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Atlantis’te Tatil

Atlantis’te geçirdikleri bir haftalık tatil, rüya gibi 

gelmişti Çevre Kardeşliği Takımı’na. İlk gün, Atlantisli 

çocuklarla tanışıp arkadaşlıklar kurmuşlardı. İkinci 

gün, yanlarında getirdikleri yiyeceklerin bayatlama-

dan yenmesi için Atalan Ormanı’nda pikniğe gitmiş-

lerdi. Beş kafadarın getirdiği köfteleri, dolmaları, bö-

rekleri pek sevmişti Atlantisli çocuklar. Aslıhan, kalan 

son kutu ayranı kimsenin içmesine izin vermemişti. 

Atamya Dede’ye onunla sütten yoğurt, yoğurttan ay-

ran yapmayı öğretmişti. Atamya, bayılmıştı bu işe.

Çocuklar, Atlantis’in her tarafını hayranlıkla gez-

mişler, özellikle binlerce yıllık eserlerin sergilendiği 

büyük müzede çok ilginç şeyler görmüş, bir sürü yeni 

bilgi edinmişlerdi. Ama hepsinin de en çok sevdiği 

şey, Atlantis futbolu olmuştu.

Bildiğimiz futboldan epeyce değişikti bu oyun. 
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Üçgen bir sahada, sarı, kırmızı ve mavi formalı; biri 

kaleci, yedişer kişilik üç takım arasında oynanıyordu. 

Üç kale ile sarı, kırmızı ve mavi renkli üç top var-

dı. Her takım, kendi topunu rakip kalelerden birine 

sokmaya çalışıyordu. Oyunun kuralları, başlangıçta 

bizimkilere bir parça karışık gelmişti. Örneğin ka-

lenize gelen bir topu uzaklaştırmak isterken öteki 

iki takımdan birinin kalesine gol attınız. Top hangi 

renkteyse o takım sayı kazanıyordu. Yani sizin takıma 

yararı değil, zararı oluyordu bu golün. Ama çabucak 

alıştılar oyuna. Okul ve mahalle takımının aslarından 

olan Tekin, Emre ve Barış, kısa sürede öğrendiler 

oyunun inceliklerini. Elif iyi bir koşucuydu. O da hı-

zıyla üstünlük sağlıyordu. İçlerinde en başarılı olan 

Aslıhan’dı. İyi bir voleybolcu olan Aslıhan, bir panter 
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gibi koruyordu takımlarının kalesini.

Mavi forma giyen bizimkiler, ilk maçı kaybettiler. 

Ama ertesi gün yapılan maçı iki sayı farkla kazandılar.

Çok sevdikleri bir başka şey de Atlantis’in ilginç 

meyvelerinden biri olan balkavundu. İri bir şeftali bü-

yüklüğündeydi balkavunun meyvesi. Üstüne bir pipet 

batırılıp kutudan meyve suyu içer gibi içiliyordu. Bal-

lı, antepfıstıklı kavun gibi bir tadı vardı. Elif, hemen 

bu güzel meyvenin tohumlarından aldı. Tohumları 

evlerinin önündeki bahçeye ekip bu güzel meyveden 

yetiştirmeye çalışacaktı.

Emre, Atlantis futbolunu okuldaki arkadaşlarına 

öğretmek için üç renkli toptan birer tanesini, yeryü-

züne götürmeye karar verdi.

Aslıhan, Tekin’i bir koşu yukarıya, yeryüzüne çı-

kıp bakkaldan peynir mayası almaya zorladı. Sonun-

da, boş bir zamanında gidip Aslıhan’ın istediği ma-

yayı getirdi Tekin. Aslıhan, Atamya’ya sütten peynir 

yapmayı öğretti. Atamya da ona sütün içine bir kaşık 

bal, bir çay kaşığı tarçın koyarak baş ağrısına ağrı ke-

sicilerden bile daha iyi gelen bir şurup yapmayı... Bu, 

Aslıhan’ın sık sık başı ağrıyan annesine çok yararlı 

olacaktı. Barış ve Emre, uçan koltuk ve uçan balon-

ları daha iyi kullanmayı öğrendiler. Onlar da Atlantisli 

arkadaşlarına basketbol oynamayı öğrettiler.

Atlantisli çocuklarla dostlukları geliştikçe hepsi 

birbirini daha çok sevdi. Çocuklardan beşi, Çevre 
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Kardeşliği Takımı’nın Atlantisli üyeleri olmak istedik-

lerini söyledi. Gözcülük ve haberleşme konusunda üç 

yaşlı yöneticiye yardımcı olmayı önerdiler. Atamya, 

bunun çok yararlı olacağını düşünüyordu. Bu sayede 

Atlantis ile bizim beş kafadar arasında her an bağlan-

tı kurmak mümkün olabilecekti.

Böylece, Kalha, Astra, Enkisel, Alenya ve Kora da 

ÇKT’ye katılmış oldular.1 Bu beş gönüllünün kendi 

aralarındaki işbölümünü, daha sonra Enki yapacaktı. 

Yeni dostlarıyla işbirliği yapacak olmaları, bizimkileri 

pek keyiflendirmişti doğrusu.

Sunku, bir gün onları kentin yüzlerce metre al-

tındaki bor madenlerine götürdü. Her şey uzaktan 

kumandayla yapılıyordu burada. Toprakta tüneller 

kazarak madenleri çıkaran, öğüten, işlenmek üzere 

maden işleme merkezine götüren çok büyük araçlar 

vardı yeraltında. Bu araçların hepsi de yüzlerce met-

re yukarıda, maden alanını televizyon ekranlarından 

izleyen ustalar tarafından, uzaktan kumanda aygıtla-

rıyla yönetiliyordu. Otomatiğe bağlanmış bir fabrika 

gibi işliyordu burası.

Kömür madenlerinde oluşan patlamaları, ma-

dencilerin ölümlerini anımsayan Tekin, “Keşke bizim 

1 Meraklı okuyucularıma not: ÇKT’nın Atlanlisli üyelerinden En-
kisel ve Alenya kız; Kora, Kalha ve Astra ise erkek. Doğru tahmin 
edebilmiş misiniz? Doğru tahmin edenlere birer aferin benden! 
BA 
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madenlerimiz de böyle çalışabilse,” diye düşündü. 

Gülümseyerek baktı ona Sunku.

 “Çalışacak,” dedi. Tekin’in düşüncelerini oku-

muştu. “Sizinle yaptığımız işbirliğinin bir sonucu da 

bu olacak. Bor madenini kullanmayı öğrenip halkı-

nıza da öğreteceksiniz. Onun da sırası gelecek. Ama 

yavaş ve dikkatli adımlar atmak zorundayız. Yoksa 

tüm dünyayı bir karmaşaya sürükleriz.”

Atlantisli çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri 

en güzel şeylerden biri ise Enki’nin yardımıyla, ha-

fif eğimli bir yamaca yapay kar yağdırmak oldu. Kış 

mevsimini hiç bilmeyen Atlantisli çocuklara kızakla 

kaymayı, kardan adam yapıp kartopu oynamayı öğ-

rettiler. Birlikte gerçekten çok eğlendiler.

Bu güzel tatil bir hafta sürdü ama su gibi akıp 

gitti günler.

“Zamanın bir kırılma noktası var,” dedi Atamya 

dönecekleri gün. “Sizi o noktadan geçireceğiz. Böy-

lece geriye döndüğünüzde, burada yaşadığınız bir 

hafta, hiç yaşanmamış gibi olacak.”

“O zaman,” dedi Barış, “bu kırılma noktasın-

dan tarih içinde geriye doğru gidip yapılan birtakım 

yanlışları düzeltemez miyiz Atamya Dede? Örneğin 

ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasını önleye-

biliriz.”

“Belki yapabiliriz bunu ama tarihin doğal akış 

sürecini bozmak çok tehlikeli olur. Tarih içinde ya-
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pacağımız en küçük bir düzeltme bile çok büyük 

değişimlere neden olabilir. Onun için tarihi doğal 

sürecinde bırakmak gerekir. Bu nedenle biz yalnızca 

şimdiki zamanla ilgileniyoruz. Eski çağları yalnızca 

bilgi edinmek için inceliyoruz.”

“Peki, aynı yöntemle geleceğe gitme olanağı var 

mı?” diye sordu Tekin.

“Hayır yok. Gelecek henüz yaşanmadığı için 

biçimlenmiş değil. Gelecekte neler olabileceği belli 

değil yani.”

Çocuklar pek anlayamamıştı bunu.

“Geçmişte istediğimiz zamana gidebiliyorsak o 

kırılma noktasını kullanarak geleceğe de gidebilme-

miz gerekmez mi?” diye sordu Aslıhan. Enki’yi yardı-

ma çağırdı Atamya. 

“Enki, sen bunu daha iyi anlatabilirsin çocukla-

ra...”

Aydınlık yüzünde tatlı bir gülümsemeyle söze 

girdi Enki: 

“Dünya tarihini, kimi olaylar, kimi rastlantılar 

biçimlendirir çocuklar,” dedi. “İnsanlığın en, en, en 

eski atalarından birileri, sert taşlardan bıçak, balta, 

mızrak, çok sonra da ok yapmayı akıl etmeseydi in-

sanlık bugünkü konumuna ulaşamazdı. Bunları kim 

buldu, nasıl buldu, bilemiyoruz bugün. Ama birileri 

buldu işte. Yüz binlerce, belki de milyonlarca yıl 

sonra, atalarımızdan biri tekerleği buldu. İnsanlık 
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tarihinin en önemli buluşlarından biridir tekerlek. 

Asya, Avrupa ve Afrika’da, tekerlek sayesinde çok 

büyük olaylar yaşandı. Bugün ulaştığımız teknoloji, 

tekerlekler ve tekerlek biçimlerinden üretilen çarklar 

sayesinde oluşmuştur.”

“Doğru,” diye onayladı Tekin. “Babamın film 

kamerası bile tekerlek biçimli makaralar ve çarklar 

sayesinde çalışıyor.”

“Tekerleğin olmadığı bir uygarlık düşünebilir mi-

siniz?” diye sordu çocuklara Enki.

“Hayır!” diye bağırdı Emre heyecanla.

“Ama vardı,” dedi Enki. “Asya’daki yaşam koşul-

ları zorlaştığında, yaşanacak daha iyi yerler bulma 

umuduyla Alaska üzerinden bugün sizin Amerika 

dediğiniz kıtaya göç edenler, tekerleği bilmiyorlardı. 

8000 yıl önce biten Buzul Çağı’nın oluşturduğu buz-

dan köprüyü geçerek Asya’dan Amerika’ya göç eden 

insanların atları da yoktu. Yaşamlarını sürdürmeye 

yetecek kadar eşyayı sırtlarında taşıyorlardı. Peki, 

atların anayurdunun Amerika olduğunu biliyor muy-

dunuz?”

“Ama atları 15. yüzyılda İspanyollar götürmedi 

mi Amerika’ya?”

“Ah, bu ilginç bir öykü,” dedi Enki. “Anlatmamı 

ister misiniz?”

“İsteriz!” diye bağırdı çocukların tümü.

“O dönemde hayvanlar da iki kıta arasında göç 



Bilgin Adalı   ATLAN
TİS’İN

 Ç
O

C
U

KLAR
I 2 

14

edip duruyordu. Çeşitli canlılarla birlikte atların atası 

olan hayvan türünden de Alaska üzerinden Asya’ya 

geçenler olmuştu. Yaşam koşulları çok zordu. Ameri-

ka’ya gelen Asyalı göçmenler, burada sürüler halinde 

otlayan, kendilerine zarar vermeyen bir hayvan türü 

gördüler. Atların atasıydı bunlar. Avlanmaları çok ko-

laydı. Onları avlayıp ailelerini beslemeye başladılar.“

“Ah olamaz!“ diye haykırdı Elif. “O güzelim atları 

avlayıp yiyorlar mıydı?“

“O zamanki koşullar günümüzden çok değişikti, 

unutma,“ diye söze girdi Atamya. “İnsanlar, varlıkla-

rını sürdürebilmek için etini yiyebilecekleri her türlü 

hayvanı avlıyordu.“

“Kedileri, köpekleri de mi?“

“Dünyanın bazı bölgelerinde köpek eti en değerli 

yiyeceklerden biridir, bugün bile. Bilmiyor muydun?“

“Konuyu dağıtmayın lütfen,” diye araya girdi 

Enki. “Sonra, Buzul Çağı bitti ve Amerika ile Asya 

arasındaki doğal köprü ortadan kalktı. Ama göçler, 

Amerika kıtasında kuzeyden güneye; Avrasya’da ise 

doğudan batıya doğru sürdü. Sonra çok ilginç bir 

şey oldu. Kolayca avlandıkları için Amerika’da atların 

nesli tükendi.”

“Demek ki o zamanlarda da yaşanmış çevre so-

runları,” diye söze girdi Emre.

“Evet,” dedi Enki, “milyonlarca yıldır, çeşitli ne-

denlerle pek çok canlı türü yok olmuş. Buna insanlar 
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da katkıda bulunmuş. Biz yine atlara dönelim: As-

ya’da insanlar atları evcilleştirip onlardan ulaşım-

da, yük taşımada yararlanmaya başladılar. İşte bu 

sıralarda birileri de tekerleği bulmuş olmalı. At ve 

tekerlekli araba, bilginin, birikimlerin, malların hızla 

yayılmasını sağladı. Amerika’da, Avustralya’da ise 

tekerlek bulunamadığı için uygarlığın gelişmesi çok 

yavaş oldu.”

Emre’ye döndü Enki: 

“İspanyolların 15. yüzyılda Amerika’ya götürdük-

leri atlar, Amerika’dan Asya’ya göç etmiş olan atların 

binlerce yıl boyunca evrim geçirmiş torunlarıydı. 

Sonra da çok uzun yıllar, Amerika kıtasındaki en hızlı 

haberleşme, ulaşım ve ne yazık ki savaş aracı oldu-

lar.”

“Ne kadar ilginç,” dedi Aslıhan. “Şimdi esas ko-

numuza dönelim,” diye konuşmasını sürdürdü Enki. 

“Bütün bunlar geçmişte yaşanmış şeyler olduğu için 

onları izleyebiliyoruz. Dilediğimiz tarihe bir tür ayna 

tutup olanları görebiliyoruz. Ama olmamış, yaşan-

mamış bir şeyi göremeyiz ki... Onun için geleceğe de 

gidemiyoruz.”

“Size Buzul Çağı’ndaki göçebelerin yaşamlarını 

göstermemi ister misiniz?” diye sordu Atamya.

“Eveeeeet!” diye bağırdı çocuklar heyecanla.
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