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“Selam Dünyalı! Biz dostuz.”

Evren tarihindeki gezegenler arası ilk işbirliğine
tanık olmaya var mısınız? Barışçı ve eşitlikçi bir

uygarlık olan Şin-a gezegeni, nükleer sızıntılardan
açığa çıkan radyasyon tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Tek umutları ise Dünya’dan sağlanabilecek askeri 
yardımdır. Peki, uzaylılar ile dünyalılar arasındaki
iletişim nasıl kurulacaktır? Merak etmeyin; Bilgin 

Amcanız ve küçük dostlarınız Doğay ile Akita size yol 
gösterecek. Haydi gecikmeyin; evrenin kapılarının 

dünyaya nasıl açıldığını birlikte öğrenelim.
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Bu kitabın sahibi:

....................
.................
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Bilgin Adalı (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.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

ALEV KIZ ANİNNA (Aninna’nın Serüvenleri 1), BÜYÜK GÖÇ (Aninna’nın Serüvenleri 2), 
ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 1, ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 2, ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 3, 
DÜNYAMIZIN İLK ŞAFAĞI (Çatalhöyük Öyküleri 1), ATEŞİN ÇOCUKLARI (Çatalhöyük 
Öyküleri 2), BOLLUK VE SAVAŞ (Çatalhöyük Öyküleri 3), ZAMAN BİSİKLETİ (Zaman 
Bisikleti 1), GEÇMİŞTEN GELEN KONUKLAR (Zaman Bisikleti 2), ZAMANDA KAZA 
(Zaman Bisikleti 3), GENLERİN ŞİFRESİ, GEZGİN, GÜNEŞİ ARAYAN ÇOCUK,
KARİYE HAZİNESİ, KRALIN ADALETİ
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Bu kitabımı, yazında (edebiyatta) “bilimkurgu” türünü
başlatan Jules Verne ile bu türü yazınsal sanatlardan
biri olarak kabul ettiren Ray Bradbury, Isaac Asimov,
Robert A. Heinlein, Arthur C. Clarke’a ve Türkçede,

bu türün ilk örneklerini veren Orhan Duru’ya
armağan ediyorum. Umarım, kusurlarım için

bağışlarlar beni...

B.A. 
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Genç Okurlarıma

İlkokul 5’i bitirdiğim yıl yazmaya başladığım ilk 

romanım, Ay’a yolculukla ilgiliydi. 1950’li yılların 

ortaları... O sıralarda okuduğum, Jules Verne’in “Ay’a 

Yolculuk” kitabından esinlenmiş olmalıyım. Uzay 

ge misi, havanın ve yerçekiminin bulunmadığı bir 

or  tamda nasıl hareket edebilir diye çok düşünmüş, 

ken dimce uzay aracı projeleri geliştirmiştim. İnsan-

ları Ay’a gönderdikten sonra, geriye dönüşlerini de 

sağ lamam ve bunu mantıklı bir biçimde açıklamam 

ge rekiyordu.

Kitabın ilk bölümü, böyle bir yolculuğu gerçek-

leştirebilecek çözümlerle ilgiliydi. Bilim insanlarının 

(yani benim) önerdiği çözümler, yapılan deneylerde 

hep başarısızlığa uğruyordu. Hep bir sorun çıkıyordu. 

Her nedense gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm bul-

mak istiyordum. Sonunda bilim insanları (yani ben) 
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insanlı bir uzay aracını aya gönderip geri getirebile-

cek bir çözüm buldular.

Ay aracım törenlerle Dünya’dan yola çıktı. Yol-

da bir sürü olumsuzluklar yaşıyorlardı. Hepsinin de 

üstesinden geliyorlardı. Ama bir olumsuzluğun üste-

sinden gelemediler: Kitabımı yazmakta olduğum sarı 

defterim kayboldu. 

Doğrusu o kadar emek verdiğim, sayfalarca yaz-

dığım aynı öyküyü yeniden kaleme almak hiç içimden 

gelmedi. Zaten o sıralar yeniden şiirle ilgilenmeye 

başlamıştım.

İlk şiirlerim, öykülerim 1959’ta Kıbrıs’ta çıkan 

Beşparmak dergisinde yayınlandı. 1961’de birkaç ar-

kadaşımla birlikte Mersin’de Kıyı dergisini çıkardık. 

Sonra başka dergiler... Bu arada uzaya uydular gön-

derildi, Ay’a gidilip gelindi bile. Ama hep içimdeydi 

uzayla ilgili bir bilimkurgu romanı yazmak.

50 yılı aşkın bir süre sonra bu dileğimi yerine ge-

tirebildim işte. Umarım seversiniz. Kimi acemiliklerim 

olabilir, bağışlayın. Sizlerden olumlu tepkiler alırsam 

uzayda geçen yeni bilimkurgu romanları yazmayı sür-

düreceğim.

Sevgilerimle

Bilgin Adalı

bilginamca@gmail.com
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Uzaylılar Geliyor

Sıradan bir Nisan günüydü. Yeryüzünün kuzey ya

rımküresi yaza, güney yarımküresi ise kışa hazırlanı

yordu.1 Kuzey yarımkürede doğa, birbirinden renkli 

sayısız  çiçekle bezenmişti. Güney yarımkürede ise  

karakışın habercisi karabulutlar gökyüzünü kaplama

ya başlamışlardı.

Hepimizin yakından bildiği, çevre kirliliği, atmos

ferin aşırı ısınması, çeşitli bölgelerde çekilen açlık, 

su sıkıntısı gibi sorunlarla boğuşulurken, televizyon 

kanallarında yayınlanan bir haber tüm dünyayı yerin

den oynattı.

Hubble teleskobunun2 göndermekte olduğu gö

1 Eminim biliyorsunuz; ama ben yine de anımsatmak istedim.  Dünya
mızın kuzey yarımküresinde yaz yaşanırken güney yarımküresinde kış 
yaşanır.
2 Adı astronom Edwin Hubble’ın anısına verilmiş; Nisan 1990’da Uzay Me
kiği Discovery tarafından Dünya çevresindeki yörüngesine taşınıp yerleş
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rüntülerde, dünyaya doğru ilerlemekte olan çok sa

yıda uzay cisimleri belirlenmişti. Görüntülenen uzay 

cisimleri, göktaşlarında pek görülmeyen bir düzen 

içinde ilerliyorlardı. Bu ancak, uzay gemilerinden 

oluşmuş bir filo olabilirdi.

Gelen kimdi? Dost muydu, düşman mıydı? Dostsa 

onları nasıl karşılamak gerekirdi? Düşmansa onlara 

karşı nasıl bir tavır alınabilirdi? Bu soruların yanıt

larını kimse bilmiyordu. Gelen uzay filosu, Uranüs 

gezegenini geçmiş, hızla ilerliyordu.

Bu hızla Ay’a ve Dünya’ya ulaşmaları en çok bir 

hafta, on gün sürerdi.

Dünyanın tüm ülkelerini çatısı altında toplamış 

olan Birleşmiş Milletler Örgütü alarm vererek çok 

ivedi bir toplantı düzenledi.

Hemen ertesi gün yapılan toplantıda, her ülkenin 

temsilcisi değişik bir öneride bulunuyordu.

En sert öneri, sert yönetimiyle tanınan Mongo

hongo ülkesinin temsilcisinden geldi:

“Gelişmiş ülkelerdeki nükleer başlıklı füzelerin 

tümünü gelen filoya yönlendirip ateşleyelim. Hem 

nükleer başlıklı füzelerden hem de yaklaşmakta olan 

düşman filosundan kurtulmuş oluruz.”

tirilmiş bir uzay telepkobudur. Birçok üstün özelliğe sahiptir. Evrenimizi 
kaplayan binlerce galaksinin fotoğraflarının çekilmesini, incelenmesini 
sağlamış, evren hakkındaki bilgilerimizin gelişmesine çok büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur. Günümüzde de dünya çevresindeki yörüngesinde, bi
lim insanlarına değerli bilgiler iletmeyi sürdürmektedir. 
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“Düşman olup olmadıklarını bilmiyoruz ki,” dedi 

temsilcilerden biri.

“Düşman olup olmadığını öğrendiğimizde çok 

geç kalmış olabiliriz,” diye atıldı bir başka temsilci.

Her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Herkes 

bir ağızdan konuştuğu için kimse bir başkasının de

diğini anlayamaz olmuştu ki keskin bir düdük sesi 

tüm konuşmaları bastırdı. Sesler kesiliverdi birden.

Düdüğü çalan Türkiye temsilcisi Bilgin Amca’ydı.

Herkes merakla ona bakıyordu.

“Dostlarım,” dedi Bilgin Amca, “böyle şamata ya

parak hiçbir yere ulaşamayız.”

“Bir önerin mi var?” diye sordu Rusya temsilcisi.

“Evet bir önerim var. Ben uzaylıların düşmanca 

bir amaçla geldiklerini sanmıyorum. Bir sezgi bu, 
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hiçbir kanıtı yok. Ama diyorum ki onlara, dostça bir 

ileti gönderelim ve yanıt bekleyelim.”

“Nasıl bir ileti yollamamızı öneriyorsun? Dili İn

gilizce mi, Rusça mı yoksa Fransızca mı olacak? On

lar bu iletiyi nasıl anlayacaklar?” diye sordu İngiltere 

temsilcisi biraz alaycı bir tavırla.

“Hayır. Onlara tüm zeki canlıların anlayabileceği 

üç evrensel dille sesleneceğiz. Önce bir çember çizip 

yanına 3,415 olan pi sayısını yazacağız.  Rakamların 

ne anlama geldiğini anlatmak için bu iletiye bir de 

rakam kılavuzu koymamız gerekir. Sıfır için içi boş bir 

çember, bir için içi dolu bir çember, iki için içi dolu iki 

çember... Böylelikle bizim rakamlarımızın ne anlama 

geldiğini anlayabileceklerdir. Ses olarak da gamın ilk 

dört notasını göndereceğiz: Do, re, mi, fa. Bir de dört 

çıplak insan figürü olacak iletimizde. Bir erkek, bir 

kadın, bir kız ve bir de erkek çocuğu çizimi. Bu da 

bizim anatomik görüntümüzü yansıtacak. Sanırım, 

matematik, müzik ve resim, başka bir dilsel yönteme 

gerek kalmaksızın anlatabilecektir onlara bizim barış 

yanlısı olduğumuzu.”

“Ya anlatamazsa?”

“O zaman başka yöntemler düşüneceğiz. Ama 

daha yüzlerini bile görmeden onlara düşmanmış gibi 

davranmamız doğru değil. Dünyamız, gerektiğinde 

kendisini savunabilecek güce sahiptir.  Savaş, bizim 

son seçeneğimiz olmalı.”
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Bu arada, gelen filodaki gemilerin büyük çoğunlu

ğunun Mars gezegenine indiği, yalnızca beş gemiden 

oluşan küçük bir filonun Dünya’ya doğru ilerlemekte 

olduğu haberi geldi. Bu, Bilgin Amca’nın öngörüsüne 

bir ölçüde katkıda bulunuyordu. Uzaylılar savaş ama

cıyla gelmiş olsalar, tüm güçleriyle Dünya’ya saldırıya 

geçmeleri gerekirdi. Oysa Dünya’ya doğru gelen iki 

üç atışta yok edilebilecek kadar küçük bir filoydu.

Az sonra oylamaya geçildi ve Bilgin Amca’nın 

önerisi oy çokluğuyla onaylandı.

Birleşmiş Milletler İletişim Birimi, bu üç iletiyi 

ivedilikle hazırladı ve değişik yöntemlerle, değişik 

frekanslarla birçok kez uzaya yolladı.

Gelen filo, Ay’ın Dünya’dan görünmeyen karanlık 

yüzeyinin arkasına geçmiş ve teleskoplarla izlenemez 

olmuştu. Yalnızca Hubble teleskobu anlaşılmaz bir

takım radyo sinyalleri almayı sürdürüyordu. Kısa bir 

süre sonra o sinyaller de kesildi.

Tüm dünya meraklı bir bekleyiş içine girdi.

Merika ve Surya, uzaydan gelebilecek bir füze 

saldırısına karşı, tüm füzesavar sistemlerini alarm 

durumuna geçirdiler. Olabilecek herhangi bir saldı

rıdan korunmak üzere, milyonlarca insan, sığınak

lara, metrolara, güvenli olduğunu düşündükleri dağ 

tepelerindeki mağaralara taşınmaya başladı. Yaşam 

neredeyse tümüyle durmuştu.

Çok heyecanlı ve korkulu bir bekleyiş başladı tüm 

dünyada.
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