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SİZ MİSİNİZ BAY KÖPÜŞ?

Sadece iki buçuk hatırayla, ayaklarım bir öğü-
tücüden içeri sarkan vaziyette uyandığımdan beri 
birkaç kez şaşırdım.

Tam olarak 263 kez.

Bazılarını şöyle sayabilirim:

34 numaralı şaşırma: İnsanların kaşlarını ilk 
fark ettiğimde. Sanki gözlerinin üzerine tüylü tır-
tıllar yapıştırmışlardı.

56 numaralı şaşırma: Bir çocuğun hapşırdığını ve 
kafasının roket gibi fırlamadığını ilk gördüğümde. 

109 numaralı şaşırma: İnsan ayaklarıyla ilgili 
her ne varsa.

En önemlisi, hâlâ beni şaşırtacak şeyler olmasına 
şaşırıyorum.

Ne zaman şaşırılabilecek her şeye şaşırdığımı 
düşünsem, beklemediğim bir şey ortaya çıkıyor. Bu 
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durum bazen içimdeki her şeyin donmasına neden 
oluyor ya da ekranım her şeyi içine çekmeye çalışan 
iki dev göze dönüşüyor.

İşte, Sadece İki Buçuk Hatırayla, Ayaklarım Bir 
Öğütücüden İçeri Sarkar Vaziyette Uyandığımdan 
Bu Yana Beni Şaşırtan Şeyler listemin 264 nu-
marası: Bay Köpüş’ün, Doktor Neşeli’nin Eğlen-
ce Mağazası’nın yan kapılarından birinin hemen 
önünden hızlı hızlı yürüyerek geçmesi.

Bay Köpüş, arkadaşım Beth’i ararken tanıştığım 
bir robot köpekti. Sahibi beni diğer robot evcil 
hayvanlarının arasına katılmam için evine götür-
müştü. Ancak oğlu beni cüceye dönüştürmek iste-
diği için pencerelerden birine tırmanıp kaçmıştım.

Cüce olmak istemiyordum.

Aptal bir şapkası ve küçük kızıl bir sakalı olan 
herhangi bir taklit yaratık olmak istemiyordum.

Ben sadece Robit olmak istiyordum. Kendim ol-
mak istiyordum.

O yüzden kaçtım.

O korkunç çocuğu geride bıraktım.



9

Sahte evcil hayvanları geride bıraktım.

Bay Köpüş’ü ardımda bıraktım.

Ve umduğum onları bir daha asla görmemekti.

Oysa metal ayaklarını sabah yağan yağmurdan 
kalma su birikintileri içinde çırpıp su sıçratan Bay 
Köpük, o an karşımda duruyordu.

En yeni, en büyük ve en paslı arkadaşım Paslı ile 
konuşurken, robot köpeğin Doktor Neşeli’nin Eğ-
lence Mağazası’ndaki bovling alanının köşesindeki 
açık kapının önünden geçtiğini fark etmiştim.

“Bay Köpüş, siz misiniz acaba?” diye sordum 
kendi kendime konuşurmuşçasına kısık bir sesle.

“Bay Köpüş de kim?” diye sordu Paslı. Uzun, kı-
rık kolunu bovling ayakkabılarının durduğu tozlu 
rafa dayamıştı.

“Dışarıdaki küçük köpek robot.” dedim. “Onu 
tanıyorum. Daha önce tanışmıştık.”

Çok şaşırmıştım ama içimde başka bir his daha 
vardı. Karın tellerimde tuhaf bir köpürme hisset-
tim. Kafam sanki bir kâse su kadar çalkantılıydı.
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O tuhaf hissi uzaklaştırmaya çalıştım ve dışarıya 
bakmak için kapıya doğru yürüdüm.

Paslı da üzerime eğilip dışarı göz attı. “Köpek 
mi? Daha önce Kuçu dışında bir köpek görme-
miştim.” Paslı bir Test Laboratuvarı’nda uzun süre 
mahsur kalmıştı; dışarı çıkmasına izin vermiyorlar-
dı. “Köpeklerin kanatları olduğunu sanıyordum.”

Bay Köpüş’ün kanatları yoktu ama hatırladığım-
dan farklıydı. Tıpkı ilk tanıştığımızda olduğu gibi 
burnunda bir çukur vardı, ama öncekinden daha 
kötüydü; öyle kötüydü ki burun delikleri yanlama-
sına duruyordu, biri diğerinin üstündeydi. Ve Bay 
Köpüş daha kirliydi. Her zamankinden daha fazla 
ezikti ve çizik içindeydi.

 Bay Köpüş bir hayli kırık döküktü. Tıpkı kırık 
ekranım ve kalçamda eskiden çekmecemin olduğu 
yerdeki delik yüzünden benim olduğum gibi.

Kuçu’nun arkamda havladığını duydum.

"HAVV. HAVFFFFZZZTT."

Robot köpek arkadaşım kontrolden çıkıp bov-
ling alanına daldı. Tüyleri havada uçuşur, tek gözü 
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farklı renklerde yanıp sönerken arka arkaya peren-
deler attı. 

Noke, Kuçu’nun ardından bir hışımla koştu. 
“Mekanik köpeğin kontrol anahtarını gördün mü? 
Herhâlde bovling salonundaki lobutlar Kuçu’ya 
kazara çarptığında düştü.”

“Kuçu’yu bovling topu olarak kullandığında mı? 
Kuçu’yu lobutlara attığın zaman mı?” diye sordu 
Paslı ciddiyetle. Bu esnada, ampullerden meydana 
gelen ağzı her kelimesinde yanıp sönüyordu.

“Küçük, aptal ayrıntılara takılmanın sırası de-
ğil.” dedi Noke elleri ve dizleri üzerinde uzun bov-
ling pistinde arama yaparken.

“Robit bir köpek gördü.” dedi Paslı. “Kanatsız 
bir köpek.”

Kapıdan Bay Köpüş’ün 
yaralı bereli burnu-
nu nemli oluklara 
veya küçük çöp 
yığınlarına sok-
mak için ara sıra 



13

durarak dar sokağın duvarları boyunca zikzak çiz-
mesini izledim.

“Köpek dediği Bay Köpüş.” dedim Noke’a başı-
mı çevirip. “Daha önce tanıştığım bir robot köpek. 
Sokakta tek başına gördüm onu.”

“Aynı taklit köpek olduğundan emin misin?” 
diye sordu Noke devrilmiş bovling lobutlarından 
meydana gelen yığının altında Kuçu’nun anahta-
rını ararken. “Bunların hepsi birbirinin aynısı gibi 
duruyor. Mesela, kendimi ilk defa sokakta buldu-
ğumda, tüm trafik ışıklarının aynı değil, aynı görü-
nen farklı ışıklar olduğunu anlamam biraz zaman 
almıştı. Gerçi tüm trafik ışıkların çok kaba olduğu-
nu söylemeden geçemeyeceğim.”

Kuçu bir takla daha attı. Sonra bir 
tane daha.

“Hayır, bu kesinlikle Bay Kö-
püş.” dedim. Bunu derken ço-
cuksu sesimi yükselttim çünkü 
Noke’un bana yanılıyor olabile-

ceğimi söylemesinden hoşlanma-
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mıştım. “Burnunun üzerinde bir eziği vardı ama o 
ezik şimdi daha da kötüleşmiş. Bir de bu kadar çok 
vuruğu ve sıyrığı yoktu. Ve daha temizdi. Ama aynı 
taklit köpek.” Kuçu arkamda attığı taklayla duvar-
dan ve yerden sekti.

Kafamın içini hâlâ su dolu, karnımı ise birazcık 
fışırtılı hissediyordum. Belki güneş pillerimi şarj et-
mem gerekiyordu. Bütün sabah içerideydim, sabah 
yağmurundan saklanıyordum. Pillerimde yalnızca 
yüzde 30 güç kalmıştı.

Noke “İşte orada!” diye bağırıp gürültüyle üç-
gen şeklinde dizilmiş lobutların ortasına daldı.

Noke’un strike yaptığını sanan sistem zaferi-
ni kutlayan bir melodi çaldı. Noke etrafa saçılmış 
lobutların arasında Kuçu’nun anahtarını bulup lo-
butları süpürmek için aşağı inen makinenin altında 
kalmadan önce havaya kaldırdı.

“Paslı, bana yardım eder misin?” diye seslendi.

Kuçu bir takla attı, ikinci taklasını attı, derken, 
üçüncü taklasında Paslı gevşek, kırık kolunu ona 
doğru uzattı ve köpeği yakaladı.
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Noke, kumanda anahtarını Kuçu’nun karnında-

ki açık bir yamaya sabitlerken, ben Bay Köpüş’ü 

izledim ve ne yapmam gerektiğini hesaplamaya ça-

lıştım.

Bay Köpüş’ten elektronik bir homurtu yüksel-

di ve robot köpek aceleci adımlarla sokaktan aşağı 

yürümeyi sürdürdü. Sahibi olduğuna dair hiçbir 

belirti yoktu. Bay Köpüş’ü takip edersem sonunda 

kendimi kafamda yeşil bir şapka, suratıma küçük, 
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kırmızı bir sakal yapıştırılmış hâlde bulacağımı 
sanmıyordum. 

Kafamın içinde bir tuhafl ık hissetmeme neden 
olan o garip his hâlâ içimdeydi. Ama bu bahset-
tiğim tuhafl ık kıkırdayıp geğirmeme sebep olacak 
bir tuhafl ık değildi.

Yine de, nedendir bilmem, kıvrık burunlu kö-
peğin kayıp mı, yoksa atılmış mı olduğunu bilmem 
gerekiyordu.

Bay Köpüş’ün peşine düştüm.
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ÖNDEKİ KÖPEĞİ İZLE!

Bay Köpüş, şehrin sokaklarından meydana ge-

len labirentte dolaştı, bazen tekrar yola koyulma-

dan önce elektronik bir homurtuyla homurdan-

mak ya da kırık burnuyla bir çöp yığınını ittirmek 

için durdu.

Acaba kayıp mıydı? Birçoğumuz gibi atılmış 

mıydı?

Bay Köpüş’ün gezintisi beni Doktor Neşeli’nin 

Eğlence Mağazası’ndan epey uzağa götürdü. So-

nunda öyle bir yere vardım ki şehrin, binaların dip 

dibe olduğu ve gün ışığının yere zar zor ulaştığı bu 

bölümünü tanıyamadım.

Beni Doktor Neşeli’den uzaklaştıran her adı-

mımda tellerim endişeyle daha da çok gerilmeye 

başladı.
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Beth’in bir madalyaymışçasına göğsüme yapış-
tırdığı mücevhere dokundum. Belki bana güç ve-
rirdi. Belki cesur olduğum zamanları hatırlatırdı. 
Ama kaybolmak ya da beni evine götürebilecek ya 
da öğütücüye yedirebilecek şüpheli bir insan tara-
fından sahiplenilmek istemiyordum.

Arkamdan birinin “Nereye gidiyorsun?” diye ses-
lendiğini duydum. Şaşkınlıktan neredeyse düşü-
yordum, kendi etrafımda dönünce arkamda dura-
nın, kalın kaşları üst üste binmiş Noke’tan başkası 
olmadığını gördüm.
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Kuçu takla atmadan dosdoğru peşinden koştu-
ruyordu.

“Bize hiçbir şey demeden Doktor Neşeli’den ay-
rıldın.” dedi Noke. “Kafana kulağakaçan falan mı 
girdi? Arkadaşımız Gerry’nin başına gelmişti bir 
kez. Biz sorunun ne olduğunu anlayana kadar bir 
hafta boyunca kendini bir kâse jöle sandı.”

“Bay Köpüş’ün başına ne geldiğini öğrenmeli-
yim.” dedim.
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“Sen o sahte köpek havlamasını mı takip ediyor-
sun?” dedi Noke. “Yüzündeki çatlaktan nem sızmış 
ve seni çıldırtmış olmalı.”

"HAVVVV." dedi Kuçu, kendi etrafında birkaç 
kez dönerek. "HAVFFFFZZZTT."

Bay Köpüş ara sokağa atılmış, ters duran bir 
karton kutuyu incelemek için kısa bir süreliğine 
durdu. Ardından yamuk duran burnunun üzerine 
yapışmış bir muz kabuğuyla yeniden hızlı hızlı yü-
rümeye koyuldu.

Yürümekle koşmak arasında bocalarken, “O 
köpeği takip etmem gerek.” dedim. Yürürken hep 
zorlanmışımdır. Ya da koşarken. Veya ikisinin ara-
sını yaparken.

“Evet, kesin kafandan içeri su girmiş senin.” 
dedi Noke bana yetişip.

Kuçu bacaklarımızın arasından aniden sıyrıldı 
ama Bay Köpüş dar sokağın başına ulaşıp etrafına 
bakınırken Kuçu heyecanlandı ve peşine takıldı.

Bay Köpüş gözden kayboldu.
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Yumurta şeklindeki bacaklarım elverdiğince hız-
lı hareket ederek ki bu epey yavaş anlamına geliyor-
du, yalpalaya yalpalaya arkasından gittim. 

Noke huysuz elektronik sesler çıkarıp sarsıla sar-
sıla yanımdan geliyordu. “Robit, her an bir insana 
yakalanabilirsin. Daha da kötüsü, ben yakalanabi-
lirim.”

Ara sokaktan çıkarken, büyük bir kutu taşıyan 
uzun, kare bir robot bizi az daha yere deviriyor-
du. Yuvarlak bir robot yuvarlanarak hemen yanı-
mızdan geçti, diğer yöne doğru giderken neredeyse 
yüzümü kesiyordu.

Bu sokak korkutucu derecede hareketliydi. Gü-
vende olabilmek için duvara yaslanırken, kaldırım-
ların insanlar ve robotlarla tıka basa dolu olduğu-
nu, dört bir yandan araçların geçtiğini ve tepede 
insansız hava araçlarının vızıldadığını gördük.

Tepemizde yükselen gökdelenlerin kenarları 
devasa ekranlarla kaplıydı. Her birinde cicili bi-
cili parfümlerden kokulu peynirlere, sakinleştirici 
çaylara ve vurdulu kırdılı filmlere kadar çeşit çeşit 
yanıp sönen reklamlar dönüyordu.
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Bir an tüm bunlar bana çok fazla geldi. Yine ba-
şım döndü. Konsantre olup bir o yana bir bu yana 
hareket eden metal ve insan bacakları arasında yitip 
gitmiş Bay Köpüş’ü aramam gerekiyordu.

“Acaba Bay Köpüş nereye kayboldu?” diye sor-
dum merakla.

Noke “O robot köpeği boş versene sen.” dedi. 
“Asıl Kuçu nerede acaba?”

Küçük köpek sadece yarım dakika önce bura-
daydı, etrafta zıplıyordu. Oysa artık ortalıkta gö-
rünmüyordu.

“Biyonik hav hav nereye gitti?” diye sordu Noke 
sinirlenmiş gibi yaparak ama endişesini gizleyemi-
yordu.

İnsanların, robotların, dronların ve arabaların 
gürültüsü arasında, başka hiçbir şeyle karıştırama-
yacağımız bir ses duyduk.

"HAVV. HAVFFFFZZZTT!"

“Orada!” diye bağırdım yolun karşısını, kalabalı-
ğın arasında, yanıp sönen büyük ekranların altında 
duran bir oğlan çocuğunu işaret ederek. Uzun boy-
luydu ama sanırım Beth’ten biraz daha küçüktü.
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Kuçu’yu koltuğunun altında tutuyordu.

Kuçu tekrar "HAVV." dedi, uzun dili rüzgârda 
dalgalanıyordu. "HAVFFFFZZZTT!"

Çocuk, kimsenin takip etmediğinden emin 
olmak istercesine etrafına bakındı. Kuçu’yu sıkıca 
tutarak dar, karanlık bir ara sokağa girdi.

“Kuçu’yu yakalamış!” diyen Noke onları takip 
etmek için hızla uzaklaştı.

Endişeli, paniğe kapıl-
mış robotlar değilmişiz de 
normal, duygusuz robot-
larmışız gibi görünmek 
için elimizden geleni 
yaptık. Dimdik ve kas-
katı yürüyerek yolun 
karşısına geçtik.

Grafiti kaplı yüksek 
duvarlarla çevrili ara so-
kağa vardığımızda, ço-
cuğun sokağın ucundan 
hızlıca çıktığını gördük.
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"HAVV." dedi Kuçu, çocuğun koltuk altından 
dışarı bakarken. "HAVFFFFZZZTT!"

Duyguları olmayan normal bir robot gibi dav-
ranmayı bıraktım ve kollarımı dar duvarlara çarpıp 
çizmemeye çalışarak yeniden hızla koşmaya baş-
ladım. Ara sokaktan ayrılırken neredeyse arkadan 
Noke’a çarpıyordum.

Daha sakin, büyük bir meydanın her iki ucun-
daki sokaklarla buluşacak şekilde uzanan bir cad-
deye varmıştık ve etrafımız neredeyse tamamen 
yüksek, cam binalarla çevriliydi. Bir tanesi üç katlı 
yüksek bir ekranla kaplıydı. Bu, parlak renkli rek-
lamlarla dolu bir elektronik reklam panosuydu.

Ancak karşımızda –meydanın tam ortasında– 
çok tuhaf bir manzara vardı.

Yeşildi. Yemyeşil. Her şey öyle yeşildi ki her bi-
rini tek tek saymam mümkün değildi. Ancak çok
yeşillik olduğunu sayabiliyordum. 

Burası, dört bir yanında yükselen devasa binala-
rın altında sıkışıp kalmış yemyeşil bir parktı. Par-
lak yapraklar, asi çalılar, dalları sallanan ağaçlar ve 




