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En yakın arkadaşım Lloyd ve benim, mükemmel bir 
planımız var. Uzaylıları Dünya'ya davet edip yalnızca 
bizimle takılmaları için bir blog yazmaya başladık. Bu 
sayede sıkıcı dünya liderinin hiçbiriyle tanışmak zorunda 
kalmayacaklar, bilim insanları tarafından kesilip 
biçilmeyecekler. Yalnızca rahatlayıp abur cubur yiyeceğiz 

,i ve beraber bilgisayar oyunları oynayacağız. Kulağa hoş 
geliyor, değil mi? 
Planlarımız işe yaradı. İki uzaylı, en sevdiğim restoranın 
tuvaletinde karşıma çıktılar ve onları annemle babamdan 
gizli bir şekilde odama soktum. 

Ama sorun şu ki tam bir pırt kafalar! Kelimenin tam 
anlamıyla. Kafalarında popoları var ve pırt şeklinde 
konuşuyorlar. Kabalar, mide bulandırıcılar ve 
Dünya'yı o kadar seviyorlar ki 70 milyar arkadaşlarını 
daha buraya çağırdılar. 

HAYDA! 
Şimdi her şey -dünyayı evrenin en hasta uzaylılarından kurtarmak- bize 
bağlı; fen bilgisinden B+ almış iki altıncı sınıf öğrencisine. Tabii 
annemle babamın haberi olmazsa daha iyi olur. 

Herkesten özür dilerim. Poponuzdan konuşmaya hazırlansanız iyi olur 
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Lloyd’um, Greg için…
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Bölüm 1

Lloyd’la beraber baş düşmanımız Quentin’in fotoğ-
rafını dev bir popoya çevirmek için yalnızca üç küçük 
değişiklik yapmamız yetti. İlk önce keçeli kalemle 
gözlerini boyadık, onları tuhaf ve çirkin bir doğum 
lekesine dönüştürdük. Sonra dudaklarını uzun, ince 
ve asılı duruyormuş gibi görünen bir kakaya çevir-
dik. Burnunun ortasından çenesine kadar ilerleyen 
kavisli bir çizgi çizerek de son noktayı koyduk. İşte 
bu da popo çatalıydı. Lloyd’la benim inanılmaz sa-
natçılar olduğumuzu söylemek isterdim ama esas 
hakkı popoya bu kadar benzediği için Quentin’in 
yüzüne vermek gerek.

Şaheserimiz bittikten sonra Lloyd, onu yüzüne 
doğru tuttu ve Quentin Fairchild’ın yani tanıdığımız 
en gıcık çocuğun harika bir şekilde taklidini yaptı.
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“Merhaba, ben Quentin ve ben kocaman bir po-
poyum!”

Konuşurken yaptığı o tiz hırıltı tıpkı Quentin’in 
korkunç sesi gibi çıktı. Lloyd bu işten anlıyordu. 

Quentin’in dergi kapağındaki kokuşmuş sura-
tını yok etmiş olsak da hâlâ bangır bangır bağıran 
manşetle uğraşmak zorundaydık; “On Bir - Bir gün 
Dünyayı Değiştirecek On Bir Yaşındaki Çocuklar.” 
Quentin, listede birinci sıradaydı. Bense, annesinin 
derginin ekstralarını almak için 7,95 dolar ödediği 
sıradan bir eziktim.

Quentin geçen yıl, “On - Geleceği Elinde Tutan 
On Yaşındaki Çocuklar” listesindeydi ve ondan 
önceki yıl da “Dokuz - Hiç Olamayacağınız Kadar 
Başarılı Dokuz Yaşındaki Çocuklar (özellikle de 
“Senin Olamayacağın Kadar, Değersiz Ezik” ya da 
öyle bir şeyler) listesindeydi.

Benim şimdiye kadar girdiğim tek listeyse herke-
se dağıtılan dördüncü sınıftaki bitli çocuklar listesi 
oldu. Kızgın bir anne, okul hemşiresi isim verme-
yi reddedince bu listeyi veli toplantısına katılanla-
rın yarısına yollamıştı. Üstünden iki sene geçti ama 
herkes hâlâ hatırlıyor. Tabii bu Quentin’in başardığı 
şeyleri başaramamış oluşuma bir utanç kaynağı daha 
eklemekten öteye geçemedi. 

Dürüst olmak gerekirse Quentin tüm bu ilgiyi 
hak etti de denebilir. Kendisi, kedilerde suçiçeği has-
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talığını tedavi etti. Tabii muhtemelen siz kedilerin 
suçiçeğine yakalanabileceğini bile bilmiyordunuz. 
Ama görünen o ki birçok hayvan suçiçeği olabili-
yormuş. Hâl böyleyken adına neden hâlâ “suçiçeği” 
dendiğini de merak ediyor insan. Adını kim koydu 
bilmiyorum ama artık yalnızca çiçeklere özgü bir 
hastalık değil.

Olay şöyle gelişti: Quentin’in kedisi hasta oldu. 
Quentin hâlâ anlayamadığım bir şey yaptı ve 
sonra kedisi iyileşti. Bunun üzerine sanki Stephen 
Hawking ya da kedi tanrısı gibi bir şey oldu. Amerika 
Veterinerler Birliği’nden ödül aldı. Beyaz Saray’da 
devlet başkanıyla yemek yeme şansı elde etti. “Bu 
Çocuk Kanseri Tedavi Edecek mi?” manşetleriyle 
gazetelerin ilk sayfasına çıktı. (Lloyd’la beraber halk 
kütüphanesinde bir kopyasını bulduk ve üzerine 
“Muhtemelen hayır!” yazdık. Bu, insan yüzünü 
popoya çevirmek gibi sanatsal yetenekler elde 
edişimizden önceydi.)

Lloyd, Quentin’in dergi kapağını yüzüme doğru 
sallarken, “Şu an dünyayı değiştiriyor olmalıydık!” 
dedi.

“Ama neredeyse on ikiye basacağız!” diye karşı 
çıktım. “Bizim için artık çok geç!”

Bu önemli bir detaydı. Çünkü herkes bilir ki ümit 
vaat eden on iki yaşındaki çocuklar listesi olmaz. Er-
genliğe girdiğin gibi dâhi olma ihtimalin de uçup 
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gider. O zamana dek olağanüstü bir şeyler yapma-
dıysan, büyük ihtimalle ağaçta yaşayan tembel bir 
hayvan ya da banyo tavanındaki bir parça küf ola-
rak doğdun demektir çünkü yeryüzündeki önemin 
neredeyse sıfırdır. Hiçbir zaman altın madalya kaza-
namayacak ya da belediye seçimlerinde oy alamaya-
caksın. Bu nedenle yaka kartına ve bonene şimdiden 
razı olmalı ve artık hangi saçma dükkân seni işe al-
mayı kabul edecekse orada, dürümlerin içine soğan 
ve at eti tıkıştırmaya başlamalısın.

Yine de böyle şeyler Lloyd’un moralini hiçbir za-
man bozmaz, aksine motive eder. Ne zaman önemli 
bir dergi ya da gazete Quentin’in özel olduğunu id-
dia etse Lloyd, ona fark atabileceğimiz yollar hayal 
etmeye başlar. Şimdi de dünyanın en ünlü çocukları 
olmamızı istiyor. Şu ana dek, en ünlü altı milyona 
bile giremedik. Bu nedenle Lloyd da şöyle düşündü; 
madem öyle, daha büyük bir hayal kurayım. Yalnız-
ca dünyanın en ünlü çocukları olmayacaktık. Ga-
laksinin en ünlü çocukları olacaktık; hatta belki de 
evrenin.

Uzaylılarla insanları bir araya getiren çocuklar 
olacaktık. Bunu da bir blog yazarak yapacaktık. 

Çok geçmeden okul çıkışı her gün, gezegenimizle 
ilgili bir rehber yayınlamaya başladık. Bu, uzaylıla-
rın dünyaya bir ziyaret planlamadan önce bilmeleri 
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gereken her şeyi içeren internet üzerinden yayın-
ladığımız bir rehberdi. Lloyd birkaç maceraperest 
E.T.’yi bizimle takılmak için evrenler arası yolculuk 
yapmaya ikna edeceğinden emindi. Bense yalnızca 
yazmanın eğlenceli olduğunu düşünüyordum; iki 
kalın kafalı çocuk bedavablog.biz1 sitesine bir şeyler 
yazdı diye uzaylıların buraya gelmeye ikna olacağına 
inandığımdan değildi yani. 

Tüm bunlar, boyadığımız dergi kapağına bakıp 
ziyaretçilerimizin kim olduğunu hayal etmemizle 
başladı:

http://bariscildunyadisivarliklaricindunyarehberi.bedavablogz.biz/anasayfa.html

İki Havalı Dünyalıdan Gezegenimizi Ziyaret 
Etmek İsteyen (Ama Bizi Öldürmek İstemeyen) 
Tüm Dünya Dışı Varlıklara Açık Mektup

 

Sevgili Üstün Uzaylı Irk,

Selam kankalar! Bloğumuzu incelediğiniz için teşekkür 
ederiz. Muhteşem gezegenimiz Dünya hakkındaki her şeyi 
size anlatmış olmalı. Tabii Jüpiter’den iki yörünge uzaklıktaki 
bu devasa mavi kayanın kendine ait problemleri de yok 
değil: Savaşlar, kasırgalar ve ev ödevleri. Fakat genel anlamda 
galaksiler arası tatil için harika bir yer. Biz bilmeyeceğiz de 
kim bilecek, değil mi? Burada, şimdiye dek hayatımızın tam 

1 Editör Notu: Tamamen hayalidir; bulmaya çalışmayınız 😊



14

on bir yılını geçirdik. İsimlerimiz Lloyd ve Josh. Çok yakın 
arkadaşız ve bir süreliğine de olsa buraya gelip bizi ziyaret 
etmek isterseniz, kesinlikle harika birer tur rehberi olabiliriz. 

Söylemek istediğimiz ilk şey, gezegenimizi ele geçirmek 
ya da patlatmak istiyorsanız kendisi küçük ve kırmızı, aynı 
zamanda etrafında doksan yedi tane halka var. Andromeda 
galaksisinde HD8673 yörüngeli on ikinci gezegen.

Peki tamam, aslında öyle değil ama lütfen tüm evreni sırf 
Dünya’yı yok etmek için dolaşmayın. Burayı seviyoruz. 

İkincisi, yaşadığımız gezegenle ilgili seyahat rehberini bu 
ilkel fani blog aracılığıyla yazdığımız için özür dileriz. Bu 
mesajı doğrudan süper evrimleşmiş beyin kürelerinize 
ışınlayabilmek isterdik ama biz insanların sahip olduğu 
en iyi teknoloji şimdilik bu. İster inanın ister inanmayın, 
ebeveynlerimiz çocukken bu kadar dandik bir teknolojimiz 
bile yokmuş. Bu nedenle bunu yörüngenize faks makinesiyle 
göndermediğimize şükredin.  

Gezegenimizle ilgili bilmeniz gereken ilk şey, buradaki 
sözüm ona zeki yaşam formlarının yüzde doksan dokuzu 
aslında koca popolu birer dangalak. Dünya’ya ziyaret 
amaçlı gelecekseniz muhtemelen sizi yakalayacak, 
üzerinizde deneyler yapacak ve evrenin nasıl meydana 
geldiğine, galaksiler arası yolculuk engelini nasıl aştığınıza 
ve kuşkonmazın nasıl sizin gezegeninizden olduğuna dair 
saçma sapan sorular soracaklar. Sonra tüm o sıkıcı dünya 
liderleriyle tanışmanız, saçma sapan konuşmalar yapmanız 
ve onlarla saatlerce fotoğraf çekilmeniz gerekecek. Sırf bu 




