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Bu Kitabın Yazar ve Çizeri Enis Temizel;

Manisa’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölü-
mü’nden mezun oldu. Birçok mizah dergisinde karikatür ve 
çizgi romanlar çizdi. Yurt içi ve yurt dışında çizgi film, çizgi 
roman ve çocuk kitabı sektörlerinde çalıştı ve bu alanlardaki 
çalışmaları devam ediyor. Uzun bir zamandır özel üniver-
sitelerde misafir öğretim üyesi olarak dijital tasarım ve 
multimedya dersleri veriyor. Yazar evli ve bir kız babasıdır.
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Ö mer gözlerini açtı. Biraz yorgun hissedi-
yordu ama tatlı bir yorgunluktu bu. Yata-
ğında doğruldu. Penceresinden odasının 

içine süzülen güneşin ilk ışıklarına baktı. Yüzünde 
bir tebessüm belirdi. Son yaşadığı maceralardan 
sonra güneşe bile bakışı değişmişti artık. Aslında her 
türlü ışığa bakışı değişti demek daha doğru olurdu. 
Yavaşça yatağından indi ve pencereye doğru yürüdü.

Pencerenin önüne geldiğinde başını yukarıya, 
güneşe doğru kaldırdı. Işık gözlerini kamaştırmasın 
diye iki eliyle gözlerini kapattı.

“Artık biliyorum ki ışık olarak bize gelen, güneş 
vasıtasıyla gelen bilgidir. Bu da enerjidir. Evrende 
her şey enerjidir.” dedi kendi kendine.
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Sonra gözlerini her zaman yaptığı gibi aşağıdaki 
binalara, işlerine gitmeye çalışan insanlara ve yoldaki 
taşıtlara çevirerek düşünmeye devam etti...

“Sağ olsun Muhiddin Arabi amca, sağ olsun İb-
rahim Hakkı amca ve tabii ki benim canım büyük 
dedeciğim. Sayenizde son zamanlarda aklıma takılan 
bütün soruların cevaplarını teker teker alıyorum. 
Baştan biraz zor oldu anlamam ama o kadar açık ve 
sade anlattılar ki her şeyi. Evrene, hayata, dünyaya 
ait konuları bu kadar eğlenceli bir dille onlardan 
dinlemek her şeye bakışımı değiştirdi. 

Fakat hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Önce 
ailemle İstanbul’a taşınmadan dedemin hayaletini 
gördüm. Yok aman… Ne diyorum ben? Dedem duysa 
çok kızardı vallahi. Hayalet değil, zihinsel bağlantıyla 
oluşan dedemin görüntüsü demeliyim. Evet doğrusu 
bu. Aslında onların evrende dolaşan bilinciyle konuş-
tum. Bedenin bir süresi var ama bilinç hiçbir zaman 
yok olmuyor. Evliyaların birer bilgi olan bilinçleriyle 
bağlantı kurdum beynimle. Onlar da bana, yaşadıkları 
zamanki görünümlerinde gözüktüler. Bunların hepsi 
beynimde olup bitti. Süper bir şey yaşıyorum. Ama 
bir süper kahraman değilim. Normal bir çocuğum 
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ben. Sadece rahmetli dedemin yardımıyla bilincim 
açıldı o kadar…

Sonra İstanbul’a taşınınca dedem bu sefer internet 
ortamında, ekranda belirdi ve onun rehberliğinde 
1200lü yıllarda Müslüman Endülüs uygarlığında yaşamış 
olan ünlü alim Muhiddin Arabi ile tanıştım. Ondan çok 
şey öğrendim evren hakkında. Bütün bunları uyku 
ile uyumama arasında bir halde yaşadım. Dedem 
özellikle belirtti. ‘Bu gördüklerin rüya değil’ dedi. 
Rüya başka bir şeymiş. Bunlar, farklı bir bilinç halle-
rinde çok ender yaşanan olaylarmış. Çünkü gecenin 
sessizliğinde uykudan önce insan bilinci radyo gibi 
frekans değiştirirmiş. Ben de beynimde değişen bu 
frekansla bir yolculuk yaptım. Yani bedenim buradaydı 
ama bilincim başka yerlere gidebiliyordu. Başka bir 
radyo kanalına geçtim gibi yani. Hatta zamanda bile 
yolculuk yapabiliyordum. Bu olaylara tasavvuf alimleri 
tayyi -mekan ve tayyi zaman derlermiş. Beden dışı 
bilinçle yolculuk yani.

Sonra aslında bu güçlerin tüm insanlarda olduğunu 
ama kullanmadıklarını öğrendim. Tabi ki sayıları çok 
az olan eski evliyalar bu yeteneklere sahipti. Ama 
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günümüzde çoğu insanın bundan haberi yok. Orası 
kesin...

Çünkü bir kere her şey, biz bile atomlardan olu-
şuyoruz. Bu atomların iki hali varmış. Biri parçacık 
hali, diğeri de dalga hali. Parçacık hali; benim şu an 
burada durduğum gibi canlı, gerçek, katı, etten ve 
kemikten halimiz yani madde halimiz. Diğer halimiz 
yani dalga halimiz bir anda her yerde olabiliyormuş. 
Vay beee… Şimdi şu anda düşünürken yine inanması 
çok güç geliyor ama işte evrenin asıl çalışma şekli 
böyle. Bütün bunlar zaten günümüzde kuantum fizi-
ğinin konularıymış. Bu tamamen bilimsel bir durum 
yani. Öcülü möcülü şeylerle karıştırmamak gerek. 
Haa, tabii ki onlarda insanların düşüncelerinde var 
ama düşünceler de enerji olduğuna göre…

Off! Beynim yanacak yine. Burada biraz durayım 
artık. Arka arkaya gelince kavraması zorlaşıyor. Onun 
için sindirerek ilerlemek lazım. Ama aklımda baya 
kalmış doğrusu, bu da çok güzel bir şey.

Sonra yine bu şekilde 1700lere gidip İbrahim Hakkı 
Erzurumi ile tanıştım. Hem de onunla ders yapma 
imkanı buldum. Büyük alim İbrahim Hakkı ile Topkapı 
sarayının yanındaki kütüphanede tanıştık. İstanbul’da 
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yani. Ama yaşadığım şu anki İstanbul’da değil. Osmanlı 
imparatorluğu zamanındaki istanbul’da. Harikaydı!

Bütün bunları yaşamış olmam ne kadar heyecan 
verici. Çok şanslıyım gerçekten. Yaşadığım şeylere 
rağmen, kendimi yaşıtlarımdan veya arkadaşlarım-
dan üstün falan görmüyorum. Mümkün olduğu kadar 
normal olmaya çalışıyorum. Bir süper kahraman 
falan olmaya hiç niyetim yok. Ha ha ha… Zaten fizik 
kuralları buna izin vermez. Ancak ahlaklı ve bilimsel 
olan her şeyin hayalini kurabilirim. Zaten insanlığa 
yön vermiş bilim adamları ve mucitler önce hayal 
kurmuşlar sonra uygulama yapmışlar öyle değil mi?

Vay be! Aferin oğlum Ömer. Alçak gönüllü ol daima. 
Şunu da kabul etmeliyim ki; düşüncelerim bir hayli 
değişti. Çok ilerleme kaydettim. Bu bir gerçek. Kendini 
övme falan değil. Ben normal, ahlaklı ve çalışkan bir 
Türk genciyim tamam mı, bunu asla unutma. Diğer 
taraftan istediğim kadar evrensel düşünebilirim. 
Hah bu tanımlama iyi oldu. Evet evet bu doğru bir 
düşünce.

Kısacası, hayatımdaki en önemli değişiklik, normal 
hayatımda da her şeye bakışımın değişmesi oldu. 
Böylece bir iki defa alimlerin dediği gibi çevreyi 
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enerji yumakları olarak görebildim. Esas halleriyle 
yani. Çok heyecanlıydı. Çok kısa sürdü ama onları 
gördüm. Sanırım beynim bana, bak bu işlere bu 
kadar kafa patlatıyorsun sana biraz kıyak yapayım 
dedi. Ama tekrar söylüyorum kendime, bütün bunlar 
beni bir süper kahraman yapmaz. Sadece göremedi-
ğimiz öbür alemleri görmeye başladım bazen. Yani 
havada uçmuyorum veya 100 metre sıçramıyorum. 
Benimkisi tamamen beyin gücü. Beynim kaslandı 
sanırım ha ha ha.”

Ama super kahraman falan değilim…

Ömer bu düşüncelere dalmışken...

“Ömeer! Hadi oğlum kahvaltı hazır.” diye annesinin 
sesi koridorda yankılandı.

Ömer birden şöyle bir silkelendi.

“Tamam annecim geliyorum!” Mis gibi kızarmış 
ekmek ve tereyağı kokusu geliyor. İşte diyorum ya 
normal hayat da ayrı bir güzel. Haydi oğlum Ömer 
şimdi normal hayata dön ve o lezzetli ekmeği kıtır 
kıtır yiyerek kahvaltının tadını çıkar.
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Ömer mutfağa geldiğinde babası kahvaltısını bitirmiş, 

çayını yudumluyor, bir yandan da gazetesini okuyordu.

“Günaydın Ömercim! Nasıl iyi uyudun mu?”

“Günaydın babacım! Evet hatta  çok iyi uyudum 

diyebilirim.”
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“Rüya falan gördün mü? Böyle güzel rüyalar, söyle 
bakalım.”

Ömer gülümsedi.

“Aslına bakarsan baya güzel rüyalar gördüm 
babacım.”

“Gel otur şöyle bakalım. Anlatmak ister misin?”

“Ş... Şey isterim ama film gibi. Daha sonra anlatsam 
olur mu? Çünkü sen birazdan işe gideceksin, yarım 
kalabilir yoksa.”

“Ha ha. Tamam Ömercim nasıl istersen.”

“Ama rüyamda bile bilgilendim diyebilirim. Eski 
alimlerle karşılaştım onlarla konuştum.”

Babası çaydan bir yudum aldıktan sonra bir an 
durdu. Suratındaki gülümseme yerini şaşkınlığa bı-
raktı. Bir şey düşünür gibi oldu ama sonra Ömer’in 
sırtını sıvazlayarak:

“Anladıım. Sanırım deden yine seninle bağlantıya 
geçti değil mi?” diye sordu.

“Evet.”

“Tamam tamam, saklamana gerek yok. Daha önce 
dediğim gibi onu çok iyi dinle ama derslerini ve 
sosyal hayatını da ihmal etme tamam mı?”
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“Tamam baba tabii ki hiç merak etme.”

“Merak etmiyorum çünkü sana güveniyorum oğlum.”

Ömer’le babası bunları konuşurken annesi mutfakta 
meşgul olduğu için kulak misafiri olamamıştı.

“Sana iyi dersler oğlum. Ben artık çıkayım daha 
fazla trafik olmadan. Sonra anlatırsın tamam mı?” 
dedi babası.

“Tamam babacım tabii ki. Sana da hayırlı işler 
dilerim, günün güzel geçer inşallah.”

“Sağ ol Ömercim. Haydi ben kaçtım.”

Ömer, babası annesiyle vedalaşırken sessizce 
mırıldandı:

“Hmm... Babam sanki bir şeyleri düşünür gibi oldu 
ama çok sormak istemedi. Sanırım hissediyordur ama 
bu yaşadıklarımı ona detayları ile anlatma konusunda 
kararsızım. Dedem her zaman babana selam söyle 
diyor maalesef ona görünemiyormuş. Ben çocuk ol-
duğum için zihin kanallarım daha açıkmış. Ama uygun 
bir zamanda babama anlatacağım her öğrendiğimi. 
Niye kötü karşılasın ki bunu. Benim ruhlarla falan 
uğraştığımı düşünebilir ama bu öyle bir şey değil 
tamamen bilimsel bir olay. Nerden baksan bunu an-
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latmak da çok zor ama zaten babam biliyor ki böyle 
olduğunu, gereksiz stres yapıyorum. Ne de zor işler…”

Ömer kahvaltısını bitirdikten sonra odasına 
gitti. Düşüncelere dalınca vaktin nasıl hızlı geçtiğini 
anlayamıyordu. Hemen okul çantasını hazırladı ve 
çabucak giyindi.

“Ömer! Hadi oğlum çabuk servis geldi!”

“Tamam anne, ben de hazırım zaten.”

“Tamam çocuğum! Hadi iyi dersler sana.”

“Sağ ol annecim. Kahvaltı her zamanki gibi nefisti. 
Görüşürüz!”

Ömer evin koridorundan süzülüp merdivenlerden 
bir çırpıda inerek apartmanın kapısının önünde duran 
servis aracına doğru koştu.

Aracın penceresinden onu gören arkadaşları 
Selim, Alper, Murat aralarında konuştular:

“Bakın süper çocuk Ömer geliyor!”

İçlerinde Ömer’le en iyi anlaşan Selim’di. Hemen 
onların lafını kesti.

“Arkadaşlar yine duramıyorsunuz değil mi? Öyle 
demeyin artık lütfen. Bu hiç hoş değil. Ömer değişik 
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bir arkadaşımız ve düşüncelerini bizimle paylaşıyor 
fena mı yani? Hem o hepinize çok iyi davranıyor.”

Çocuklar bir an durdu ve birbirlerine baktı.

“Ha ha ha. Tamam, doğru söylüyorsun.”

O sırada Ömer aracın kapısını açıp içeri girdi.

“Günaydın arkadaşlar, günaydın şoför amca.”

“Günaydın Ömer” dedi servistekiler yarım ağızla. 
Yalnızca Selim samimiyetle günaydın demişti.

Servis aracı hareket edip trafiğin içine dalınca 
sabah sohbetine başladılar… Sabah trafiği çok 
sıkışıktı. Bazı yerlerde tamamen kilitlenmişti ve hiç 
ilerlemiyordu. Selim’in yanında oturan arkadaşı Alper 
sinsi sinsi gülerek:

“Umarım dersi kaçırmayız. Ömer bir şeyler yap 
kurtar bizi bu trafikten.” Dedi.

“Ha ha ha…”
Selim tekrar araya girdi:

“Arkadaşlar lütfen! Kızmaya başlıyorum.”

Ömer arka tarafta gayet sakin oturuyordu.

“Sorun değil Selim. Arkadaşlar espri yapıyor. Ay-
rıca gerçekten sizi şu an trafikten kurtarabilirim.”
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Bir anda herkes gülmeyi kesip şaşkın bir vaziyette 
Ömer’e doğru baktı.

“N… Nasıl yani?”
Ömer, hemen İbrahim Hakkı Erzurumi’den öğ-

rendiklerini, tabii ki ondan öğrendiğini söylemeden 
anlatmaya başladı. Küresel ısınmanın doğal dengeyi 
nasıl bozduğunu, bunda insanın payı olduğunu, insanın 
doğanın parçası olarak doğaya benzeyen taraflarını, 
bitkileri, ağaçları, insanlar arasındaki enerji alışveri-
şini ve bütün bunların insanın dış görünüşüne nasıl 
yansıdığını bir bir anlattı.

Son derece eğlenceli ve sade bir dil kullanarak 
öyle güzel anlatıyordu ki arkadaşları hipnotize olmuş 
gibi hiç konuşmadan ona bakıyorlardı.

Ömer’in anlatması bittiğinde okula varmışlardı bile. 
Üstelik bu kadar yoğun bir trafikte nasıl gittiklerini 
bile anlamamışlardı. Sanki Ömer’i dinlerken pıt diye 
birkaç saniye geçmişti ve hoop kendilerini okulda 
bulmuşlardı.

Ömer araçtan inmeden onlara dönüp:

“Nasıldı ama dediğim gibi sizi trafikten kurtardım 
değil mi?”


