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Bölüm-1

KÖYDE
YAŞAM



8

F eza, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde 
ülke sınırlarına yakın olan küçük bir 
köyde ailesi ile birlikte yaşıyordu. Bu 

köy, modern şehirlerden çok uzakta, genellikle 
kış ayları ikliminin hâkim olduğu bir bölge-
deydi. Yılın büyük bölümü karla kaplı olan bu 
bölgenin ormanlarında ve dağlarında geyik, 
tavşan, sincap gibi hayvanlar ile birlikte boz 
ayı, kurt, yaban domuzu gibi yırtıcı hayvanlar 
da yaşıyordu. Bazen yırtıcı hayvanlar, köyün 
yakın çevresine de gelerek insanların endi-
şelenmesine neden oluyordu. Köyde yaşayan 
insanlar, yaşadıkları bölgenin yeteri kadar 
güvenli olmaması nedeniyle zaman zaman 
başka yaşam yerlerine göç ediyorlardı. Bu 
nedenle köyün nüfusu her geçen sene azalı-
yordu. Feza ve ailesi, yaşadıkları bölgeyi çok 
sevdikleri için bu tehlikelere rağmen terk 
etmek istemiyorlardı.



9

Köyünden kilometrelerce uzaktaki okuluna 
giden Feza, çok başarılı bir öğrenciydi. Genellikle 
bilim dalları ile ilgili kitaplar okur, araştırmalar 
yapar ve hayatı gözlemlemeye çalışırdı. Ayrıca 
Feza, ailesi gibi sağlıklı, düzenli bir hayat yaşa-
maya çalışır; erkenden uyur, erkenden güne 
başlar, sağlıklı gıdalar ile beslenir ve her gün 
spor yapardı. Ama en önemli uğraşı evlerinin 
geniş bahçesinde bulunan atölyesinde yaptığı 
çeşitli icatlardı. Amacı, yaptığı icatlar ile ha-
yatı daha kolaylaştırıcı bir hale getirmek ve 
ailesine yardımcı olmaktı. Ayrıca bu icatlardan 
köylerinde yaşayan komşuları da faydalanır 
ve ona “Mucit Feza” diye seslenirlerdi. 

Güneş enerjisi ile çalışan karlı ya da buzlu 
yollarda hareket edebilen paletli ulaşım aracı, 
akülü çim biçme makinesi, ağaçlardan meyve 
toplamakta kolaylık sağlayan sepetli makas 
ve kablosuz elektrik süpürgesi robotu, onun 
yaptığı icatlardan sadece bir kaçıydı. Annesi, 
babası, ablası, eniştesi, abisi, yengesi, teyzesi, 
dayısı ve dört yeğeni: Muti, Akman, Aylin ve 
Eda ile birlikte yaşayan Feza, iyi bir makine 
mühendisi olmak istiyordu.

Feza ve ailesi, bahçelerinde yetiştirdikleri 
sebzeleri ve meyveleri satarak geçimlerini 
sağlıyordu. Ayrıca çiftliklerinde inekleri, ta-
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vukları ve arı kovanları vardı. Tüm bunlardan 
kendileri için de süt, yumurta, bal, meyve ve 
sebze çeşitleri elde ederek, tertemiz havası 
olan köylerinde sağlıklı, huzurlu bir hayat ya-
şıyorlardı. Ailesine çiftlik ve bahçe işlerinde 
de yardım eden Feza, bahçelerindeki ağaç-
lardan meyve yemeyi çok severdi. En sevdiği 
meyvelerden biri olan nardan her gün en az 
bir tane yemeyi ihmal etmezdi. Birçok faydası 
olduğunu öğrendiği nar meyvesinin; zengin bir 
vitamin deposu olduğunu, kalp ve damar sağ-
lığına faydalı olduğunu, mideyi güçlendirdiğini 
ve vücudun ihtiyacı olan günlük C vitamininin 
önemli bir bölümünü karşıladığını, ayrıca bin 
metre yükseklikte bile yetişebilen narın, eksi 
10 derece ısıya kadar dayanıklı nadir mey-
velerden biri olduğunu, herkese her fırsatta 
hatırlatırdı. 

Evlerinin yanı başındaki çeşmeden, dağ-
lardan gelen buz gibi bir kaynak suyu akardı. 
Bahçelerinde yetiştirdikleri nar, dut, vişne, 
elma, ceviz ve armut ağaçları, köylerine yağan 
yağmurun yanı sıra bu buz gibi kaynak suyu 
ile de beslenirdi. Böylece bu meyveler, daha 
da lezzetli olur, tatlarına doyum olmazdı. Ay-
rıca evlerinde ürettikleri tereyağından ve köy 
peynirinden yaptıkları Karadeniz mutfağında 
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meşhur olan peynir eritmesi, kahvaltı sofra-
larında yer alan en sevdikleri yemeklerden 
biriydi. Feza, tüm bu güzellikler için 
ailesi gibi her gün Allah’a şükür ederdi.

Büyük ormanların, dev karlı dağların, uçsuz 
bucaksız vadilerin ortasında kalan bu küçük 
köyde, hayat huzurla devam ederken, Feza 
artık okulunu bitirmiş ve üniversitede istediği 
bölümü kazanmıştı. Yıllardır hayalini kurduğu 
makine mühendisliği bölümünde eğitim alacağı 
için çok mutluydu. Üniversitenin bulunduğu 
şehre gidecek ve uzun bir süre ailesinden 
ayrı kalarak orada yaşamaya başlayacaktı. 
Bu nedenle herkes hem sevinçli hem de biraz 
üzgündü. Feza gitmek için hazırlanıyor; giysi-
lerini ve kitaplarını valizine yerleştiriyordu. 
Yaşayacağı şehirde masraflarını karşılaması 
için ailesi tüm birikimini ona vermişti. Hazır-
lıklarını tamamlayan Feza, ailesi ve köyde 
yaşayan komşuları ile vedalaşarak eğitim 
alacağı üniversitenin bulunduğu şehre doğru 
yola koyulmuştu.

Aradan birkaç ay geçmişti. Üniversitenin 
makine mühendisliği bölümünde eğitim almaya 
başlayan Feza, çalışkanlığı ile kısa sürede ho-
calarının takdirini kazanmış ve arkadaşlarının 
ilgisini çekmişti.
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İyi bir makine mühendisi olmak için mate-
matik, fizik, kimya, teknik resim, elektrik ve 
elektronik alanlarında başarılı olmak gere-
kiyordu. Uzay bilimleri alanında iyi derecede 
bilgiye sahip olmak, bilgisayar ve yazılım 
programlarına, çizim konularına iyi derecede 
hâkim olmak lazımdı. Ancak o zaman başarılı 
bir makine mühendisi olabilir ve sahip olduğu 
bu bilgilerle tasarladıklarını üretebilirdi. Feza, 
tüm bu konularda çok başarılıydı. Ve okumaya, 
araştırmaya, öğrenmeye devam ediyordu.
Makine mühendisliği bölümünde eğitim 
almaya başlamasının ardından yıllar geç-
mişti. Feza, tüm eğitimlerini tamamlayarak, 
üniversiteden birincilikle mezun olmuştu. 
O artık iyi bir makine mühendisiydi.
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Bölüm-2

BÜYÜK
FİKİR
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F eza, üniversiteden mezun olmasının 
ardından vatani görevini yapmak için 
askere gitmişti. Askerlik görevini de 

başarıyla tamamlayan Feza, artık ülkesi için 
çalışmaya hazırdı. Bu nedenle çok özlediği 
ailesinden bir süre daha ayrı kalacaktı. Ülkesini 
çok sevdiği için ona verilen görevi başarıyla 
yerine getirmek istiyordu. Bunun için elinden 
geleni yapmaya başlamıştı. Aradan iki yıla yakın 
bir zaman geçmiş ve Feza, ondan istenilenleri 
başarıyla tamamlamıştı. Ülkesinin milli savunma 
kuvvetleri için tasarladığı zırhlı araçlar, lazer 
savunma sistemleri, güneş enerjisiyle çalışan 
güçlü motorlar büyük ilgi görmüş ve yaptığı 
bu icatlar, ülkesine büyük katkı sağlamıştı. Bu 
nedenle Feza, devlet tarafından ödüllendiril-
mişti. Aldığı ödüller, ailesinin ve kendisinin tüm 
ihtiyaçlarını, ömürleri boyunca karşılayacak 
kadar çoktu. Artık çok özlediği ailesinin yanına 


