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Kızım Caoimhe’ye...

Sen harika bir evlat ve  

fantastik bir editörsün.





HAİN BURUN

İşler Gerry’nin burnu düştüğünde sarpa sarma-

ya başladı.

O ana kadar Doktor Neşeli’nin Eğlence 

Mağazası’nda alelade bir gün geçiriyorduk. Kendi-

me benim gibi robotlarla yaşayacağım yeni bir ev 

bulduğumdan beri geçirmekten pek keyif aldığım 

günlerden biriydi -tam rakam vermem gerekirse 

otuz altı adet böyle günüm olmuştu.

Bunlar akıllı olsunlar diye imal edilmiş ancak 

insanların umduğundan çok daha zeki hâle gelmiş 

robotlardı.

İstenmemiş ya da atılmış robotlardı.

En çok ihtiyacım olduğunda bana yardım etmiş 

robotlardı.

Artık benim arkadaşım olmuş robotlardı.
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Kaybolduğum zaman sert, neredeyse yok edile-
mez Noke gibi bana ilk yardım elini uzatan robot-
lardı. Noke mantar şeklinde, eski, boyası soyulmuş, 
çark dişleri gıcırdayan bir atlıkarıncanın kontrol 
panelindeydi. Atlıkarınca uzun zamandır çalışma-
mıştı ama becerikli arkadaşım onu tamir etmişti.

“Hayatının yolculuğuna hazır mısın?” diye sor-
du Noke, ben salıncağın üzerinde ileri geri gider-
ken. Sırtım boştaydı ve yumurta biçimindeki ba-
caklarım salıncağın kenarından aşağı sarkıyordu 
Dört parmağımla zincirleri sıkıca kavramıştım.



“Sen bunun tamir olduğundan emin misin?” 

diye sordum çünkü mantar şeklindeki atlıkarınca 

ben Doktor Neşeli’nin Eğlence Mağazası’na gel-

meden önce bile paslıydı ve çalışmıyordu.

Noke ayar düğmelerini kontrol ederken “Rüya 

gibi çalışıyor olmalı.” dedi.

“Eğlenceli olacak mı?”

“Öyle çok kıkırdayacaksın ki kafan kopup yere 

düşecek.” dedi Noke.

Noke’un kafamın gerçekten yere düşeceğini kas-

tetmediğinden emindim. Yani yüzde 98.71 emin-

dim diyelim.

“Peki, bu, nasıl desem, hepimiz için güvenlidir, 

değil mi?” Yeni arkadaşlarımdan bir diğerine, ya-

nımdaki salıncakta sakince şarkı söyleyen Red’e bir 

bakış attım. 

Red o güne kadar tanıdığım en güzel ve zarif 

robottu ama fazla gerildiğinde ısınma ve alev alma 

tehlikesi vardı.
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“Ah, Red’in alev alması-
na sebep olur mu, diye mi 
soruyorsun?” diye sordu 
Noke birkaç düğmeyi çevi-
rirken.

“Bu şeyi düşük devirde 
tutalım Noke.” dedi Red 
alçak, melodik bir sesle. 
“Şöyle köşemi bucağımı se-
rinletecek bir esinti çıkarta-
cak kadar.”

“Biraz hız bence fena ol-
mazdı.” dedi Gerry karşım-
daki salıncakta heyecanla 

kımıldanarak. “Koltukaltlarımdaki örümcek ağ-
larını temizlerdi. Örümcekler koltukaltlarımı pek 
seviyor.”

Gerry uzun zaman burada yaşamış ve bulduğu 
ıvır zıvırı, yedek parça olarak kullanmıştı. Gerry’nin 
sağ elinin olması gereken yerde bir oyuncak yaka-
lama makinesinin kancası vardı. Her iki gözü de 
slot makinesinin dönen sembollerinden meydana 
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geliyordu. Toplama arka-

daşımın burnu -o da şim-

dilik- burun deliklerinin 

olması gereken yerde iki 

küçük çukurun olduğu 

kirli bir pinpon topun-

dandı.

“Pekâlâ, şu konuyu 

açıklığa kavuşturalım.” 

dedi Noke son kontrol-

lerini yaparken. “Koltu-

kaltlarınızdaki örümcek-

leri kaçırtacak kadar hızlı ama kimsenin alev alıp 

patlamayacağı kadar yavaş gitmek istiyorsunuz. 

Tamamdır.”

Biz atlıkarıncanın hareket etmesini beklerken 

elektrikli köpek Kuçu salıncakların altından geçip 

bacaklarımın arasında bozulmuş, cızırtılı bir sesle 

havlamaya koyuldu.

"HAV. HAVFFFFZZZZTTTT."
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Kuçu bizim gibi akıllı değildi. Aslında bakarsa-
nız Kuçu hiç akıllı değildi. Ancak bunun önemi 
yoktu. Kuçu’nun her anın tadını çıkarırmış gibi bir 
hâli vardı.

Noke metal menteşelerden yükselen yüksek, ta-
kır tukur bir çatırtının ardından “Hadi bakalım!” 
diye seslendi ve bir düğmeyi çevirdi. Atlıkarınca 
müzik kutularına özgü bir ninni çalarak ileri doğru 
atıldı. 

Hareket etmiştik

Usulca yola koyulurken salıncağım yükselmeye 
başladı. Karnımdaki devrelerde sanki içeride pofu-
duk tüyler uçuşuyormuşçasına bir gıdıklanma his-
settim. Bunu sevdim.

Tek gözü pırıl pırıl yanıp sönen Kuçu ayakları-
mızın altındaki ahşap zeminde koşturdu ve atlıka-
rıncanın ortasında açıkta duran çarkların ve dişlile-
rin etrafında gezindi.

"HAV. HAVFFFFZZZZTTTT."

Salıncaklar yükseldi. Ninni çalarken biz de ma-
kul bir hızda dönmeye devam ettik.
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Ağzımdan bir kıkırtı çıkıverdi.

Alçak sesle, sakin bir melodi mırıldanmakta 

olan Red gülümsedi.

“Eğlenceliymiş.” dedim. Çizgilerden meydana 

gelen yüzümde parlak turuncu bir mutluluk ifa-

desi belirdi.

Yeni arkadaşlarımla, yeni evimde, yeni haya-

tımdaydım.

Bu şahane bir şeydi.

Atlıkarınca biraz daha hızlı dönüyordu. 

Sonra daha da hızlandı. Sonra birazcık 

yavaşladı.

Ninni de daha hızlı bir tempo-

da çalmaya başlamıştı. O huzurlu 

ninniye pek benzemiyor, daha 

çok dans müziğini andırıyordu.

Karnım biraz daha gıdık-

lanmaya başlamıştı.
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“Bu hız beni biraz fazla ısıtmaya başladı.” dedi 
Red.

“Daha da hızlanmayacak, değil mi Noke?” diye 
seslendim.

“Endişelenmeyin. Yalnızca biraz daha hızlanır. 
Biraz daha heyecanlanırsınız ama 



patlama matlama yok!” dedi Noke düğmeyi çevi-
rirken.

Kuçu’nun paslı minik bacakları dönen zemine 
yetişebilmek için elinden geldiğince hızlı olmaya 
çabalıyordu.

“Benim kafam zangırdıyor!” diye bağırdı Gerry.

Doktor Neşeli’nin Eğlence Mağazası’nın ışıkla-
rı hafi fçe bulanıklaşmaya başladı. Sensörlerim en 
ufak ayrıntıları görebiliyor olsa da renkleri artık bir 
girdap hâlinde görmeye başlamıştım.

“Atlıkarıncayı durdurma zamanı geldi Noke.” 
diye seslendi hafi fçe kızarmaya başlayan Red.

“Pekâlâ.” dedi Noke her iki 
elini de kontrol düğme-

lerine götürerek. “Yo. 
Bir saniye durun. Bu 
düğme biraz sert…”

Yanından geçip 
giderken düğmenin 

Noke’un elinde kaldı-
ğını gördük.
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“Hay aksi.”

Karnımı gıdıklayanlar artık pofuduk tüyler de-

ğildi. Karnımın içi sanki kurtlarla doluydu.

“Lütfen durdur şunu!” diye yalvardım.

“Yapamıyorum!” dedi Noke.

Salıncağın zincirlerine sıkıca sarıldım. Odanın 

öteki ucuna, karşıdaki eski atari oyunları dizisi-

nin içine mi fırlayacaktım? Devrelerim ve tellerim 

Doktor Neşeli’nin Eğlence Mağazası’nın dört bir 

köşesine saçılacaktı. Kafamı bowling topu niyetine 

kullanırlardı. Bacaklarım da lobut olurdu!

Yüzümü oluşturan minik ışık noktacıkları bir 

leke gibi ekranıma yayıldı. Daha fazla dayanama-

yacaktım.

Gerry “Burnum!” diye feryat etti.

Beyaz, yuvarlak bir şey yüzüme doğru uçtu.

Gerry’nin yüzündeki pinpon topu yerinden 

kurtulmuştu. Kafama vurup çın ettikten sonra sıç-

rayıp yere düştü.
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Kuçu kaşla göz arasında sıçradı ve pinpon topu-
nu havada yakaladı.

Noke kontrol panelinin oradan “Düğmeyi ta-
mir etmeye çalışıyorum!” diye bağırdı. “Yo, düğ-
meyi tamir edemiyorum!”

Başımız büyük beladaydı.

Biz giderek daha hızlı dönerken Gerry, Kuçu’ya 
doğru “Burnumu ısırma!” diye bağırıyordu.

Kuçu pinpon topunu fırlatırken “HAV. 

HAVFFFFZZSSSTTTT.” diye bir ses çıkardı.

Burun atlıkarıncanın tam ortasındaki dişlilerin 
içine düştü. 

Ve ezildi.

“Güzel burnum!” dedi Gerry.

Yolculuk yüksek bir GICIRTI, bir dizi ÇATIR-
TI ve GGGGGÖÖÖÖÜÜÜÜÜÜMMMM gibi 
bir sesle, bizi salıncaklarımızda hoplatarak son bul-
du. Ninni iki yerinde atladı, yavaşladı ve durdu.

Gerry’nin burnu atlıkarıncanın dişlilerine sıkış-
mıştı. Fakat bizi kurtarmıştı!
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Salıncaktan sallanarak aşağı indim. Ayaklarım 
bir yöne, gövdem başka yöne gitti. Beynimin nere-
ye gittiğini bilmiyordum.

Tökezleyerek sırtüstü yere düştüm.

Red tepemde durmuş bana bakıyordu ve aslına 
bakarsanız endişe verici derecede kırmızı bir hali 
vardı.

Gerry dişlilerin arasına sıkışmış pinpon topunu 
çekti. “Bana bir burun lazım. Parçalarım düştüğün-
de kendimi tam hissetmiyorum. Alın işte, yalnızca 
kırık dökük bir robotum. Burunsuz, kırık dökük 
bir robot…”
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Gerry ezilmiş topu yerine koyup bastırdı ve yat-
tığım yere doğru geldi. “Dürüst olun, nasıl duru-
yor?”

Ezilmiş top ne yazık ki yere düştü. 

Gerry’den bir sızlanma nidası yükseldi.

Pinpon topu sıkıştığı yerden çıkınca özgür kalan 
atlıkarınca tekrar hareket etmeye başladı. Ondan 
yükselen ninni artık kulağa berbat geliyordu.

Noke tepemde belirdi ve ayağa kalkmam için 
elini uzattı.

“Korkunç muydu?” diye sordu ben sallanarak 
ayağa kalkarken. “Korkunç görünüyordu da.”

Çok düşündüm ve çizimlerden meydana gelen 
yüzümü yeniden olması gereken hâline getirdim.

Başımı salladım.

“Benim tarzım bir eğlenceye benziyor. Şu düğ-
meyi tamir edip bir de ben deneyeceğim.” dedi 
Noke ve salıncaklara doğru ilerledi.

Genişleyip genişlemediğinden emin olmak için 
ekranımdaki çatlağa dokundum. O çatlak benim 
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hikâyemin bir parçasıydı. Bir gün o çatlakla uyanıp 
ardından sahibim Beth’i aramaya koyulmuştum. 
Ancak ekranımın düşmemesi için iyice genişleme-
sini istemiyordum.

Kalçamı yokladım, oradaki ufak çekmecemi aç-
tım. Çekmece hâlâ tek parçaydı. Daha da önemlisi 
Beth’in bana verdiği kırmızı mücevher, hani onu 
bulmama yardımcı olan kele-
bekli kolyenin taşların-
dan biri hâlâ içindey-
di.

Çekmeceyi ka-
pattım ve gövdemin 
kalanını herhangi bir 
yumru ya da çarpma 
izi var mı diye kontrol et-
tim. Kesinlikle bir yerlerim yam-
ru yumru olmuştu ve çarpışmaya maruz kalmıştı 
ama görüşüne göre hiçbir göçüğüm yoktu.

“Sistemimin ısısı tehlikeli seviyelere yükselmiş.” 
dedi tilt makinesinin yanındaki bir bankta, elleri 
dizlerinde, gözleri kapalı, dimdik oturan Red. “So-
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ğumam gerek. Ayrıca bu tip heyecanlardan uzak 
durmam lazım.”

Ezik büzük pinpon topunu inceleyen Gerry 
“Bana da bir burun lazım.” diye inledi.

Bu Gerry’nin yeni bir buruna ilk kez ihtiyaç du-
yuşu değildi. Gerry zaten bugüne kadar bir mus-
luğu, bir banyo tıkacını, eski bir çorabı, bir kapı 
anahtarını ve hatta bir çikolatayı denemişti. Çiko-
lata burnu, sıcak hava yüzünden uzun süre dayan-
mamıştı. Tabii bir de aç bir fare yüzünden…

“Balondan burnu denediğim zamanı hatırlıyor 
musunuz?” diye sordu Gerry.

“Hatırlamaz mıyız?” dedi Noke atlıkarıncaya bi-
nerken. “O fi kir de patlamıştı. Hem de suratının 
tam ortasında!”

“Hatırlatma.” 
dedi Red.
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“Eğer parçaların yerine yenilerini koymazsam 

devamında ne olacak?” diye devam etti Gerry. Canı 

sıkılmıştı. “Kafamın yere düşüp yuvarlanmasına 

izin mi vereyim?”

“Tekrar böyle bir şey yaşamamak için doğ-

ru düzgün bir robot burnuna ihtiyacın var.” dedi 

ayakları havada, atlıkarıncada dönüp duran Noke.

“Sen bana seninkini verir misin?” diye sordu 

Gerry umutla.



“Hayır, veremem.” diye yanıtladı Noke. “Bur-
num benim en iyi özelliğim. Burnum ve ışığın kaş-
larımdaki vidalara yansırken izlediği yol…”

“Başka bir yerden bulamaz mıyız?” diye sordum.

“Eğer hızı o kadar artırmasaydın böyle olmaya-
caktı.” dedi Red, gözleri hâlâ kapalı. “Gerry’ye bir 
burun borçlu sayılırsın Noke.”

Atlıkarıncadaki Noke tekrar yanımızdan geçti. 
“Pekâlâ. Sana hak verdim. Bir yer var… Gerry ne-
resi olduğunu bilir.”

“Yo, olamaz.” dedi Gerry. Omuzları düşmüştü.

“En iyi yol bu.” dedi Noke.

“Biliyorum, ama…”

“Sen içeri girmek zorunda değilsin Gerry. Sade-
ce bize nereye gideceğimizi göstermelisin.”

Neden bahsettikleri konusunda hiçbir fi krim 
yoktu. Ancak ben soramadan Gerry gönülsüzce 
“Tamam.” dedi.

Noke uzun bir OLEEEEEEEEY sesi eşliğinde 
salıncaktan fırladı, zemin üzerinde sıçradı ve eski 
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bir müzik kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
eski bir pop şarkısı çalmaya başladı.

Noke “Hemen şimdi.” diyerek ayağa kalktı. 
“Kim Test Laboratuvarı’na geliyor?”
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