümü anlardı ve Beth’i bulmam için bana yardımcı 
olurdu.

Kamyonu takip etmeye başladım.

Bazı cisimler esintinin etkisiyle yolun iki yanına 
yığılmış çöp tepelerinden aşağı yuvarlanıyordu. Yu-
varlak bir ayna yere düşüp yuvarlandı ve önümde 
duruverdi. 

Üzerinde dikilip aynaya baktım. Gümüş-yeşil 
gövdem kirlenmiş, yüzümü meydana getiren eğri 
ekranın üzeri pislikle dolmuştu. Kiri sildim ve ek-



ranımda siz insanların yanak diyeceğiniz yere denk 
gelen kısımda ince bir çatlak gördüm. Hatıralarım-
da hiç çatlak görmemiştim ve o çatlağın nasıl oldu-
ğunu bilmiyordum.

Turuncu gülümsemem önce maviye dönüştü, 
sonra ters döndü.

Tek bildiğim iki buçuk hatıram olduğu, kaybol-
duğum ve beynimde sürekli dönen o kelimeydi. 

Robit.

Robit.

Etrafa saçılmış çöplerin arasındaki kabloları ke-
miren bir fareye “Robit.” dedim. 

Fare bana cevap vermedi.

Daha yüksek sesle bir daha “Robit!” dedim.

Robit.

Sonra, neden yüksek sesle söylediğim ilk keli-
menin bu olduğunu anladım.

“Robit” benim adımdı.
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Yolun sonunda, kamyonun park ettiği yerin ya-
nında bir baraka olduğunu görebiliyordum. Kapı-
sının önünde bir çift çamurlu çizme vardı. İçeride 
biri olmalıydı. 

Bedenimi barakaya doğru çevirdim. 
Yürürken ıslıkla neşeli bir melodi çalma-
ya koyuldum. 

Kafam karıştı, durdum. Niyetim neşeli 
bir melodi çalmak değildi.

Yeniden yürümeye ve ıslık çalmaya başla-
dım. Daha da kötüsü, havada sıçrayıp to-
puklarımı birbirine yurdum. Bende bir 
sorun vardı. Bedenim yapmasını söyleme-

diğim şeyler yapıyordu. Islık çalmadan ve 
topuklarımı birbirine vurmadan, sade-
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ce yürümeye odaklanmam gerekiyordu. Barakaya 
yaklaşırken kendime bazı sorular sordum.

Neden hayatımla ilgili neredeyse hiçbir şey ha-
tırlamıyordum?

Sadece iki buçuk hatırayla Beth’i nasıl bulabi-
lirdim?

Öğütücünün ağzına doğru yuvarlanırken bir ro-
bot gibi sakin ve hesaplı olmam gerekirken, neden 
bir insan gibi paniğe kapılmıştım? 

Bir farenin fare olduğunu bildiğim gibi, kendi-
min de robot olduğunu biliyordum. Bir tekerlek 
de tekerlekti. Bütün bu bilgiler kafamın içindeydi, 
Beth’in evine gitmeden önce kafama yerleştirilmişti.

 Siz insanlar da insan olduğunuzu aynı şekilde 
biliyorsunuz. En azından ben öyle düşünüyorum. 
Belki yanılıyorum. Belki siz bazen sabah uyanıp 
yatağınızdan çıktığınızda çikolatalı bisküvi olma-
dığınızı fark edip buna hayret ediyorsunuz.

Barakanın basamaklarını çıkarken yüzüme tu-
runcu bir tebessüm çizdim ve kapının koluna 
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uzandım. Kapıdan süzülüp içeride her kim varsa 
yüksek sesle, dostça bir “merhaba” diyecektim ki...

“Ananaslar!” deyiverdim.

Oysa ananaslar demek istememiştim.

Barakanın içindeki masanın arkasında oturan 
adam korkuyla geriye doğru savruldu GUM diye 
sandalyesinden düştü.



Barakanın içi elektronik eşya parçalarıyla dolup 
taşıyordu: Üst üste dizilmiş eski, kırık radyolar, te-
levizyonlar, vantilatörler öyle yükseğe çıkıyordu ki 
küçük pencereden gelen gün ışığının büyük kısmı-
nı kesiyorlardı. 

Masada tepetaklak bir dron duruyordu. Üzerin-
de soluk renkli bir kafatası ve kemiklerden oluşan 
bir desen vardı, kabloları ortadaydı, pervaneleri bir 
kenara ayrılmıştı. Herhalde tamir ediliyordu.

Masanın kalanı eski, buruşturulmuş yemek kap-
ları ve boş gazlı içecek kutularıyla kaplıydı. Yarısı 
yenmiş bir hamburger paketinde duruyordu. 

Adam masadan destek alarak ayağa kalkarken 
hamburgeri avucunun içinde ezdi. Üzerinde Çabu-
cak Ez-Öğüt Onları yazan, bir tarafa eğerek taktığı 
şapkasının altında fırça gibi beyaz saçları vardı. Gri 
kirli sakalı, kırmızı bir burnu, eski barakasının duvar-
larının soyulmuş boyası gibi görünen bir cildi vardı.

Kirli işçi tulumunun yakasındaki solmuş isim-
likte MERHABA, BENİM ADIM FLINT yazı-
yordu.

26



Flint benim gibi biraz bozuk görü-
nüyordu.

Özür dilemek, kaybolduğumu 
söylemek ve buraya nasıl gelmiş ola-
bileceğimi sormak istiyordum ama 
zihnimde tüm kelimeler birbirine girmişti.

Bunun yerine “Üzüm! Ben çok üzümlüyüm.” 
dedim. 

Bir gözünü kısarak bana dik dik baktı. İki dişi 
eksikti, üç tanesi de kırık. Yanaklarından biri iyi çiğ-
nenmemiş bir lokma hamburger köftesiyle doluydu.

“Seni minik, manyak cıvata çuvalı, nasıl girdin 
bakayım buraya?” Flint kıyafetine bulaşan ham-
burger parçasını silerken kaşlarını çattı. “Öğütücü-
den mi kaçtın bakayım sen?”

Flint hiç de dost canlısı görünmüyor ve benimle 
herhangi bir hurda parçasıymışım gibi konuşuyor-
du. Ama ben hurda değildim ve Flint’e tüm olan 
biteni anlatınca ortada bir hata olduğunu anlaya-
cağından hiç şüphem yoktu. O nedenle “Yardıma 
ihtiyacım var.” demek istedim.

Özür dilemek, kaybolduğumu 

27



Ancak onun yerine “Karnıma ihtiyarım var.” de-
dim.

İşe yaramıyordu. Beynimin söylememi emretti-
ği sesleri çıkartamıyordum.

Madem öyle belki de Flint’e sorunumu göster-
meliydim. Ekranıma bir kelebek çizdim ve yüzüm-
de kanat çırpmasını sağladım. Sonra Flint’e kolyeyi 
göstermek için göğsümdeki çekmeceyi açtım. Ben 
daha kolyeyi çıkartamadan elimi itti.

Bir gözünü kısıp diğerini açarken sanki devrele-
rimi görmeye çalışır gibi bana bakarken “Yürüyen 
bir ekmek kızartıcıyla kaybedecek vaktim yok!” 
dedi. “Neredeyse bütün dostlarım robotlar yüzün-
den işini kaybetti. Senin gibi bir pas yığınının bu 
hurdalığı terk etmesine izin verirsem patronum be-
nim yerime bir robot koymak için sonunda bahane 
bulmuş olacak. Buna izin vermeyeceğim!” dedi.

Flint mutlu bir insan değildi. Sinirli bir insan-
dı. Bunu bana parmağını sallarken dişlerini sımsıkı 
sıkmasından ve yükselen sesinden tahmin ediyor-
dum.
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“Ben otuz üç yıldır Çabucak Ez-Öğüt Onları’nda 
çalışıyorum ve robotları parçalamak bu işin en sev-
diğim kısmı,” dedi.

Sanki birinin karnımdaki tüm kabloları büktü-
ğünü hissettim. Korkmak herhalde böyle bir histi.

Neden böyle şeyler hissediyordum ki? Ben bir 
robottum. Robotların hissetmemesi gerekir.

Ama şimdi bunları düşünecek vaktim yoktu.

Flint üzerime yürüdü, beni arkamı dönmek zo-
runda bıraktı ve bir masaya çarptım. Bir mikrodal-
ga fırın yere düştü ve kırıldı.

Elektronik yığınlarının arasında başka şeyler de 
vardı. Robot kolları. Robot bacakları. Robot kafa-
ları. Flint robotları da masasının üzerinde duran 
dronu parçalarına ayırdığı gibi ayırıyor olmalıydı. 

Yüzüm titredi. Yine korkmuştum herhâlde. Se-
rinkanlı ve sakin olmalı, bir robot gibi davranma-
lıydım ama korku denilen şeyi dışarı yansıtmama-
nın yolunu bilmiyordum.

“Sen sadece bir makinesin. O yüzden kendini 
bana acındırmayı bırak.” dedi Flint ve bir beyzbol 
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sopasını kaptığı gibi başımın yanındaki duvara 
tehditkâr bir şekilde vurmaya koyuldu.

Zihnimde TEHLI
KE yazısı yine belirdi. 

Sonunda Flint’in beysbol 
sopasının altından kaçıp ba-
rakanın açık kapısından dışarıya 
bakarak “Ben kekim - külot - kay-
boldum.” demeyi başardım.

“Sen öyle san. Kaybolmuş-
muş! Şimdi ben seni bir daha 
bulunamayacak hale getirene ka-
dar hareketsiz dur bakalım.” dedi 
beni sopayla dürterek.

Bunu yapabildiğimi bil-
mediğim hâlde birden yere 
kapanıp bir topa dönüştüm 
ve yuvarlanmaya başladım. 
Kırık elektroniklere çarparak 
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Flint ile aramızda bir televizyon yığını oluşmasına 
sebep oldum. 

Kapıdan dışarıya ve ardından çakılların arasında 
giderek hızlanarak yuvarlanmaya devam ettim.

TV yığınını kenara itmeye çalışırken bana “Geri 
dön!” diye bağıran Flint’i duyuyordum. “Sana em-
rediyorum!”

Aslında insanların bana yapmamı söyledikleri 
şeyleri yapmam gerektiğini biliyordum ama korku 
hissi kablolarımın içinde öyle güçlü bir biçimde 
uğulduyordu ki sanki artık kontrol ondaydı.

Flint durmam için bağırmaya devam ediyordu 
ama tüm parçalarım -her devrem, her vidam- henüz 
güvende olmadığımı söylüyordu. Hurdalığın çitle-

rine kadar yuvarlandım da yuvarlan-
dım. Kafamı dışarı çıkarttım 

ve çitlerin arasında küçük 
bir boşluk gördüm. Bu-
nun üzerine yeniden top 
oldum ve boşluktan dı-
şarıya yuvarlandım.



Flint’in kapana kısıldığı barakanın içinden “Seni 
tekrar elime geçirdiğimde lime lime edip metal bir 
spagetti yapacağım!” diye bağırdığını duyabiliyor-
dum.

Kafamın içinde bir sürü düşünce vızıldıyordu. 
Neden bu adam bu kadar korkunçtu? Üzgün oldu-
ğu için mi bu kadar sinirliydi acaba? Küçükken hiç 
robot bir arkadaşı olmamış mıydı?

Zihnimden TEHLİKE yazısı silinene kadar yet-
miş üç saniye daha geçti. Artık eski hâlime dön-
menin ve tam olarak nereye geldiğimi görmenin 
güvenli olduğunu hesapladım.

Hurdalıktan uzaklaşan geniş ve sakin bir yol-
daydım. Bilinmeze doğru tüm hızımla koşmaya 
başladım. Çok ama çok korkmuş olmama rağmen 
koşarken yine ıslıkla o neşeli melodiyi çalıyordum.

Nereye koştuğumu bilmiyordum. Sadece gü-
venli bir yer bulmak zorunda olduğumu biliyor-
dum. 

Eve, Beth’e gitmenin bir yolunu bulmalıydım. 
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