Merhaba,
Birkaç sayıdır birlikte olamadık. Malum dünya işleri. Bazen çok istememize rağmen
isteklerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bu sıralarda ben de ayni çıkmazı yaşadım. Sizlerle
birlikte olamadım.
“ .....Hükümetler dünya üzerinde ekonomik etkinliklerin temel düzenleyicisi olarak ulusal
ekonomik çıkarlarını nasıl koruyacaklardır ? Daha küçük ülkeler için iki seçenek vardır; ya
işbirliği, ya da baskı; aynı hedefe yönelik yürüme yada daha büyük güçlerin tiran-lığını
kabul etme...
Michael Hart/Küresel Sistemin Kuralları”
Sizlerle birlikte olamadım ama son birkaç sayıda, yazı komşularım, gerek bilimsel
konularda, gerek meslek alanını ilgilendiren konularda ve gerekse insan ilişkileri ve hayata
dair konularda birbirinden ilginç ve önemli açılımlar yaptılar. Bunların içerisinde, Metalurji
alanındaki gelişmeler ve ülkemiz doğal kaynakları üzerinde estirilen rüzgarların
arkasındaki gerçek nedenlerin afişe edildiği, titiz bir araştırma ve bilgi birikiminin
sonucunda ortaya çıkan, nefis yazılar dikkatinizi çekmiştir umarım. Bor, altın, krom,
aluminyum, trona vs. konularında bilmediğimiz ve bize renki medya tarafından bambaşka
tanıtılan bir dünyanın gerçek otobanında gezinti yaptık. (Bu yazılardan anladığımıza göre
Bergama’ daki altın HEDLING yöntemi ile çoktan satılmış ta haberimiz yok!!!) Bu yazıları
hazırlayan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Bir yurtseverin nasıl bir tavır takınması
konusunda ufkumuzu açtılar. Kendilerine binlerce teşükkürler.
Benim çocukluk yıllarımda ilkokullarda “Yurttaşlık Bilgisi” adıyla okutulan dersi hatırladım.
Bu dersin kitabında, yanlış hatırlamıyorsam, “Vatan Hainliği” , “Ülkenin gizli bilgilerini
yabancılara satmak” olarak tarif ediliyordu. Değişen dünyada bu terimin de eskidiğini
gözlüyoruz. Çünkü bu tarif, bırakın bilgileri, vatanın doğal kaynakları birer birer satılırken
ve uluslararası finans kurumları, bir taraftan bir tarafa nasıl ve ne zaman döneceğimize
direkt karar verirken, yeniden düşünülmeli ve algılanış biçimi deyişmeli. Olması gereken
modern tarifteki vatan hainleri kimler veya ne yapanlar acaba ???
Birbuçuk-iki cent maliyetle elektrik üreten ulusal santrallerin kapatılıp, 8-9 cente yabancının
doğalgazı ve sermayesi ile üretilen elektriği almaya mecbur bıkanlar, bor madenlerini
elden çıkarmaya çalışanlar, ferrokrom tesislerini devre dışı bırakıp çürümeye terk edenler,
çıkmamış altınımızı hiçkimseye danışmadan yurtdışı sermayeye satanlar(Bk: Metalurji
dergisi .... sayısı “Altın madenciliğinde hedlimg”), aluminyum tesislerini (maden işletme
ruhsatı dahil) el altından satma görüşmelerini yürütenler, sit alanlarının yapılaşmaya
açarak tarih ve doğayı yok etmeye yeltenenler, orman arazilerini belli kişilere kullandırmak
için imara açmaya çalışanlar, bütün bunlar yeni kavramda nereye oturacaklarını çok iyi
düşünmelidirler. Biz bu ülkeyi atalarımızdan devralmadık, torunlarımızdan ödünç aldık.
Herkes aklını başına toplasın.
Bütün bunların ülkemizin geleceğinde yaratacağı olumsuzlukları ve bugünü kurtarmak için
“GELECEĞİ SATMAK” adına yapılan tüm girişimleri düşününce “vatan hainliği” kavramını
bir kez daha düşünmek gerekiyor.
Yıllar önce Ümit Yaşar bugün aramızda bulunan ama yaşadığı hergün ulusa ve ulusun
geleceğine kendi ikbali uğruna zarar verenleri “Sadrazam hamamda” şiiri ile ne güzel
hicvetmiş;

Günlerden bir gün
Hamama gideceği tuttu
Sadrazam hazretlerinin
Bir yanda birinci veziri
Bir yanda ikinci veziri
Bir yanda üçüncü veziri
Sonra efendime söyleyeyim
Peşkircibaşısı
Nalıncıbaşısı
Sabuncubaşısı
Velhasıl tam dörtyüz kişilik kafile
Peştemal takıp girdiler hamama
Geçtiler kurnaların başına
Üçer beşer
Sadrazam derseniz
Kuruldu göbek taşına
Yan gelip yattı
Memleketin en ünlü tellakları
Sardılar dört bir yanını
Kimi elini kaptı kimi bacağını
Bir keseleme, sürtme faslıdır başladı
Tamam oniki saat
On iki ünlü tellak
İncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu
Öylesine kir çıktıki sormayın
Her biri nah parmağım gibi
Aman efendimiz bu ne kiri
Demeye kalmadı
Keselerin altında eriyip gitti
Koskoca sadrazam
Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı
-Nittünüz devletliyi
Dediler tellaklara
Tellaklar cevap verdi;
-Biz yıkadık keseledik
Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik
Suç bizde değil
Neyleyelim
Kir bitti
Sadrazam elden gitti.
Kirden ibaret sadrazamların olduğu yerlerde, umudu yeşerten, hayatın anlamını, geleceğin
aydınlık günlerini düşleyen ve düşünen insanların olması ne güzel. Umarım sizde bu güzel
insanlardan birisinizdir. Bu insanlardan biri olan büyük şair Nazım ne güzel söylemiş;
“NİKBİNLİK
Güzel günler göreceğiz çocuklar,
Güneşli güzel günler göreceğiz...

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar,
Işıklı maviliklere süreceğiz...
Açtıkmıy dı hele bir
Son vitesi,
Adedi devir.
Motorun sesi...
Uuuuuuy! Çocuklar kim bilir
Ne harukulededir
160 kilometre giderken öpüşmesi...
Hani şimdi bize
Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,
Yalnız cumaları yalnız pazarları...
Hani şlimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz
Işıklı caddelerdeki mağazaları,
Hani bunlar
77 katlı yekpare camdan mağazalardır.
Hani şimdi biz haykırırız
Cevap;açılır kara kaplı kitap:
Zindan...
Kayış kapar kolumuzu
Kırılan kemik, kan.
Hani şimdi bizim soframıza
Haftada bir et gelir.
Ve
Çocukları işten eve
Sapsarı iskelet gelir...
Hani şimdi biz...
İnanın;
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler
Göreceğiz.
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere
Süreceğiz...”
Hepinize ışıklı maviliklere yolculuklarda başarılar dilerim.
Hoş kalın, hoşça kalın, hoşluk verin, hoşluk bulun...
Şefik Doğan 16/06/2003
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