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Korkusuz gezgin Ege’yle birlikte Everest’in 
doruğundan Amazon ormanlarına!

Televizyonda izlediği belgesellerden sonra dünyayı gezip 
görme tutkusu sarmıştı Ege’yi. Bunu yapabilmek için 
çok para gerektiğini biliyordu elbette. Hem daha 10 
yaşındaydı; yani dünyayı gezip dolaşmak için henüz
çok küçüktü. Ancak, yolculuğa çıkmanın ille de otobüse, 
vapura, uçağa binip bir yerden bir yere gitmek
olmadığını anlaması uzun sürmedi. Bunu nasıl mı
başardı? Bu sorunun yanıtını Ege’yle birlikte
yapacağınız yolculuklarda bulacaksınız.
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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, KRALIN ADALETİ, UZAYLILAR GELİYOR
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Giriş

Hepimizin içinde bir gezgin vardır. Düş dünya

mız da, ormanlara gider, uzay yolcu luk larına çıkar, 

ger  çek yaşamda gerçekleştirilmesi ola naksız bir sü rü 

şey yaparız.

Ege’nin serüvenleri bu türden şeyler işte. Ama 

o bunları gerçekten yaşıyor. Everest’in doruğundan 

Amazon ormanlarına kadar her yeri dolaşabiliyor.

Bu kitapta ben gezdiğim ve gezmeyi düşlediğim 

yerlerle ilgili öyküler anlattım. Umarım, öteki kitap

larım gibi bunu da seversiniz.

Ege’ye soru sormak ya da onunla söyleşmek ister

seniz bilginamca@gmail.com adresine yazabilirsiniz. 

Ege, kimi zaman gecikse de mutlaka yanıtla ya caktır 

sizi.

Keyifli okumalar diliyorum.

Bilgin Adalı
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Sunu

Kitaplarımın çoğuna, çizgileriyle can veren, gö-

nül dostum çok değerli ressam ve çocuk kitapları 

çizeri Mustafa Delioğlu’na ...
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Yazar Olmak İsteyen
Çocuklara Birkaç Öğüt

Okullarda yaptığım söyleşilerde, genç okurlarım 

hep soruyorlar nasıl yazar olduğumu. Çok ama ger-

çekten çok okuyarak yazar oldum. Okuduğum kitap-

ların çoğunu ayrıntılarıyla anımsamıyorum bile artık. 

Hayal meyal bir şey kalmış oluyor kafamda.

Kimi zaman, kimilerini yeniden okuma gereğini 

duyu yorum. Robinson’u yeniden okudum örneğin 

geç tiğimiz aylarda. Don Kişot’u da. Ama geçmişte 

oku duğum her kitabın bir izi var belleğimde, bilinçal

tımda.

İyi bir yazar olmak istiyorsanız çok okumalı, çok 

yazmalısınız. Yazdıklarınızın çoğunu çöpe atıp ye-

niden başlamalısınız. Öteki yazarlardan farklı, daha 

önde olmayı kendinize bir amaç olarak seçmelisiniz.
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Sonra uçun uçabildiğiniz kadar, hayal gücünüzün 

elverdiği kadar. Kimse tutamayacaktır sizi.

Çileli bir iştir yazar olmak. Bu yolu seçtiyseniz 

çilesine de katlanmalısınız. Çile ne mi demek? Büyü-

kannelerinize sorun anlatsınlar size.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Yolunuz açık olsun...

 

Bilginamca
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Yıldırım

Evlerine çok yakın olan Yıldız Parkı’na gitmişti o 

cumartesi günü Ege. Yıldız Parkı’nda, kocaman ağaç-

ların arasındaki patika yollarda gezinirken Afrika’nın 

tropik ormanlarında dolaştığını düşlüyor, önünden 

kaçarak yıldırım hızıyla ağaçların tepesine tırmanan 

sincapları, geveze maymunlar olarak görüyordu. Af-

rika ormanlarının balta girmedik yabanıl ortamında, 

dev piton yılanları, timsahlar, zehirli örümceklerle 

boğuşuyor, her an tehlikeli bir serüven yaşıyordu. 



Bilgin Adalı   G
EZG

İN

14

Korkusuz bir gezgindi Ege. Bu balta girmedik orman-

larda karşısına çıkabilecek hiçbir tehlikeden kork-

muyordu. Tarzan kadar, belki ondan bile daha güçlü, 

korkusuz bir gezgindi o.

Televizyonda izlediği birtakım belgesellerden 

sonra dünyayı gezip görme tutkusu sarmıştı Ege’yi. 

Ama bunun için çok para gerekliydi. Üstelik Ege 10 

yaşındaydı henüz. Yani böyle yolculuklara çıkamaya-

cak kadar küçüktü. O da düşsel yolculuklara çıkıyor, 

yağmur ormanlarında, Tibet’in dağlarında, Orta As-

ya’nın bozkırlarında düşsel serüvenler yaşıyordu.

Ege, dünyayı gezmenin ille de otobüse, vapura, 

uçağa binip bir yerden bir yere gitmek olmadığını 

çok kısa sürede öğrenmişti. Belgesel filmler, gezi der-

gilerinde çıkan yazılar, gezi kitapları ve özellikle de 

bilgisayarı vardı. Bunlardan, yeryüzünün dört bucağı 

üstüne bilgi edinebiliyordu. Gerçekten oralara gitmiş 

gibi hayal kurup heyecanlı serüvenlere atılıyordu 

düşsel bir evrende.

Hayalinde yaşadığı bu serüvenleri arkadaşlarına 

da anlatırdı kimi zaman. Gerçekmiş gibi heyecanla-

narak dinlerdi anlattıklarını tüm arkadaşları. Onlar 

da Ege’yle birlikte düşsel yolculuklara çıkarlardı.

O gün, yine Afrika ormanlarında düşsel bir se-

rüven yaşamaya başlamıştı. Yerlilere büyük zararlar 

veren Gargantu adlı dev gorili yakalayıp bir hayvanat 

bahçesine götürecek, yerlileri bu dertten kurtaracaktı.
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Yıldız Parkı’nda ağaçların arasında yürüyor, Gar-

gantu’yu nasıl tuzağa düşürüp yakalayabileceğini dü-

şünüyordu Ege. En iyisi, kalın sarmaşıklardan sağlam 

bir kement yapıp bir ağacın gövdesine bağlamaktı. 

Kemendin ortasına, koca gorilin sevdiği yiyecekler-

den yerleştirirdi. Gargantu, o yiyecekleri yemek için 

kemendin içine girdiğinde Ege de sarmaşığa asılır, 

ayaklarından yakalardı koca gorili.

Ege, keyifle bunları düşünür, kuracağı tuzak için 

uygun bir yer ararken birden gökyüzü karardı, bar-

daktan boşalırcasına şakır şakır yağmur yağmaya 

başladı. Şimşekler çatlıyor, yıldırımlar patlıyordu.

Bu ansızın başlayan sağanaktan bir parça olsun 

korunabilmek için az ötesindeki koca meşe ağacının 

altına sığındı Ege.

Yağmur öyle şiddetliydi ki koca meşenin altına 

sığınana kadar sırılsıklam olmuştu Ege.

“Afrika ormanları böyledir işte,” diye düşündü. 

“Birden başlar yağmur, hazırlıksız yakalayıp ıslatır 

insanı. Neyse ki böyle büyük ağaçlar, insanı bir parça 

bile olsa koruyor yağmurdan.”

Tam bunları düşündüğü sırada, kulakları sağır 

edecek kadar şiddetli bir gümbürtü koptu. 

Takara traka! Krakkaaaa!

Gözlerini körelten bir ışık gördü Ege. Altına sı-

ğındığı meşe ağacına bir yıldırım düşmüştü. Yıldırı-

mın etkisiyle on metre kadar öteye savruldu. Başını 
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