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KONUŞAN ROBOT SANHA

Bugün ne kadar heyecanlı bir gün! Za-
man geçmek bilmiyor. Saat daha sabah dokuz. 
Gece de heyecandan hiç uyuyamadım. Başka 
zaman yataktan çıkmayı hiç istemezken, bu sa-
bah zınk diye fırladım yataktan. Annem, beni 
pijamalarımla salonun ortasında durmuş, ona 
bakarken görünce çok şaşırdı ve hasta olduğu-
mu zannetti.

Oysa hasta değilim, uykumu yeterince al-
mamış olsam da çok enerji doluyum. Çünkü 
bugün annem beni Bilim ve Teknoloji Fua-
rı’na götürecek.
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– Torti ne kadar erken uyanmısşın, hasta 
mısın yoksa, bir yerin ağrımıyor değil mi? 

– Hayır anne, çok iyiyim, sadece uy-
kum yok. Onun için erken uyandım bu 
sabah.
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– Bugün hafta sonu, biraz daha geç 
kalkabilirsin Torti. Gördüğün gibi daha 
çayı bile demlemedik, masa bomboş. Madem 
hasta değilsin, git biraz daha uyu, biz baban 
ile kahvaltıyı hazırlayınca seni çağırırız.
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– Uykum yok anne yardım edeyim size, 
böylece hemen kahvaltımızı eder ve fuara 
gitmek için hemen yola çıkabiliriz.

– Erkenden uyanmanın nedeni şimdi an-
laşıldı Torti. Genelde hafta sonları seni ya-
taktan sürükleyerek çıkarmamız gerekiyor. 
Demek ki, gerçekten teknoloji fuarına gitmeyi 
çok istiyorsun.

– Offf anne yaaa, çok güzel uyudum 
onun için erkenden  kalktım. Hem zaten kötü 
bir şey değil ki heyecandan uyuyamamak! 
Aslında fuara geçen hafta sonu gitmemiz 
gerekirdi. Zaten bütün arkadaşlarım benden 
önce gittiler. Sınıfta bir tek ben kal-
dım konuşan robotları görmeyen. 
Bugün fuarın son günü ya bir aksilik çıkar 
da gidemezsek? Biraz da onun için bir an 
önce gitmek istiyorum.
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– Tamam tamam Torticik, hemen asma 

suratını. Kahvaltımızı eder etmez doğru fu-
ara gideceğiz merak etme. Bu arada kahval-
tıyı hazırlarken biraz da konuşalım istersen 
robotlar ve teknoloji hakkında.

– Çok iyi olur anneciğim. Aslında ben 
ilk defa bir robot göreceğim için çok he-
yecanlıyım. Üstelik konuşan bir robot.

– Doğruyu söylemek gerekirse Torti, ba-
ban ve ben hiç robot görmedik biliyor mu-
sun? Filmlerde gördüğümüz robotlar dışında 
ilk defa bugün gerçek bir robot göreceğiz. O 
yüzden senin heyecanını çok iyi anlıyorum.

– AAAA nasıl olabilir ki, 
neden bu yaşa kadar beklediniz? Ben robot 
göreceğim için heyecandan yerimde duramı-
yorum.
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– Ah Torti, bu kadar beklemeyi biz tercih 
etmedik ki. Eskiden robotlar yoktu, dediğim 
gibi sadece filmlerde, romanlarda vardı ro-
botlar. Biz sadece filmlerde görüyor kitap-
lardan tanıyorduk robotları. Yıllardır bilim 
insanlarının en büyük hayali neydi biliyor 
musun? Bizlerin verdiği komutları anlayan 
ve bize yanıtlar verebilen robotlar üretmek. 
Dünyada yüzlerce bilim insanı robot teknolo-
jisini geliştirmek için çalışıyor. Bizlerin haya-
tını kolaylaştırmak için sürekli yeni teknolojik 
aletler üretiyorlar.
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– Öğretmenim fen bilim-
leri dersinde sürekli bilim 
insanlarının keşiflerinden 

söz ediyor anne. 
Bilim insanları şunu 

keşfetti, bilim insanla-
rı bunu keşfetti. Eğer bilim 

insanları olmasaymış tıp iler-
leyemez, ilaçlar bulunamaz-
mış. Dünyada var olan birçok 
canlı şimdiye kadar çoktan yok 

olurmuş. Teknolojik gelişmeler ve elektronik 
aletler  olmasa yaşantımız çok zor olurmuş.

– Öğretmenin çok doğru söylüyor Torti. 
Bilim insanları sayesinde teknoloji çok hızlı iler-
leyip bizlerin yaşantısını kolaylaştırıyor. Dü-
şünsene tekerlek icat edilmeseydi ara-
balar, trenler ve uçaklar olmayacaktı. 
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İstediğimiz yere gitmek için günlerce, hafta-
larca belki de aylarca yürümek zorunda ka-
lacaktık. Sence bilim ve teknoloji bizim yaşan-
tımızda neleri kolaylaştırıyor, sayabilir misin?

– OOO tabii ki sayarım. 
En önemlisi elektrik ve ampul. Eğer ampul 
olmasaydı biz hala mum ışığında otururduk. 
Sonra televizyon olmasaydı ben nasıl sey-
rederdim çizgi filmleri, güzel belgeselleri? 
Bilgisayarın icat edilmesi  çok önemli. 
Her şeyi içinde bulabilirsin, çok güzel ders 
çalışırsın, ödev hazırlayabilirsin, istediğin tüm 
bilgileri bulabilirsin çok güzel oyunlar oy-
narsın.

– Aferin Torti, öğretmenini derste 

iyi dinlemişsin. Evde hayatımızı kolaylaştı-
ran elektronik aletlere bakarsak, buzdolabımız
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olmasaydı yaptığımız yemekleri ertesi güne 
saklayamazdık, sebze ve meyveleri taze tu-
tamazdık. Çamaşır ve bulaşık makinemiz 
olmasaydı bütün bulaşık ve çamaşırlarımı-
zı elimizde yıkamak zorunda kalırdık. Fırınlı 
ocaklarımız olmasaydı eğer, bahçede odun 
yakıp yemeklerimizi onun üstünde pişirmek 
zorunda kalırdık. Düşünsene cep telefonlarımız 
olmasaydı nasıl iletişim kurardık birbirimizle?
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İşte bilim insanları sürekli çalışarak tekno-
lojiyi geliştiriyorlar ve bu da bizlerin yaşa-
mını çok kolaylaştırıyor. Teknolojik gelişme-
ler sayesinde bize bol bol zaman kalıyor ve 
sevdiğimiz şeyleri rahat rahat yapabiliyoruz.

– Mesela tost makinesi olmasa babam 
nasıl bana tost yapardı, meyve sıkma ma-
kinemiz olmasa kim bana bol vitaminli içe-
cekleri bir dakikada hazırlardı? İyi ki mucit-
ler var anneciğim! Acaba ben büyüyünce 
mucit olabilir miyim sence?

– Eğer gerçekten mucit olup, icatlar yap-
mak istiyorsan tabii ki olabilirsin. Neden ol-
mayasın?

– Aslında mucit olmak çok güzel anneciğim. 
Fakat arkadaşlarım bunun çok zor olduğunu 
söylüyorlar. Eğer mucit olmak çok zorsa, ben 
olamam ki!
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– Böyle düşünme Torti. Sadece bu dünya-
da ne yapmak istediğine karar vermek önemli. 
Seçeceğin mesleğin seni mutlu edip etmeye-
ceğine göre karar vermelisin. Çünkü sevme-
diğin bir işi yaparsan bütün yaşamın mutsuz 
geçer. Önemli olan mesleğini severek 

yapman. Fakat bunları düşünmen için 
daha çok erken. Sen güzel güzel dersleri-
ne çalış, ödevlerini yap. Zamanı gelince ka-
rar verirsin hangi mesleği yapacağına. Haydi 
bakalım, daha fazla oyalanmadan Bilim ve 
Teknoloji Fuarı’na doğru yola çıkalım.

– Yuppii, bekle beni konuşan robot 
geliyoruz!

Annem ve babamla, kocaman fuar bi-
nasının önünde biletlerimizi almak için biraz 
sıra bekledikten sonra fuara girdik. İçeri girer 
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girmez heyecandan kalbim küt küt 
atmaya başladı. Ne kadar da büyükmüş bu-
rası, daha önce hiç böyle büyük bir yere 
gelmemiştim.

Heyecandan ve sevinçten ne yapacağımı 
şaşırdım doğrusu. Şu tarafa mı gitsem, yoksa 
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bu tarafa mı? Şuradaki bilgisayarlara mı 
baksam yoksa diğer taraftaki oyun konsolla-
rına mı? Her yerde ışıl ışıl parlayan, göz 
kamaştıran dev ekranlardan teknolojinin son 
ürünleri gösteriliyor. Yan yana küçük kutular 
gibi bölümler yapmışlar ve her bölümde ayrı 
ayrı makineler, aletler, bilgisayarlar, telefon-
lar aklınıza ne gelirse var.
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– Torti gel haydi, bu taraftan robotların 
bulunduğu bölüme gidelim.

– YAŞASINNNNN! Sonunda hayalim 
gerçek olacak, bir robotla konuşabileceğim.

– Gel bak, burası robotlara ayrılmış bö-
lüm.

Aaa, işte PunPun ile KipKiP’in 
söylediği konuşan robot 
burada!

Annem ve babamla 
hızlıca robotların oldu-
ğu bölüme geçtik. Yer-
leri pırıl pırıl par-
lak gri, duvarları 
bembeyaz, tavanı 
ise buz mavisinden kocaman bir 
yerdeydik. Havada kendi ken-
dine hareket eden lacivert 
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küpler, pespembe küreler, sapsarı piramitler 
vardı. Tam karşımızda ise robotlar duruyor-
du. Uçarak her yerin fotoğrafını ve filmini 
çeken masmavi kelebek robotlar, ağaçlara 
tırmanıp suda yüzebilen yılan robot, ahtapot 
kollu robot, zıp zıp zıplayan kanguru robot! 
Sanki ben fuarda değil de uzayda bir yere 
ışınlanmıştım. O kadar mutluydum ki se-
vinçten yüzümde kocaman bir gülümsemeyle 
bir o robotun yanına, bir diğerinin yanına 
gidiyordum.

– Torti sakin ol! Sırasıyla bakalım ister-
sen. Gel birinci robottan başlayalım, sıra-
dan gidersek bizim için daha kolay olur.

– Tamam baba, o zaman ilk 
köpek robotla başlayalım. Baksana 
anne köpek robot yapmışlar!
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– Haklısın Torti, gerçekten köpeğe benzi-
yor. Üstelik bu robotu Türkler üretmiş bak 
yazıyor burada. Adı Arat’mış.

– Aaa, Türkiye’de robot fabrikası 

mı varmış?
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– Evet Torti, Konya’da bir İnsansı Robot 
Fabrikası varmış, orada üretilmiş bu Arat. 
Bak ne yazıyor bilgi kısmında “Arat, insanla-
rın bulunmasının tehlikeli olduğu bölgelerde 
birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı 
ve üretildi.”

– Fakat tam olarak anlamadım anne-
ciğim,  bu robot ne yapacakmış?
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– Hmmm dur anlatmaya çalışayım. Ör-
neğin bu robot madenlerde çalışabilir ya da 
diyelim ki dağda birisi kayboldu, işte bu robot 
insanların ulaşamayacağı yerlere rahatlıkla gi-
dip kaybolan kişileri bulabilir.

– Anladım şimdi. Arama kurtarma köpekle-
rinin robotunu yapmışlar. Deprem olduğunda 
ya da ormanda, dağda kaybolanları bulan kö-
peklerin robotu bu!

Köpek robot Arat, 
HIZLI HIZLI bir 
o tarafa bir 
bu tarafa 
gidiyor, onun 
için hazırlanmış 
bölümde küçücük 
tünellerden 
geçiyor 
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sonra hızlı hızlı başını bir o yana bir bu yana 
çevirip başladığı yere geri geliyordu. Gerçek 
bir köpek olmasa da bana sevimli geldi 
doğrusu.

Ve en sonunda konuşan insan görünümün-
de robotta sıra. Bakalım benimle konuşacak 
mı? Acaba ne sorsam bana yanıt verir? Eh, 
dur bakalım bir şeyler bulurum şimdi.
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– Merhaba Robot, benim adım Torti.

– Merhaba Torti! Benim 
adım Sanha. Sana nasıl yar-
dımcı olabilirim?
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– Benim merak ettiğim 

bir şey var Sanha. Aca-

ba ben büyüyünce mucit 

olabilir miyim? Annem ka-
rar vermem için daha çok 
erken olduğunu söylese de 
bu fuarı gördükten sonra 

karar verdim. Ben de mucit 
olup senin gibi robotlar yap-
mak istiyorum.

– Bu sorunun cevabını sadece sen bile-
bilirsin Torti! Biz robotlar sadece bizim çip-
lerimize kaydedilen bilgilerin cevaplarını ve-
rebiliriz. Oysaki senin sorun gelecekle ilgili 
ve robotlar gelecekte olacakları bilemezler. 
Eğer gerçekten mucit olmak istiyorsan bu-
nun için çok çalışmalısın, bol bol kitap oku-
malı, bol bol araştırma yapmalısın. Böyle 
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bir karar verdiğin zaman, amacına ulaşmak 
için elinden ne geliyorsa yapmalısın. Ancak 
bu şekilde, gelecekte mucit olup dünyayı de-
ğiştirecek teknolojik ürünler tasarlayabilirsin. 
Fakat unutma bunun için çooook 

çalışmalısın.

– Sanha sana söz veriyorum çok 

ama çok çalışıp mucit olacağım.

– Anlaştık öyleyse Torti. Bu konuşmamızı 
ve senin görüntünü hafızama kaydediyorum. 
Sen mucit olduğunda belki senin tasarladığın 
bir robotla yine böyle bir bilim fuarında yan 
yana gelebilirim. İşte o gün geldiğinde, 
seni küçüklüğünden beri tanıdığımı 
söyleyip diğer robotlara hava atabi-
lirim.
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– Tamamdır Sanha, anlaştık. Yıllar son-
ra bilim fuarında tekrar görüşürüz. Şimdilik 
hoşçakal.

İşte, bir hayalim daha gerçek olmuştu. 
Konuşan bir robotla kısacık da olsa soh-

bet edebilmiştim. Metalden giysileri içinde 
boncuk gibi gözleriyle bana bakıyor, ara-
da başını yavaşça eğip, sanki bana doku-
nacakmış gibi ellerini kaldırıp indiriyordu. 
Sesi ne çok yumuşak ne de sertti. 
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Robot Sanha, arkadaşlarım KipKip gibi 
PunPun gibi Geveze Sümbüller gibiydi. 
Bir robot olsa da yine de çok sevdim onu. 
Ne güzel, sonunda robot bir arkadaşım ol-
muştu.

Zııııt...Zıııııt yaparsın,
Bana doğru bakarsın,
Sen bir robotsun,
İstediğimi yaparsın.
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