
ZG3K ANNEN MAGARA KADINI 6 BSK  9/25/13  10:37 AM  Page 8

Daha önce yeryüzünde gördü¤ümüz hiçbir fleye ben-
zemiyordu. Fred ve Sam’le birlikte, tuhaf a¤açlardan
ve dev e¤reltiotlar›ndan oluflan bir orman›n k›y›s›nda
duruyordum. Arkam›zda kayal›k bir uçurum uzan›-
yor, karfl›m›zda bir yanarda¤ tütüyordu.

Ancak, ilk bak›flta bunlardan hiçbiri dikkatimizi
çekmemiflti do¤rusu. Dikkatimizi ilk çeken fley, üçü-
müzün de ak›l almaz bir biçimde, tepeden t›rna¤a ç›-
r›lç›plak oldu¤umuzdu.

“Her fleyimizi yitirmifliz!” diye ba¤›ran Fred, en
yak›ndaki dev e¤reltiotunun arkas›na dald›.

“Anlayam›yorum,” dedi Sam, “di¤er zaman yol-
culu¤u kitaplar›nda asla böyle olmaz.”

“Peki, neden bize oldu öyleyse?” diye sordu Fred.
“Çok utanç verici bir durum.”
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“Her fleyimizi yitirmifl say›lmay›z,” dedim. “Sam’in
gözlü¤ü hâlâ yerinde duruyor. Senin flapkan var. Be-
nim de de¤ne¤im.”

“Her fleyin bu kadar m›? Yaln›zca bir de¤nek mi?”
diye sordu Fred. “Kitap’› kaybetti¤ini söyleme bana.”

“Tamam, söylemem,” dedim.
“Kitap yan›nda de¤il mi yani? Aman›n!” dedi

Fred. “Bu sefer gerçekten ayvay› yedik. ‹fle yaramaya-
ca¤›n› biliyordum zaten. Burada, Tafl Devri’nde Kitap’›
bulmam›z tamamen olanak d›fl›. Hatta, konuflabilen
birine rastlarsak kendimizi flansl› sayal›m.”

Sam çevresine bak›nd›. “Peki, tamam. Durum pek
iyi görünmüyor.”

“Pek iyi görünmüyor mu?” dedi Fred. “‹nsanlar›n
konuflmay›, yazmay›, sonra da kitap yapmay› bulmala-
r› için bir milyon y›l beklememiz gerek. Ve senin tek
söyleyebilece¤in, durumun pek iyi görünmedi¤i mi?”

“Hesaplar›ma göre,” dedi Sam, “büyük olas›l›kla
milattan önce 40 bin y›l›na geldik. Ç›r›lç›pla¤›z. Ne
araç gerecimiz, ne silah›m›z, ne de erza¤›m›z var. An-
cak, yine de bir fleyimiz var.”

“Sivilce mi?” dedi Fred.
“Hay›r, cahil! Bilgi! Beyin gücü! Modern insan›n

ö¤rendi¤i her fley.” Abart›l› bir hareketle, tüten yanar-
da¤› iflaret etti Sam. “fiu tarihöncesi dünyada kral ya
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da en az›ndan çok popüler tipler olabiliriz.”
Fred’le ikimiz, çay›rl›k ovadan uzaklara bakt›k.
“fiu an beni ancak, iç çamafl›r› ve bir dilim pizza

yat›flt›rabilir,” dedi Fred.
Sam bu sözleri duy-

mazdan geldi. “Üstün
beyin gücümüzle, mo-
dern uygarl›¤› yeniden
yaratabiliriz. Beni 
izleyin.” Çal›l›k-
tan dev bir yap-
rak kopard›.
“Pantolon!” Bir
asma dal› parças›
ald›. “Kemer!”
Yapra¤› üstüne
ba¤lad›. “Giysi!”

Fred’le 
ikimiz de ayn›
fleyleri yapt›k.
Epeyce komik 
görünüyorduk. Ama bu, uygarl›k yolunda bir ad›md›.

Fred yeni yaprak giysisiyle s›çramaya bafllad›.
“Uk, uk. fiimdi de, Okuma Yazma ö¤renmede s›ra.
Aritmetik beklesin.”

Annen Magara Kadini Olmus!.
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Ormanda ac› bir ç›¤l›k yank›land›.
Gerginlik içinde önümüzdeki manzaray› tarad›m.
“Kaçma Saklanma’ya ne dersin? Bir dinozorun

midesine inmek, günümü kesinlikle berbat eder.”
“Hay›r, hay›r, hay›r!” dedi Sam. “Beyin gücü! Di-

nozorlar ve ma¤ara insanlar› ayn› zamanda yaflamad›-
lar.” Sam yapra¤›n› düzeltti. “E¤er milattan önce 40 bin
y›l›ndaysak, dinozorlar›n nesli 65 milyon y›l önce tü-
kenmifl olmal›. Atam›z Cro-Magnon insan› da yerini,
Neanderthal insan›na b›rak›yor olmal›.”

Sam duraklad›. Tam o s›rada, dehflet içindeki bir
insan›n ç›¤l›¤› duyuldu.

“Ah! ‹flte insan!” dedi Sam.
Ama sonra bir ses daha duyduk. Bir kükremeydi

bu. Çok güçlü bir kükreme. Çok büyük, öfkeli ve aç
bir hayvan›n ç›karabilece¤i türden bir kükreme.

“San›r›m, bir kaybolma numaras›n›n zaman› gel-
di,” dedim.

“Bunu Kitap’s›z yapabilir misin?” diye sordu Sam.
“Elbette,” dedim, en yak›ndaki çal›l›¤›n arkas›na

dalarak.
Vahfli görünüfllü bir grup adam çal›lardan f›rla-

d›¤› anda, Fred ve Sam de yan›ma atlad›lar. Adamlar,
post parçalar›na sar›nm›fllard›; uzun, darmada¤›n›k
saç sakal içindeydiler ve var güçleriyle kofluyorlard›.

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR

12

ZG3K ANNEN MAGARA KADINI 6 BSK  9/25/13  10:37 AM  Page 12

“Ma¤ara adamlar›!” diye f›s›ldad› Fred.
Çal›lar›n tepesi salland› ve adamlar› kovalayan

hayvan, kafas›n› uzatt›.
“Dinozor!” diye 

f›s›ldad› Fred.
“Olamaz,” dedi

Sam. “Dinozorlar›n
nesli tükendi.”

Pullu koca 
kafa, boncuk
gibi gözlerini
bize do¤ru 
çevirip 
kükredi.

Arkam›z-
daki kayal›¤a
do¤ru geriledik.

“Neden gidip, bunu ona da aç›klam›yorsun?” de-
dim. “O zaman çeker gider belki.”

Dinozor bize bak›p tekrar kükredi.
Tafl Devri’ne kral olmaya gelmifltik, ama dinozo-

ra yemek olmak üzereydik.
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Fazla ileriye (ya da asl›nda 42 bin y›l geriye) gittim, sa-
n›r›m. Durun da aç›klayay›m.

En iyi arkadafllar›m Sam ve Fred, okuldan sonra
her zaman oldu¤u gibi, benim eve gelmifllerdi. S›k›c›
bir matematik ödevini bitirmeye çal›fl›yorduk, her za-
man olmad›¤› gibi. E¤er ya¤mur ya¤m›yor olsayd›,
çoktan d›flar›ya ç›km›flt›k.

“Müthifl bir fikrim var,” dedi Sam.
“Müthifl fikirlere ihtiyac›m yok,” dedi Fred. “Ba-

na on dördüncü problemin çözümü gerek: Adam›n
biri, saatte ortalama 2.5 kilometre yürüyorsa, 4 saatte
kaç kilometre yol yürür?”

“Saatte 2.5 kilometre çarp› 4 saat, eflittir 10 ki-
lometre,” dedi Sam. “Bak›n, bizim sorunumuz flu za-
man yolculu¤u iflini tamamen yanl›fl ele al›yor olmak.
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Kafam›z› kullanm›yoruz.”
Bafl›m› ödevden kald›rd›m. “Ne demek istiyor-

sun?”
“fiey, biraz araflt›rma yapt›m; Yar›m Porsiyon Si-

hir, flu Narnia z›rval›¤›, Zamanda Buruflma ve Zaman
Makinesi gibi, zaman yolculu¤u kitaplar›n› okudum.”

“Hey, ben o filmi gördüm,” dedi Fred.
“‹flte, bütün o kitaplardaki insanlar›n ne unuttuk-

lar›n› biliyor musunuz?”
“Yiyecek!” dedi Fred. “O kitaplarda hiç yemek ye-

mezler.”
“Hay›r, Neanderthal sen de!” dedi Sam. “Yanla-

r›nda yararl› hiçbir fley götürmezler. Örne¤in, flu hesap
makinesi Kral Arthur’u çok etkilerdi. Bir mini kaset-
çalar fiayenler’i hayrete düflürürdü.”

“Ve Kabasakal bir F-16’ya vurulurdu,” dedi Fred.
Sam’in kafllar› çat›ld›. “Ben ciddiyim. E¤er yan›-

m›zda do¤ru malzeme götürürsek, insanlar sihirli ol-
du¤umuza inanacaklard›r.”

Kurflunkalemimi masaya koydum. “Bak›n flimdi,
bu müthifl hileyi yeni ö¤rendim,” dedim. “Bu kalemi,
yaln›zca tek parma¤›mdaki gizli güçleri kullanarak ma-
sada yuvarlay›fl›m› izleyin. Ona dokunmayaca¤›m. ‹zle-
yin... Hokus pokus, kalem yuvarlanorus.” Kalem, par-
ma¤›m›n hemen önünde, masa boyunca yuvarland›.
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