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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), BİZİM SOKAKTA ŞENLİK VAR, GENLERİN ŞİFRESİ, GEZGİN, 
GÜNEŞİ ARAYAN ÇOCUK, HAYVANLARIN ABC’Sİ, KARİYE HAZİNESİ, MEZAR 
SOYGUNCULARI, SÜMBÜLLÜ KÖŞK, UZAYLILAR GELİYOR, YAVRU ASLAN
(Renklerı̇n Kardeşlı̇ğı̇ 1), YAVRU KARTAL (Renklerı̇n Kardeşlı̇ğı̇ 2),
SARI KANARYA (Renklerı̇n Kardeşlı̇ğı̇ 3), ZAMANA AÇILAN KAPI 
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Önsöz

Elindeki kitapta anlatılan olayların hepsi kurma-

ca. Hiçbiri gerçek değil, onları ben uydurdum. (Sen 

de uydurabilirsin böyle öyküler.) Öykünün ilginç ve 

heyecanlı olması için elimden gelen çabayı gösterdim. 

Anlatılanlar gerçek de olabilir ama. Yani bu tür ger-

çekler de yaşanıyor dünyamızda. Troya hazinelerinin 

çalınması buna bir örnek (bkz. Ek 3)  En azından bu 

kitap, kendi başına bir gerçek.

Kitabı okumayı bitirdikten sonra, düşündüklerini 

bilginamca@gmail.com adresine yazarsan çok sevi-

nirim. Senin görüşlerin, benim çocuklar için daha iyi 

kitaplar yazmama yardımcı olacaktır.

Umarım severek okursun...
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Giriş

Zaman: Günümüzden en az dört beş bin yıl ön

cesi…

Dünyamız bugünkünden çok değişikti o zaman-

lar. İnsanoğlu, ortaya ilk çıktığı tarihten sonra, yaşamı 

kolaylaştıran pek çok buluş yapmış, göçebelikten 

yer leşik yaşama geçmiş, önce kentler, sonra devlet

ler kurmuştu. Yıldızların devinimini inceliyor, doğa 

olaylarını anlamaya, açıklamaya çalışıyordu. O za-

manlarda da şarkılar söylenir, masallar anlatılırdı. 

O zamanlarda da anneler babalar çocuklarına bil-

diklerini öğretir, yol gösterirdi. Ama kâğıt kalem yoktu 

örneğin. Elektrik, radyo, televizyon, bilgisayar yoktu. 

Evlerde musluğu açınca su akmıyordu. Bugün bize 

sıradan gelen pek çok şey, o çağlarda insanların hayal 

bile edemeyeceği kadar uzaktı.

Yer: İnsanlara on binlerce yıldır yurt olan, uçsuz 

bucaksız Anadolu topraklarının herhangi bir yerinde
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yiz. Çağlar boyunca güzel yurdumuzda kurulmuş olan 

binlerce krallıktan herhangi birinin başkentindeyiz. 

Hayal etmen kolay olsun diye bildiğin ya da yaşadı

ğınız yöredeki bir ören yerini düşünebilirsin. Elbet te 

orada insanların yaşamış olduğu çağdaki halini dü

şüneceksin.

Kişiler: Bir kral var. Onun çocukları... Başkaları da 

var, ama onların kim olduklarını şimdilik ben de bil

miyorum. Ha bir de serüven meraklısı dört arkadaş 

var. 8. sınıfa geçtiler bu yıl. Yaz tatiline gidecekler 

şimdi, sevgili Erdal Öğretmen’leriyle birlikte. Bir de 

Bahar Abla’yla Yüksel Teğmen var.

Olay: Acelen ne? Az sonra okuyacaksın işte. Kitabı 

okumadan olanı biteni öğrenemezsin ki… Hem za-

ten ben de tam olarak bilmiyorum neler olacağını. 

Ben yazarken, sen de okurken keşfedeceğiz bu kitap-

ta neler olacağını. Yazmak da okumak kadar gizemli 

bir olay. Bak, ben yazmaya başladım bile. Hadi sen de 

okumaya başla istersen…
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Başkent

Işıl ışıl bir bahar sabahı... Gökyüzünde öbek 

öbek, tüle benzeyen incecik bulutlar var. Güneş, kızıl 

bir tepsi gibi doğuyor dağların arasından. Bulutları 

kızıl bir tüle dönüştürüyor. Sabah öyle güzel ki… 

Ağaçlar çiçeklenmiş, meyveye durmuş. Yeşilliklerin 

arasında görülen sarılı kırmızılı çiçekler mis gibi 

kokutuyor havayı. Uzaktan, yeni doğmuş kuzuların, 

keçilerin melemeleri duyuluyor. Yavaşça uyanıyor 

başkent. Yeni bir güne hazırlanıyor.

Önce kahvaltı niyetine iki lokma bir şeyler atıştı-

ran çocuklar fırladı sokaklara. Her çağda olduğu gibi 

bu çağda da çocukların tek düşündüğü oyunlardı. 

Bizim çağımızdaki gibi bol ve çeşitli oyuncak yoktu 

o çağda. Kitap ya da bilgisayar da yoktu, bisiklet 

ya da havayla şişirilmiş top da yoktu elbette. Yine 

de buluyordu çocuklar oynayacak şeyler, çok güzel 
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oyunlar kuruyorlardı. Kaydırak taşlarını üst üste dizip 

devirmece, çelikçomak, bezlerden bebekler yapma, 

salıncakta sallanma, saklambaç, kovalamaca gibi 

Anadolu’da günümüzde bile oynanan oyunlar da var-

dı bunların arasında.

Çocuk sesleri kenti sararken yetişkinler de gezin-

meye başlamıştı sokaklarda. Kimisi dükkânını, işliği-

ni açmaya; kimisi tarlaya, bahçeye gidiyordu. 

Kentin yetişkinleri pek sessiz ve asık yüzlüydü 

bugün. Birbirlerine “günaydın” derken bile gülüm-

semiyorlardı. Nedeni, yıllardan beri onları adaletle 

yöneten, bolluk içinde yaşatan sevgili krallarının çok 

ağır hasta olmasıydı.
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Yaşlı Kral Teşup’un sarayında da ses çıkmıyordu. 

Her zaman cıvıl cıvıl olan saray halkı, parmaklarının 

ucunda gidip geliyordu koridorlarda. Kral Teşup’un 

odasını ülkenin en iyi hekimleri doldurmuş, kralı 

iyileştirmek için her yolu deniyorlardı ama boşuna. 

Hiçbir iyileşme belirtisi göstermiyordu kral. Tersine 

gitgide daha güçsüzleşiyordu.

Kral Teşup da bilincindeydi bunun. Sonunda he-

kimleri uzaklaştırdı odasından. Komutanlarını ve üç 

oğluyla biricik kızını çağırdı yanına.

“Uzun yıllar yaşadım. Her zaman iyilikten ve 

doğruluktan yana oldum. Haklıyı korudum, haksıza 

cezasını verdim. Artık ayrılıyorum aranızdan,” dedi 

onlara. Oğullarına ve kızına yanına yaklaşmaları için 

işaret etti sonra da.

“Şamat,” dedi büyük oğluna, “sen tarihle, yıldız

larla, sanatla uğraşan bir insansın. Gökteki bir yıldızın 

hep kuzeyi gösterdiğini bulmakla halkımıza çok büyük 

bir hizmette bulundun. Ama sen, devlet yö netiminden 

anlamazsın. Sen yine kendi çalışmalarını bildiğin gibi 

sürdür. Yaşadığın sürece senin ve senden sonra ço-

cuklarının her türlü gereksinimi karşılanacaktır.”

Saygıyla başını eğdi Şamat. Bir adım geriye çe-

kildi.

Ortanca oğluna döndü Kral Teşup.

“Sen Haşep, yıllarca beni izledin. Gittiğim her 

yere benimle geldin, yaptığım her şeye tanık oldun. 
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Yurdumuzu benim yönettiğim gibi yönetmeyi öğren-

miş olmalısın artık. Benden sonra sen kral olacak-

sın.”

Haşep de babasının önünde saygıyla eğilip bir 

adım geri çekildi.

“Sen Telip,” dedi kral en küçük oğluna, “sen 

silahları kullanmada, binicilikte, savaşta ustalaştın 

yıllar boyunca. Ordumuzun başına geçip yurdumuzu 

düşmanlardan, saldırganlardan sen koruyacaksın. 

Sa kın gereksiz yere savaş çıkarma. Yalnızca yur-

dumuza saldırmaya kalkışanlara karşı çek kılıcını. 

Deneyimli komutanlarımız en büyük yardımcın ola-

caktır.”

Telip de saygıyla eğilip bir adım geriye çekildi.

“Sevgili kızım Anunne,” diyerek biricik kızının 

elini tuttu kral. “Kardeşlerinin içinde en sağduyulu 

olan sensin. Onları, özellikle de ülkemizi yönetecek 

olan Haşep’i gözetme, yanlış yaptıklarında uyarma 

görevini de sana veriyorum. Bu en önemli görevdir, 

sakın unutma. Sen erkek kardeşlerinin doğruluk me-

leği olacaksın.”

Anunne, gözyaşlarını tutamamış ağlıyordu. Kral 

elini okşadı onun. Sonra yaklaşmaları için komutan-

lara işaret etti.

“Oğullarıma ve kızıma da bana gösterdiğiniz bağ-

lılığı göstermenizi istiyorum sizlerden,” dedi onlara. 

“Söz verin bana…”
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“Söz veriyoruz yüce kralımız,” dedi komutanlar 

hep bir ağızdan.

“Şimdi yalnız bırakın beni, yoruldum,” dedi Kral 

Teşup, “biraz dinlenmek istiyorum.”

Herkes çıktı kralın odasından.

Az sonra içeri giren hekimlerden biri, acı haberi 

duyurdu saray halkına.

Yüce Kral Teşup ölmüştü.

Haber bir anda başkente yayıldı. Acı haberi tüm 

ülkeye duyurmak için ulaklar, atlarına atlayıp yola 

çıkmışlardı bile. Tüm ülke yasa boğulmuştu. Kralın 

cenaze törenine katılmak, son bir kez saygı sunmak 

için ülkenin dört bir yanından, komşu ülkelerden 

akın akın başkente geliyordu insanlar. Kralın ölümü-

ne herkes, düşmanları bile ağlıyordu. Çünkü o, düş-

manlarına bile adil davranmasıyla ün yapmıştı.

Yeni kral Haşep’in ilk buyruğu, başkentin yakın-

larında uygun bir yere babası yüce Kral Teşup’un 

şanına uygun bir mezar odası inşa edilmesi oldu. 

Başkentteki tüm duvar ustaları, elbirliğiyle bir günde 

hazırladılar mezar odasını. Duvarlar yükselirken taş 

oymacıları da duvarları Kral Teşup’un yaşamından 

görüntüler yansıtan kabartmalarla süslüyorlardı.

Gerçekten de çok görkemli bir mezar odası ol-

muştu. Yüce Kral Teşup burada sonsuza dek huzur 

içinde uyuyabilecekti.
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Ne dersin? Sence de Kral Teşup burada sonsuza 

kadar huzur içinde uyuyabilecek mi? İstersen öykü-

nün bundan sonraki bölümlerinde neler olabileceğini 

düşün biraz. Benim öykümü okumadan önce, kendi 

öykünü kurmaya çalış sen de. Bakalım benim yazdı-

ğım öyküyle seninki arasında ne gibi farklılıklar ola-

cak? Hayal gücünü kullanman yeter…





 




