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Yayınları.
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Osman Gürel’in Türk diline sevgisi ve bilgisi onun, arkadaşları ile Türk Dil
Kurumu için hazırladığı Kimya Terimleri Sözlüğü ve üyesi olduğu meslek odasının
Kimya ve Kimya Mühendisliği Terimleri Kılavuzu için uzun yıllar çalışmasına yol
açtı, ama doğrusu bilgilerinin parladığı anlar hep onun söyleşileri oldu. Bilgi ve
zekâsını iyi harmanlayarak yaptığı bu söyleşiler onu geniş bir çevreye tanıttı. Şiir
dağarcığının genişliği ve bunları tam gediğine oturtarak ortamı renklendirmesi,
akışkanlaştırması başkalarını bilmem ama beni hep kıskandırdı. Şimdi ona sormanın yeridir: Gittin Cemal Süreya’nın yanına, yaşamından kalan hesabın üstünü
kime bıraktın? Kitabının önsözüne aldığın “Bir gün yapacak fen şu kara toprağı
altın/Bilim gücüyle olacak her şey... İnandım” dizelerinin sahibi Tevfik Fikret ile
memleketin hallerini konuşuyor musun orada enine boyuna?
Edebiyata, özellikle şiire düşkünlüğü olan bir insanın sanat dallarına ilgisiz
kalması beklenmez. Osman’ın genç yaşlarındaki fotoğraf çekme, resim yapma, karikatür yapma merakları sonraki yıllarda daha çok çizimde yoğunlaştı. Bu çizimlerin çoğu ders notlarınının arasında yer buldu. Bu amaçla edindiği ince uçlu kalemlerinin bolluğu beni şaşırtırdı; her daim cebinde taşırdı bu ince uçlu kalemlerden
birkaçını. Güzel el yazısı ve evdeki kalemlerin, kâğıtların, cetvellerin, silgilerin bolluğu bence onun bilgisayarla tanışmasını biraz geciktirdi. Evindeki kitap bolluğu
içinde resim sanatı ile ilgili kitaplar da çoktu. Bu satırları yazarken çevreme bakındığımda onun bana armağan ettiği bir Picasso palyaçosunun da bana baktığını
gördüm. Evinde de kocaman bir Picasso Guernica resmi asılı bir adam arkadaşına
kimin resmini verirdi ki? Sanırım müziğe olan ilgisi son yıllarda daha yoğunlaşmıştı. Klasik müzik yanında özellikle çeşitli ülkelerin folk müziklerini dinlerdi.
Anadolu, Azeri, Çerkes, Orta Asya türküleri söyleyen nice az tanınan sanatçının
CD’leri ile onun evinde tanışmıştım.
Osman ile pek çok çalışmada ortaklık yaptık. Hemen hepsinde “estetik, edebiyat, şiir “öğeleri onundu, buluşu ile, yazımı ile. Ortak kitabımızın önsözündeki
“Vira Bismillah” dâhil. Doğrusu bilimi geniş bir kitleye yaymak için kalkıştığımız
bu yolculuk için daha güzel bir sözcüğü ben düşünemezdim.
Osman, sen etraftaki az sayıdaki rindlerden (gönül gözü ile gören, kalender)
birisiydin, ben de sana bilim ve sanatı millete anlatmaktaki renkli, güleryüzlü çabaların için teşekkür edip bitireyim sözümü:
“Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.”
Senin gönlünün bir parçası da öğrencilerinin, dostlarının gönlünde yıllarca
yaşayacak hep, ama buraların kimyası artık eskisi gibi güzel olamayacak sensiz.
Ömer Kuleli
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yediğimiz midyelerde, Hemingway karakterlerini andıran komşularla çıkılan tekne
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yolculuklarında, Datça’da elle yakalanan yılan balığında, Bodrum’un melengiçlerinde, İstanbul’un yalılarında şair sofralarında kalan bir Osman Gürel…
Bradbury’den Tolstoy’a, Braduliere’den LeGuin’e, Calvino’dan Yourçenar’a…
Hayatımın her döneminde edebiyat bilgi kaynağımdı… Bir halk kütüphanesi kapsayıcılığındaki kitaplığını yine bir halk kütüphanesi gibi açardı bizlere, öğrencilerine, dostlarına... Zweig’ın aforizmalarından Picasso’nun az bilinen kara kalem
çalışmalarına, bir konuya merak saldı mı kapsamlı bir tarama yapıncaya kadar bırakmazdı. En son aklında, Kimya Güzeldir gibi bilimi edebiyatla harmanlayarak
yazmayı planladığı ‘Su’yun Kitabı’ vardı, bir de Kimya Terimleri Sözlüğü’nden sonra
Simya Terimleri Tarihi…
Dayım çok özenli bir arşivciydi, aile fotoğraflarından ilginç öğrenci yanıtlarıyla dolu sınav kâğıtlarına, karakalem eskizlerden, kolajlardan şiir ve müzik antolojilerine, toplantı notlarından aile anılarına, evi ve bilgisayarı, bir dönemin çok
yönlü tanıklığına ev sahipliği yapar.
Şimdi bize düşen Osman Hoca, Osman Abi, Osman Dayı’nın bu katman
katman tanıklığını yazılarda, resimlerde, dayımın hediye ettiği kitaplarında, sohbetlerimizde yaşatmak. Çünkü Osman Gürel bir ‘Rönesans Aydını’ydı, çok yönlü
hayatını isteyen herkesle cömertçe paylaştı.
Ceren Ergenç
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