
Bölümler

Hikâyenin Başı 9

Kuyu 14

Süt Kutusu 19

Programa Giriş 29

Rehber 37

İlk Uyku 44

İzle Ama Karışma 52

Burası Neresi ? 57

Acil Çağrı 66

Yol Boyunca 72

Bitmeyen Sorular 77

Mahalle 82

Hayata Dönüş 94

Ters Giden Ne ? 101

Bakış Açısı 107

Yeni Arkadaşlar 114

Uzaktaki Greta 119

İtiraf 124

Spor Kaynaştırır 136

Büyük Tartışma 142

Gerçek Orada 149

Robot İşbaşında 158

Gelecek 166

Güzel Günler 176



Denek E.E.E. 9

.   HİKÂYENİN BAŞI  .

Her insan özeldir, biriciktir. Her aile de öyle. Anne, ba-
ba ve on iki yaşındaki erkek çocuktan oluşan küçük 
aile de benzersiz ve çok özeldi. Müzik sesinin eksik 
olmadığı evlerine dışarıdan bakıldığında, önce sıradan 
görünebilirlerdi. Ancak aralarına karışıp, yaşantılarına 
tanıklık eden herkes, farklılıklarını çabucak anlardı.

İlk anda göze en tuhaf görünen anneydi. Liseden 
mezun olur olmaz çalışmaya başlamış, ara verdiği üni-
versiteye, evlendikten sonra geri dönmüş, üstelik yurt-
dışında okumuştu. Başarılı bir mühendis adayıyken o 
bambaşka bir iş seçmiş, bir caz grubunun solisti ol-
muştu. Zıplayarak yürür, bitmeyen enerjisini çevresine 
gülümseyerek yayardı. Kahkahaları asansörü, oradan 
apartman boşluğunu, sırasıyla asansörün çıktığı tüm 
katları çınlatırdı. Ancak, caz şarkıcısı olarak geçirdiği 
ilk yılın sonunda, oğlunun dünyaya geleceğini öğren-
miş ve oturup hüngür hüngür ağlamıştı.
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Mutluluktan sanılabilir, ama öyle değil. “Biz şimdi 
bu çocuğu hangi arada büyüteceğiz ? Onu da ülke ülke 
gezdirecek miyiz ?” diye hıçkırıklara boğulmuştu.

Kocası doktorasını yapar, kendi şan dersleri al-
maya devam ederken, hayatlarına katılacak minik bir 
insanla yaşayacakları gerçeği, genç kadının endişeli 
kişiliğini darmadağın etmişti. Keşke anneliğe hazırlan-
masını sağlayacak bir kurs, bir okul olsaydı. Hemen gi-
der, dersini iyice çalışırdı.

Ebru’nun endişeli hali –evet, annenin adı Ebru’y-
du– aslında pek sık ortaya çıkmazdı. Ancak bir kere 
endişeye kapıldı mı da kimselere benzemezdi. Günler-
ce, aylarca, hatta yıllarca aynı konu üzerine düşünür, 
binlerce çözüm üretebilirdi. Bir yandan da, bulduğu 
bütün çözümlerin mümkünsüzlüğü üzerine, önce ken-
dini, sonra da çevresindekileri bir güzel ikna ederdi.

Bazı günler, kafasının üstünde sanki kara bir bu-
lutla dolaştığını hissederdi Ebru. Sadece öyle günlerde 
yüzü asılır, sesi boğuklaşır, hareketleri yavaşlardı. Di-
ğer zamanlarda eğlenceli ve mutlu bir insandı. Çok gü-
zel dans ederdi; salsa, rumba, çaça, tango, vals, swing, 
mambo, flamenko, oryantal, hiphop, hepsinde başarı-
lıydı. Hareketleri hiç düşünmeden, uçarcasına yapar, 
dans ederken çevresinden adeta tamamen kopardı.

Oğlu bu dansları pek beceremiyordu. Varsın bece-
remesindi; hangi müziği duysa, olduğu yerde gönlün-
ce zıplıyordu ya, o da yeter de artardı.
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Konuyu dağıtmadan, minik bir insanın dünyaya gele-
ceği haberinin diğer ebeveyn adayıyla –babayla payla-
şıldığı o güne geri dönelim. Sahneyi gözümüzde şöyle 
bir canlandıralım: Anne adayı Ebru iki gözü iki çeşme 
kapıda belirince, baba olacağından habersiz Melih’in 
dizlerinin bağı çözülüyor ve elindeki tilkikuyruğunu 
yere atıp telaşla karısına koşuyor.

Evet, doğru okudunuz: Tilkikuyruğu. Bildiğimiz til-
kinin kuyruğu değil elbette, daha neler ! Tuhaf ebeveyn-
ler oldukları bir gerçek, ancak o kadar da acayip değil-
ler. Tilkikuyruğu bir tür testere.

Melih elektronik mühendisliği okumuş, üstüne de 
mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans ve dokto-
ra yapmış, aşırı zeki, değişik bir adamdı. Herkes onun 
insansı robot projeleri, yapay sinir ağları ya da insan-
sız hava taşıtları üzerine uzmanlaşacağını, hatta akade-
misyen olarak üniversitede kalacağını düşünürken, o 
kendini tarıma ve marangozluğa adamıştı. Uçsuz bu-
caksız tarlalarındaki sulama sistemlerinin, tohum ekme 
ve hasat robotlarının tasarımları ona aitti. Marangozluk 
işlerindeyse, kendi deyimiyle atalarından gördüğünün 
dışına çıkmazdı. Ellerini kullanarak bir şeyler üretmedi-
ğinde yaşadığını hissedemiyormuş; herkese öyle derdi.

Karıkoca gerçekten farklıydılar.
Ne diyorduk ?.. Başına gelecekten habersiz baba 

adayının elinden bırakıverdiği tilkikuyruğu hızla yere 
çarpınca, endişe içindeki anne adayı korkup zıplamış. 
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Üstelik bir de hıçkırık tutmuş. Ebru bir yandan ağlayıp 
hıçkırır, bir yandan da durduğu yerde zıplamayı başa-
rırken, kendini Melih’in kollarına bırakıvermiş.

Tamam, belki tam böyle olmamıştır. Ama azıcık ha-
yal gücüyle olayları süslemenin kimseye zararı yok.

Sarmaş dolaş haldeki anne baba adayı çift güçbe-
la ayakta durmaya çalışırken, Ebru’nun ağzından yarım 
yamalak şu sözcükler dökülmüş: “Biz şimdi bu çocuğu 
hangi ülkede büyüteceğiz ?”

Ortalamanın epeyce üstünde zekâya sahip olan 
Melih, bu şaşkınlık ânında bile sorulabilecek en doğ-
ru, en basit soruyu sormuş: “Hangi çocuğu ?”

Ebru, tam bu noktada kocasına –elbette yine göz-
yaşları ve hıçkırıklar eşliğinde– bebek beklediğini müj-
delemiş. Haber ağzından çıkar çıkmaz sırtı dikleşmiş, 
yüz ifadesi ciddileşmiş ve mucizevi bir şekilde gözyaş-
ları da hıçkırığı da kesilmiş. Ebru, akıllı ve neşeli oldu-
ğu kadar güçlü bir kadın olduğunu da hatırlayıvermiş.

“Dünyayı birlikte dolaşırız !” diyerek kararını sevinç-
le açıklamış.

Öte yanda yepyeni duygulara kapılan Melih, “Ba-
ba oluyorum... Baba oluyorum...” diye sayıklayıp duru-
yormuş.

Hikâyenin başı işte böyle !
Ebru ve Melih’in minicik oğulları, yağmurlu bir 

ekim günü, babasının doktora çalışmaları için bulun-
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dukları, annesinin de durmadan şarkı söylediği Sin-
gapur’da dünyaya geldi. Sonu gelmeyen tartışmaların 
içinden çıkamayınca, adını Ekim koydular.

Annesiyle babasının biriciği, doğduğu andan itiba-
ren ilgi ve sevgi odağı haline gelen Ekim bununla kal-
madı, yıllar sonra önemli bir deneyin ilk deneklerinden 
oldu.

Okuyacağınız, Ekim’in gönüllü katıldığı bilimsel bir 
deneyin, peşinde koştuğu cevapların ve rüyayla gerçek 
arasında hayatının nasıl değiştiğinin hikâyesidir.


