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BERGAMA’DAN AĞZI YANAN UŞAK’TA ALTINI ÜFLEYEREK ÇIKARACAK

Hatırlayacaksınız altın lobisi ve bir kısım medya , Bergama’da halkın direnişini Alman
kökenli vakıflar ve onların yerli işbirlikçilerinin önderliğinde, yurtdışından yönlendiren
kandırılmış kendini bilmez, baldırı çıplak köylülerin katıldığı bir hareket olarak
nitelendiriyorlardı.
Daha sonraları , eski Devlet Bakanı ve bazı köşe yazarları , bu hareketlerin iyi olduğunu , bu
sayede şirketin gereken önlemlerini aldığını ancak artık durmak lazım geldiğini söylediler.
Mam Der’in düzenlediği bir toplantıda , Eurogold’un şirket yetkililerine, “Bergama’daki
direnişin çevreyi koruma adına firmanın önlem almasına bir etkisi oldu mu? “ diye
sorulduğunda, elbette katkısı oldu yanıtı verilmişti.
İşte böylesi bir garip ülkede yaşıyoruz. İnsanlar haklarını savunduğunda, art niyetlilikle,
cahillikle,baldırıçıplak köylülükle, vatan hainliğiyle suçlanabiliyor. Sonra ise büyük bir
pişkinlikle önlemlerin arttırılmasında bu tür eylemlerin etkili olduğu söyleyebiliyor.
Peki soruyorum, bu ülkede normalde yapılması gereken işler, alınması gereken önlemler
halkın muhalefeti sonucunda alınıyorsa, acaba yeteri kadar alınmış mıdır? Çünkü, benim
aklıma biraz daha fazla direnilseydi, daha fazla önlem alınır mıydı sorusu takılıyor.
Dolayısıyla, “ Ne kadar direniş , o kadar önlem “ sonucu çıkmıyor mu?
Ben bunları düşünürken yanıtlar Uşak’tan geldi. Belki, dikkatinizi çekmiştir, geçenlerde
Uşak’ta altın bulundu manşetiyle Dünya gazetesinde bir yazı yer aldı. Yazının içeriğinde ,
Tüprag-Eldorado ortaklı şirketin Uşak’ta yüz ton altın rezervi tespit ettiği , bu tespitin teknik
detayları veriliyordu. Ayrıca, Türkiye’deki altın rezervleri ve işletilmeye hazır sekiz madenin
start beklediği yer alıyordu. Bence, olayın en dikkat çeken yönü ; şirket Bergama’dan
akıllanmış olmalıydı ki ; Uşaklıları “bilinçlendirme” çalışmaları yapmaya başlamıştı. Bunun
için hedef iyi seçilmişti. Öncelikle ilin önde gelenleri aydınlatılmalıydı. İlk olarak, Vali ve
çevresi bu konuda “bilgilendirilmişti”. Sırada halk vardı. Onlara da siyanür kullanımının
detayları hakkında açıklamalar yapılıyordu. Öyle ya, vatan hainleri gelip de halkı
kandırmasın, direniş yapmaya kalkışmasın. Bu nedenle her toplantıda şirket elemanlarınca,
yörenin ve ülkenin altın madenciliğiyle nasıl zenginleşeceği , yöre insanına iş imkanı
sağlanacağı , dahası yatırım malzemelerinin yöreden sağlanacağı konularında halk
bilinçlendiriliyordu. Ne var ki bu toplantılarda, atık havuzlarından ve onun zararlarından,
şirketin nasıl ve ne kadar kar ettiğinden, rafinasyon işleminin niçin Türkiye’de
yapılmadığından ve en önemlisi üretilen altının niçin İstanbul Kıymetli Madenler Borsasında
işlem görmemesinden, dahası bu üretimden gerçekte Türkiye’ye kaç dolar kaldığından hiç
bahsedilmeyecektir.
Anlaşılan o ki, Bergama’dan sonra şirket gerçekten tecrübelenmiş işi başından sıkı tutuyordu.
Dahası, bu kez halkı bilinçlendirme adına direnişin başlamadan kırılmasının önemini
kavramıştı. İşte bu nedenle , Uşak’ta vakıf ! kuruyordu. Söz konusu vakıf, altın gelirinden
desteklenecek ve yörenin altyapı , eğitim gibi temel sorunlarına destek olacakmış. Yani, şirket
tatlı kazancından vazgeçecek ve yörenin her türlü kalkınmasına yardım edecek!! Böylesi ulvi
amaçları olan altın şirketleri de varmış demek ki! Korkarım ki, Uşak’taki durum Bergama’dan

daha kötü olacak. Kendilerinin de kabul ettiği gibi, direniş yoksa , önlemde yoktur. Dünyanın
hangi ülkesinde yabancı altın şirketleri altın işletmeciliğine başlamışsa, orada her zaman bu
şirketlerin çıkarları ön planda olmuştur. Oralarda, çevre kirliliği vardır, kaynakların talanı
vardır ve hiçbir zaman çıkarılan altının ülkeyi zenginleştirdiği, özellikle, herkesin ağız birliği
etmişçesine söylediği gibi ülkeyi kurtardığı görülmemiştir.
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Geçen yazımda eski bir Bakanın gazetelerdeki şu demecini vermiştim; “yarı işlenmiş altının
yurtdışına götürülmesi ve son işlemin yurtdışında yapılması ile ne kadar üretim
yapıldığının bilinmesi mümkün değil, altın şirketleri altın rafinerisi kurmalı ki biz ne kadar
çıkarıldığını, işletildiğini bilelim “. O günden beri, sadece altın şirketinin rafineri yok
demesiyle söylenen bu sözlerin doğruluğunun araştırılmasını ve sonuçlarının kamuoyuna
aktarılmasını bekliyordum. Ne yazık ki, ne söyleyenler ne de okuyanlar tarafından böyle bir
şey yapılmadı. Yine, bu görev sade bir yurdum insanına düştü ve araştırmaların sonucunda,
rafinasyon işleminin Türkiye’de yapılabileceğini hatta, bu konuda anılan şirkete teklif bile
verildiği aşağıda verilen belgelerle ortaya çıkmıştır. Bugün artık duyarlılık gösterme,
söylenilen sözlerin arkasında durma ve gerçekten bilmek istenildiğinin kanıtlanması
zamanıdır.
Sarkuysan’ın iki belgesi konulacak......
Bu belgelerden sonra artık söylenecek söz kalmıyor. Sizce de öyle değil mi?
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