
“             Gökyüzüne Karşı Hayaller"  

Kitabın Bıraktığı İzlerden... (13.11.2022) 
 

 

 

Çiçek açtıran bahçıvan…   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabıma kavuşmamın sabahında, 
 

 
 

fotoğrafını "...bugün güneş emeğimin anlamlı karşılığı üzerine doğuyor." notu ile yazmıştım yeni medyadaki 

paylaşımlarıma… 

 

Farkındalığı ve vefası ile beni her zaman etkileyen ve enerjileyen meslektaşımdan gelen biri idi: 

 

"Zaman, 4'üncü boyutmuş, Zaman, ağır nesnelerin yanında yavaşlarmış .. Ne kadar hızlı hareket edersen 

gökyüzünde, zamanda daha yavaş hareket ediliyormuş ? .. "  

 

Hayır !, Zamanı , zamanında! en iyi yönetensiniz..; 

 

Söz uçar yazı kalır.. ; söz kulağa, yazı uzağa gider .. ;  

 

Ve bu yeni kitabınızla daha da minnettarım; ruhumda 'havacılıkla ilgili' yeni güzel, özel çiçeklerin açmasını 

sağlayan bir bahçıvan olarak SİZE (!!) .. 

 

Zeki DİNÇER 
 

_____________ 

Ve İZ’e öz tepki: 
“Ben sadece kitabınızda bana da yer vermenize çok çok sevinerek* inanın! hypertextimi de tıklayarak kendi bölümümü 

hazmederek okudumdu, sadece; diğer bölümleri de hızlı okuma geçtimdi, detaya bakınca; ortak arkadaşımız A.Kadir 

Çaylı Beyin de katkı verdiğini, onun yazdığı şeyleri de etüt edememiş idim .. Bilirsiniz , o da gayet iyi bilir ki; aynı şeyleri 

düşünüyor , yazıyor olmamız ise bir mucize ve ötesi .. (Bilimsel gerçekliktir: Herkes düşünebilir, düşünebilir aynı ihtiyacı 

dünyada! olması ise imkansız gibidir; .. Ve fakat 1-2? kişi icra eder, bir "Girişimcilik, inovasyon mucizesi olmuş, bu ortak 
ikileme** ! ...) 

*ilk hızlı okuma.. 

** ve demek ki, "iki noktadan doğru      " .. 

Kitabın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve harikulade bir duygu ..  

Teşekkürlerimle, tekrar hürmetlerimle canım Komutanım..” 

http://canerel.com/v2/index.php/kitap
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İzmir körfezi manzarasıyla, Macar Rapsodisi dinler ve 'Plato'nun ( Eflatun ) Devlet*' kitabını tekrar etüd 

etmekteyken, yazanından hediye, imzalı kitap kargom geldi..  
 

İnanın, o kitap da benim için 'en büyük devlet' (**, ***) oldu . 
 

MÖ428-348 arasında yazılmış, halâ okuyoruz, Devleti. Platon talebesi, Sokrates’in.Siyaset felsefesinin 

kurucusu sayılmakta, bu eserle.. belki bilmeden yazdı. Asıl iktidarsa kitapta..: Kaleme sarılıp kitap yazmakta!  

 
 

Ben 'Gökyüzüne Karşı Hayalleri' okurken her zaman bu yüzden Semper progrediens diyen Can Erel'i 

hatırlayacağım, ama kitabı daha da değerli .. : Çünkü bu kitap  'Devlet' gibi, 2500 yıl sonra da okunacak!.. 

Okunmasıyla, belki hayat değişmeyecek ama, bir şeyler mutlaka değişecek!.. Devleti yazan için o bir 

hayaldi! ; Benim 'Platonik!' aşkım havacılığa ait 'Gökyüzüne Karşı Hayaller' bir hayal değil, bazen benim 

de içinde olduğum, takibimdeki fiili gerçekleri anlatmakta .. Tek kahramanı ise Can Erel . 
 

Daha ilk sayfada Semper progrediens! (Daima ileriye git!), denildiğine göre; .. ["Şuur daima ileriye ve 
yeniliğe götüren, dönüşsüz bir haslet olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe uzun 
adımlarla yürümeye devam edecektir !" Mustafa Kemal ATATÜRK, 1.9.1925 ] .. iliklerime kadar büyülenip, 

konuşup, öğüt alacak, canlı ve uyumlu içtenlikli, akıllı bir kişinin 'İstikbalinin' bahçesinde, faziletli bir kişinin 

güzel kokulu çiçeklerini 'Göklerden' dereceğimi / dereceğinizi biliyorum. 
 

Şölen tadında iyi okumalar... 

Zeki DİNÇER 
 

 

(Dr. Mustafa Ataç'a ve MARM ekibine gönderi desteği için özel teşekkürlerimle.) 
 

 

 

__________ 

* O bir başyapıt. MÖ 428-348 arasında yazılmış ; A priori şartı sanki günümüz entellektüelliğinin. Platon kitabında 

devleti kurarken bunun adı üstünde "ideal (ütopya/hayal )" bir devlet, yani hiç gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir 

devlet olduğunu belki de biliyordu? 
 

[ ** “Genellikle gerçek anlamının dışında kullanılan, anlatımı daha güzel ve etkileyici yapan, toplum tarafından  ortak 

olarak benimsenen kalıplaşmış sözlere deyim denir.”] 
 

*** isim, mecaz : Mutluluk : Örnek, "Halk içinde muteber bir nesne yok 'devlet' gibi / Olmaya 'devlet' cihanda bir nefes 

sıhhat gibi" - Muhibbi 
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