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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.
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Büyük Gün

Kocaman bir kayalığın üstüne kurulmuştu yuva… 

Yöredeki kartalların başkanı olan Karakartal, kayalı-

ğın tepesinde, yavrusuna uçmayı öğretiyordu. 

“İyice açmalısın kanatlarını,” diyordu Yavru Kar-

tal’a. “Rüzgâr’ın seni nasıl kaldırdığını göreceksin. 

Eğer kanatlarını çırparsan havalanırsın. Dilediğin 

yere uçar gidersin…”

Kanatlarını alabildiğine açtı Yavru Kartal. He-

yecanla, yavaş yavaş salladı. Kanatlarını sallayınca 

bir hafiflik hissetti bedeninde. Kayalıkların üstünde 

usulca eserek gezinen Rüzgâr, onları görünce keyifle 

gülümsedi.

“Benimle yarışacak bir kara kartal daha yetişi-

yor,” dedi. “Hadi şuna yardım edeyim biraz.”

Rüzgâr yönünü değiştirip hızını artırdı, Yavru 

Kartal’ın tam karşısına geçip hızla ona doğru esti.

Kanatlarına çarpan Rüzgâr, ayaklarını yerden 
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kesti, bir uçurtma gibi havalandırdı Yavru Kartal’ı. 

Oh! Ne güzel bir duyguydu bu…

“Çırp kanatlarını! Seni kaldıran Rüzgâr’a yardım 

et! Yüksel!” diye bağırdı babası.

Heyecanla çırptı kanatlarını Yavru Kartal. Bu 

sırada Rüzgâr aşağıdan yukarıya doğru esmeye baş-

lamıştı:

“Hadi küçük dostum, gayret et biraz!” diye bağır-

dı o da.

Kanatlarını çırparak yükseldi Yavru Kartal. Yük-

seldi… Yükseldi… Az sonra bulutların hemen altında, 

süzüle süzüle uçuyor, aşağıdaki kocaman Dünya’yı 

seyrediyordu.

Yuvalarının bulunduğu kayalık, ufacık kalmış-

tı. Yan taraftaki büyük ormanı, ormanın kıyısında 

gümüşten bir şerit gibi uzanan dereyi, derenin kı-

yısındaki yemyeşil tarlaları ve çok ötelerdeki evleri 

görebiliyordu. Yuvada yaşadığı sırada hiç görmediği 

şeylerdi bunlar. Gördüğü her şeyi merakla inceliyor-

du. Güçlü kanatlarıyla birkaç saniye içinde yanına 

gelen babası, gördüklerinin ne olduğunu anlatmaya 

başladı ona; ormandan, tarlalardan, insanların ya-

şadığı evlerden söz etti. Kuyruğunu kullanarak nasıl 

yön değiştirebileceğini, aşağıda gördüğü avların üs-

tüne nasıl hızla dalabileceğini, rüzgârın gücünden 

ve hava akımlarından yararlanarak kanat çırpmadan 

nasıl uçabileceğini anlattı.

O sırada bir uğultu duyuldu. Öteden kocaman, 
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beyaz bir kuş korkunç sesler çıkararak üstlerine doğ-

ru geliyordu. Korkudan ne yapacağını şaşırdı Yavru 

Kartal.

“Korkma,” dedi babası, “bu bir uçak. İnsanları 

taşıyan demirden bir kuş. Yanına sokulmazsan zarar 

vermez sana.”

Büyük beyaz kuş, uğuldayarak geçip gitti yanla-

rından.

Yavru Kartal, hava akımlarını kullanıp süzülerek 

kanat çırpmadan döne döne uçmayı, aşağıdaki en kü-

çük avları bile görmeyi, yere doğru bir ok gibi dalarak 

avının üstüne atılmayı, avını yakalar yakalamaz yine 

ok gibi yukarı fırlamayı öğrendi.

Uçmak çok güzeldi. Çok heyecan verici bir şeydi. 

Hele o dalışlara bayılmıştı Yavru Kartal. Mutlu olma-

sını sağlayan şeylerdi o gün öğrendikleri. Uçarken, 

dalarken, havada çemberler çizerek dönerken coş-

kuyla bağırıyordu zaman zaman. Babası gururla izli-

yordu oğlunu. Kısa sürede büyüyecek, akıllı ve güçlü 

bir kartal olacaktı yavrusu.

“Yavru Kartal çok yetenekli,” diye kutladı onu 

Rüzgâr.

O gün, gerçekten büyük bir gün olmuştu Yavru 

Kartal için. Eve döndüklerinde Anne Kartal’ı, onları 

beklerken buldular. Kocaman bir tavşan getirmişti 

anne ama Yavru Kartal her zaman bayılarak yediği 

tavşanı görmedi bile. İlk uçuşunu ve uçarken gördü-

ğü şeyleri heyecanla anlattı annesine.
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Yavru Kartal birkaç gün içinde uçmayı iyice öğ-

renmişti. Kanatlarını ve kuyruğunu çok iyi kullanı-

yordu. Rüzgâr’la hemen dost olmuşlardı. Birkaç kez 

yarış bile yapmışlardı.

Babası bir sabah erkenden uyandırdı Yavru Kar-

tal’ı:

“Bugün seni insan dostlarımızla tanıştıracağım,” 

dedi. 

Kahvaltıdan sonra hemen yola çıktılar. Uzaktan 

gördüğü kente doğru uçtular. 

Ne çok ev vardı öyle. Sokaklardaki insanları, ta-

şıtları merakla inceledi Yavru Kartal.  Az sonra geniş 

bir alanın üstüne gelmişlerdi. Koşuşturan insanlar 

vardı alanda. Yemyeşil çimlerle kaplı, çevresinde in-

sanların oturacakları yerlerin bulunduğu kocaman 

bir yerdi burası.

“İniyoruz,” dedi babası.

Baba-oğul alçaldıkça daha da büyük görünmeye 

başladı saha. Yere konarlarken bir duvarda babasının 

resminin asılı olduğunu gördü Yavru Kartal.

“Ama bu senin resmin!” diye bağırdı babasına.

“Evet, benim resmim,” dedi babası gururla beyaz 

tüylü başını sallayarak.

“Neden asmışlar buraya?”

“Çünkü insan karakartallar beni çok severler. Ben 

Beşiktaş takımının simgesiyim. Heykelimi bile yaptı-

lar benim.”
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