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BİLGİN ADALI (1944-2012)

İlk büyük yolculuğumu Ay’a yaptım. Jules Verne’in “Ay’a 
Yolculuk” kitabıyla. “İki Çocuğun Devriâlemi” kitabını 
okuyarak tüm dünyayı dolaşıp serüvenden serüvene 
koştuğumda, beşinci sınıftaydım. Kitapların evreninde 
unutulmaz geziler yaparken bir de baktım büyümüşüm. 
Bu kez gerçek yolculuklara çıktım. Yurdumuzun hemen 
her yanını, dünyamızın da yarısını dolaştım. Bir gün canım 
sıkıldı hep günümüzde yaşamaktan. “Zaman Bisikleti” ile 
zaman içinde yolculuğa çıktım. Sonra da gördüklerimi 
oturup yazdım. Bir sürü kitabım oldu.
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Sunu

Sevgili babacığım Şevki Adalı’nın anısı na.
Bir de, Zaman Bisikleti’nin ilk kitabını düşünmeye ve 

yazmaya başladığım yıllarda, birlikte oynadığımız oyun
larla bana esin kaynağı olan küçük kızlarım Yağmur ve 
Damla’ya. Kocaman birer genç kız oldular şimdi. Oy sa 
ben, onların beş yıl önceki hallerini de çok özlüyorum. 
Keşke bir zaman bisikletim olsa da atlayıp yanlarına gidi
versem.

Belki bir gün, bu kitabın okuyucularından biri, bir za
man bisikleti icat edip geçmişteki kimi günlere götürür 
beni. Neden olmasın?..
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Dede’yle Buluşma

Zaman içinde yaptığımız son yolculukta başımıza ge
lenlerden sonra, zaman bisikletini bodruma taşımış, 
üstünü büyük bir muşambayla örtmüş, sarıp sarmala
mıştım.

O son yolculukta yaşadığımız korkuları unutamadık
ları için olsa gerek, kızlar bir süredir zamanda yolculuk 
konusunu hiç gündeme getirmiyorlardı. Bütün şirinlik
leriyle yanıma gelseler bile, onlara kesinlikle “HAYIR!” 
demeye kararlıydım. Galiba bunu on lar da biliyordu...

Sanırım altı ay kadar geçmişti son yolcu luğu mu zun 
üzerinden. Bir gün, eski dos ya larımı karıştırırken, sevgi
li babacığımın bana yazmış olduğu bir mek tup geçti eli
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me. Yıllar önce aramızdan ayrıldığı için, ne o kızlarımı ne 
de kızlarım onu tanıma olanağı bulabilmişlerdi. Zaman 
bisikletine atlayıp babamın ya şadığı bir tarihte Antal
ya’ya gitsek, kızlarımı dedeleriyle tanıştırsam üçü de çok 
mutlu olurdu herhalde. Yine her zaman yaptığımız gibi, o 
zamana gittiğimiz noktaya geri dönüp oradan kendi za
manımıza gelsek, zamanın akışında herhangi bir değişik
liğe neden olmazdık.

Birkaç gündür bu düşünce beni pek heyecanlandırı
yordu. Kafamın bir yanı, “Hayır! Düşünme bile bunu!” 
diye ciyak ciyak ba ğır sa bile, kızlarımı dedeleriyle tanış
tırma dü  şüncesi çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Kız  lar 
da, sevgili babacığım da pek mutlu olurlardı herhalde. 
Başımıza gelecekleri bil sem, belki zaman bisikletini par
çalar, bir hur dacıya satardım. Ama düşüncem o kadar 
güzeldi ki, dayanamadım...

Güneşli bir pazar sabahı seslendim on lara:
“Kızlaaaar, kısa bir yolculuk yapmaya ne der si niz?”
“Pikniğe mi gideceğiz baba!” diye heyecanla koşarak 

geldi yanıma Yağmur.
“Yok,” dedim, “biraz daha uzağa.”
“Nereye?” diye sordu Damla.
“Antalya’ya.”
“Aman babaaaa...” dedi Yağmur, “Şimdi toparlanıp 

uçakla gitsek bile öğleye orada olu ruz. Adnan Emmim
le yengemi, Deniz’i, Can’ı bir, bilemedin iki saat görürüz, 
son uçağa da zor yetişiriz. Yarın okul var, unuttun mu?”

“Adnan Emminizi görmeye gideceğimizi söylemedim 
ki?”
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“Eee? Ne yapmaya gideceğiz Antalya’ya? Balık mı tu
tacağız?”

“Sizi dedenizle tanıştıracağım.”
“Aman babaaaa... Hiç de komik değilsin. Hem şimdi...”
Bir çığlık atarak ablasının sözünü kesti Damla:
“Ablaaaa! Zaman bisikleti!”
Birden ikisi de pek heyecanlanmıştı.
“Babaaaa! Gerçekten miiii?” diye sordu Yağmur.
“Evet,” dedim. “Kısa bir yolculuk olacağı için zamanda 

değişiklik yapma gibi bir tehlikesi yok. Dedenizle tanışır
sınız, sonra da oraya vardığımız nok  tadan geriye, bugüne 
döneriz. Dedenizle tanışmak istemez mi siniz?”

“İsteriiiiiz!” diye bağırdı ikisi birden.
Mutfaktan başını uzatıp, “Ben de geliyo rum,” di ye ses

lendi Elif. Üçümüz de pek şaştık buna.
“Niye şaşırdınız? Ben de tanımadım dede nizi. Onu ta

nımayı ben de çok isterim doğ rusu.”
“Yaşasıııııın!” diye bağırdı kızlar.
“Hadi öyleyse hazırlanın,” dedim, “gerekmez ama, ne 

olur ne olmaz diyerek yanımıza biraz yiyecek içecek ala
lım, hemen yola çıkalım.”

Onlar hazırlıklarını yaparken, ben de üs tünü açıp za
man bisikletini bahçeye çıkar dım. Şöyle bir denetledim. 
Her şey yolundaydı. Az sonra yola koyulmuştuk bile.

Işıl ışıl bir yaz günüydü. Çevresi yaseminlerle çev rili 
tek katlı bir evin ön bahçesindeydik. Yaseminler mis gibi 
kokuyordu. 

Altmış yaşlarında bir adam, elindeki çam dalının iğne 
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yapraklarına, kopardığı yaseminleri geçiriyordu. Babam 
yine her zaman yaptığı gibi, anneme armağan etmek için 
bir yasemin dalı hazırlıyordu.

“Baba...” dedim, hızla arkaya döndü. Bir an baktı bana.
“Oğlum...” dedi tedirgin bir sesle. “Ama sen An

kara’daydın. Az önce telefonda konuştuk. Hem... Hem 
sen... Çok değişmişsin.”

“Telefonlaştığın oğlun hâlâ Ankara’da ba ba,” dedim. 
“Ben onun gelecekteki haliyim.”

Sonra ona zaman bisikletini ve torunlarıyla onu tanış
tırmak için zamanda yaptığımız yolculuğu anlattım. Ül
kemizde daha televizyon bile yoktu o yıllarda. Ama aydın 
bir insan olan babacığım, yaptığım açıklamadan sonra 
gelip kucakladı beni. Gözleri yaş içindeydi. Çok duyarlı 
bir insandı babam. Gözleri yaşarıverirdi hemen.

“Baba bak,” dedim, “bu benim sevgili eşim Elif. Bunlar 
da torunların Yağmur ile Dam la.”

Kızlarla Elif ’i büyük bir coşkuyla kucak ladı babam. 
Annemi çağırdı. Onunla da duy gulu an  lar ya şandı. Ba
bam, arka bahçede torunlarıyla domates, biber, taze so
ğan topladı. Onlara minik çam dallarına yasemin dizmeyi 
öğretti. İğneyle ipliğe dizdikleri yaseminlerden annele
riyle babaannelerine birer kolye armağan etti kızlar. Kü
mesteki tavukları salıp onlara yem verdiler. Akşama, üç 
kardeşim okuldan döndüklerinde, aynı duygulu sahne
ler bir kez daha yaşandı. Halalarıyla emmilerinin gençlik 
hallerini görmek çok şaşırtmıştı kızları. Herkes çok mut
luydu. Balkondaki büyük masada hep birlikte, şarkılar 
söyleyerek yemek yedik. Oynadık, dans ettik.
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Gece yarısı olmuştu. Hepimiz yorulmuş tuk.
“Artık gitmeliyiz,” dedim babama.
“Bu kadarcık mıydı?” diye sordu düş kırıklığıyla. 

“Biriki gün daha kalsaydınız.”
Ona, biz gittikten sonra bütün bu yaşa nanların yaşan

mamış olacağını, bu güzel gü nü hiçbirinin anımsamaya
cağını anlatmak gel medi içimden. 

“Gitmek zorundayız baba,” dedim. “Yine geliriz.”
“Güle güle gidin oğlum,” dedi beni kucaklayarak. Göz

lerimden aşağıya birkaç damla yaş süzülüverdi.
Herkes herkesle öpüşüp vedalaştıktan sonra zaman 

bisikletindeki yerlerimizi aldık. Tam ben bilgisayarda, 
buraya geliş za manımızı ayarlamış, ikinci aşama ola
rak kendi zamanımıza dönüşü ayarlamak üzereydim ki, 
Damla eliyle yanağımı okşadı.

“Babacııık... Bak Antalya’dayız şimdi. Karain üç adım 
ötemizde. Kendi zamanımıza dönmeden Çu ka’y la Anin’i 
son bir kez ziyaret etsek ya.”

“Evet, Eveeeet!” diye heyecanla atıldı Elif ’le Yağmur 
da.

Üçe karşı bir yenik durumdaydım. Çaresiz kabul et
tim.

Zaman bisikletini çalıştırdım.
Önce babamı ilk gördüğümüz âna geldik. Sırtı bize dö

nük, dallardan yasemin topluyordu. Tam o noktada, son 
hızla Çuka’nın kabile şefi olduğu döneme hareket ettik. 

Bizim dördümüzden başka kimse anımsamayacaktı 
bu geçmişteki aile buluşmasını. Babacığımı bir kez daha 
görmüş olmanın ge tirdiği, hüzünlü bir sevinç vardı yüre
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ğimde... Doğrusu zaman bisikletinin böyle bir işe yaraya
bileceği hiç gelmemişti aklıma daha önce. Belki bundan 
sonra sık sık yineleyebilirdik bu tür gezileri.

Bir yandan zaman bisikletini kullanır ken, bir yandan 
da düş görürmüş gibi, bunları düşünüyordum.
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Zamanda Kaza

Hızlandırılmış bir film gibi geriye döndü zaman. Karain 
Mağarası’nın önüne gelmiştik bile. Zaman içinde hızla 
ilerliyorduk. Sonra birden, bilgisayarın ek ranı kararıver
di. Zaman bisikleti zınk diye dur du. 

Klavyenin tuşlarına bastım. Bilgisayarı ka  payıp açma
yı denedim. Hayır. Bilgisayar san  ki ölmüştü.

“Gel bak kızım şuna, belki sen anlarsın ne olduğunu,” 
diye seslendim Yağmur’a.

Gelip baktı, orasını, burasını kurcaladı, hiçbir şey ol
madı.

“Ya akü boşalmış ya da bilgisayar göçmüş baba,” dedi.





Çocuk edebiyatının yaratıcı kalemi Bilgin Adalı’nın çok be-

ğenilen, çok okunan “Zaman Bisikleti” dizisinin son mace-

rasına hazır mısınız? O zaman gelin, geçmişe gidiyoruz!

Zaman bisikletinin bilgisayarı Yağmur ile Damla, Çuka ile Anin’i 

ziyaret ettiği sırada ne yazık ki bozuluyor ve kahramanlarımızı za-

mana hapsediyor! Neyse ki dinozorların çağında değil de küçük 

okurların artık yakından tanıdığı Çuka ile Anin’in yaşadıkları 

zamandalar. Onlarla birlikte yaşamlarını yeniden kurmaya, avcı-

lığa ve buluşlar yapmaya başlıyor Yağmur ile Damla... Acaba ev-

lerine dönebilecekler mi, yoksa yeni evleri orası mı olacak?
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