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“Hey arkadafl, numaran kaç senin?” dedi, Brooklyn ak-
sanl› metalik bir ses.

“San›r›m, flu elektrik süpürgesi sana söylüyor,” de-
di Fred. 

Küçük oday› inceledim. Büyük cam küreli lamba-
lar, tarih kitaplar›nda gördü¤ümüz, elle kurulan gramo-
fonlardan biri ve masan›n üstünde de eski moda bir te-
lefon vard›. Yüz y›l öncesinden kalm›fl bir oda gibiydi.

Buraya ait görünmeyen tek nesne, tam önümüz-
de, bofllukta yüzen metal fleydi. Ve Fred hakl›yd›. O
fley, fazla boy atm›fl bir tür elektrik süpürgesine ben-
ziyordu.

Robot-süpürge-fley biraz daha yak›n›m›za süzül-
dü. Tepesinden ç›kan bir ›fl›k demeti, bizi bafltan afla¤›
tarad›.
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ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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“Hey arkadafl, numaran kaç senin?”
“Konuflan elektrik süpürgesiymifl,” dedi Fred.
“Onun bir elektrik süpürgesi oldu¤unu sanm›yo-

rum,” diye f›s›ldad› Sam. “Bahse girerim, bu bir robot
polis. Ve e¤er ona numaralar›m›z› söylemezsek, bizi
öldürücü lazeriyle havaya uçuracak flimdi.”

“Anlayam›yorum,” dedim. “Sihirli kareyi, yüz y›l
gelece¤e gitmek için tufllad›k. Ama bu robotu saymaz-
sak, yüz y›l geçmifle gitmifl gibiyiz.”

Sam gözlerini devirdi. “Hayret yani! Daha önce
Kitap ’la hiç sorunumuz olmam›flt› sanki.”

Robot iyice yak›n›m›za süzüldü. Metalik sesi flim-
di daha tehdit ediciydi.

“Hey arkadafl, numaran kaç senin?”
“Haydi, kaçal›m buradan!” dedi Sam.
Biz sola yöneldik. Robot sola geçti.
Biz sa¤a yöneldik. Robot sa¤a geçti.
“Joe, sen sihirbazs›n,” dedi Fred. “Konufl onunla.

Bir numara göster. Emmesi için biraz toz falan yarat
fluna!”

Bir robota tam olarak ne söyleyece¤imi bilemiyor-
dum; ama onu etkileyebilecek bir numara düflünmeye
çal›flt›m.

“Merhaba, Bay Süpürge –ya da Robot– Adam.
Bir metali bükebilen insan gördün mü hiç?” Cebim-
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den metal bir para ç›kar›p, masaya koydum. “Sert, de-
¤il mi?” Bozuklu¤u önümde, baflparma¤›mla iflaret-
parma¤›m›n aras›nda tuttum. “Seyret flimdi.”

Robotun tepesinde, küçük k›rm›z› bir ›fl›k yan›p
söndü.

Bozuklu¤u, e¤rilmifl gibi görününceye dek, h›zla
öne arkaya oynatt›m. “fiimdi de onu düzeltece¤im.”
Durdum ve paray› düzlefltirmek için üstüne bast›r›-
yormufl gibi yapt›m. “Çok flafl›rt›c›, ha?”
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Robotun tepesindeki k›rm›z› ›fl›k iki kez yan›p
söndü. Bir kolunu kald›rd› ve lazer silah›na korkunç
derecede benzeyen bir fleyi üstümüze do¤rulttu.

‹ki elini de yukar›ya kald›ran Sam, “Atefl etme!
Teslim oluyoruz! Bizi liderine götür,” dedi.

“Hey arkadafl, numaran kaç senin?” Robotun bir
baflka kolu, bize do¤ru bir say› paneli uzatt›.

“Ona bir numara yaz,” dedi Sam. “Çabuk ol!”
Telefon numaram› tufllad›m.
K›rm›z› ›fl›k üç kez yan›p söndü. “Yanl›fl numara.”
Fred, robotun arkas›na do¤ru bir tekme savurdu.

“Belki onun enerjisini kesebiliriz.”
K›rm›z› ›fl›k üç kez yan›p söndü. “Befl saniyen var,

arkadafl.”
Sam, bafl›n› kollar›yla sard›. “Bir elektrik süpür-

gesi taraf›ndan z›mbalanaca¤›ma inanam›yorum. El-
veda, zalim dünya!”

“Üç, iki, bir,” dedi robot. Hepimizi görüfl alan›na
alabilmek için biraz geriledikten sonra, silah›n› tam
üstümüze do¤rulttu.
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Ancak, Zamanda Gezinen Üç Kafadar elektrik süpür-
gesinin elinden eceline kavuflmadan önce, bu zamana
nas›l geldi¤imizi aç›klamak için, zaman› dondurup,
biraz geri gitmeme izin verin. 

Hepsi ö¤retmenimizin hatas›yd›. S›n›f›m›z›, “ge-
lecekte nas›l yaflanaca¤›n› anlamak için, insan›n geçmifl-
te nas›l yaflam›fl oldu¤unu ö¤renmek” üzere Amerikan
Do¤a Tarihi Müzesi’ne götürmek, ö¤retmenimiz Bay
Chester’›n dâhice bulufluydu. ‹stedi¤i buydu. Gerçek-
ten. Müze Ödevi’mize bunu yazmak zorundayd›k.

Bak›n, beni yanl›fl anlamay›n. O müzeyi severim.
New York’taki en güzel yerlerden biridir. Orada, siz-
den daha büyük bir tarihöncesi timsah›n›n kafatas›,
sald›r› halinde doldurulmufl bir fil sürüsü ve bir me-
teorun çarpmas›yla delinmifl bir araba vard›r. E¤er,
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hayvan sergilemelerine yeterince yak›n oturursan›z,
kendinizi cang›lda, da¤da ya da çöldeymifl gibi hisse-
dersiniz. Ben s›cak yaz günlerinde, Okyanusta Yaflam
Salonu’nun tavan›nda as›l› mavi balinan›n alt›nda otur-
may› severim. Oras› mavi, sessiz ve serindir. Üstelik,
harika bir katil balina koleksiyonu da vard›r. 

Ancak, müzeyi bir s›n›f gezisi olarak ziyaret etmek,
tümüyle farkl› bir durumdur. Gidip, geleneksel ‹rokua
Uzunevi’ndeki savafl m›zraklar›na bakamazs›n›z. Dol-
durulmufl gorillerin orada dolaflamazs›n›z. Ve hediye-
lik eflya reyonundaki silgi kar›ncalardan da asla alamaz-
s›n›z. Sürekli grup halinde durmak ve o berbat Müze
Ödevi’ndeki sorular› cevaplamak zorundas›n›zd›r.
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