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Not: Bu yazı Gazete3, Tercüman köşesinde 16.05.2014 tarihinde yayınlanan
(K)ÖMÜR ŞEHİTLERİ’nin devamıdır.
***
O gün sabah çok mutlu uyandı. Çünkü doğum günüydü. Kahvaltısını anne ve
babası ile birlikte neşe içinde yaptılar. Baba madene gitmek için eşi ve üç çocuğu
ile vedalaştı. Küçük kız babasına akşama doğum gününe geç kalmamasını ve
hediyesini almasını hatırlattı. Baba “geleceğim yavrum” dedi.
***
Küçük kız doğum günü hediyesi olarak akıllı telefon istemişti babasından.
Babasının madenden kazandığı para yeni telefon almaya yetmese de bir
arkadaşından ikinci el alacaktı. Çünkü taksitle telefon satışı yasa gereği mümkün
değildi. Peşin parayla alması da zaten mümkün değildi.
***
Küçük kız babasının yolunu saniyelerin nabzını sayarak bekledi. İkindi ezanı
okunmuştu. Birazdan babası zili çalacaktı. Bekledi. O sıra annesinin cep telefonu
çaldı. Anne “Alo” dedi ve birkaç saniye sonra yere yığıldı. İlk defa annesinin bir
çuval gibi yere yığıldığını gördü. Anladı ki babası artık eve gelemeyecekti. Ömür
boyu bir daha göremeyecekti. Kömür onu da yutmuştu. Daha öncekiler gibi.
***
Babasının en sevdiği türkü aklına geldi.
Karadır Bu Bahtım Kara,
Sözüm Kâr Etmiyor Yara
Sen Düşürdün Beni Dara.
Kendim Ettim Kendim Buldum.
Gül Gibi Sarardım Soldum.
Bilmez Yar Gönülden Bilmez,

Akar Göz Yaşlarım Dinmez.
Bir Kere Yüzüm Gülmez.
***
Değerli dostlar,
Alfabemizde ki 29 harf yaşanan olayları anlatmaya-anlamaya kafi gelmez.
Hatta yeryüzündeki tüm alfabeler yetmez.
Okyanustaki sular evlere düşen kor ateşleri söndüremez.
Toprak bu kadar şehidi sarmalayamaz.
Kalpler bu kadar acıya dayanamaz.
***
Maalesef bu elim olayda görsel ve yazılı basın daha trajik bir davranış
sergilemiştir. Bir kesim madeni işleten firmayı idam ederken diğer kesim ise
firmanın hiçbir ihmali olmadığını savunuyor.
Şu haberlere bakalım;
 Eğer olay 3 ay sonra olsaydı bu kadar insan ölmezdi.
 Madende Suriyeli işçiler de vardı. Olay örtbas edilmek için bazı tünellere
hemen beton döküldü.
 Madende çalışanlar bunu hak etti, müstahaktı.
 Yaşam odası vardı ama yoktu.
 Denetlemeler yukarıda yapıldı, madene inilmedi.
 Bakan ceketini üşüyen madenciye verdi.
 Maden olayı aslında hükümeti düşürmek için organize edilmişti.
 Düğün parası için madene gitti cenazesi geldi.
 Firma yetkilisi “Hiç ihmalimiz yok, kaza erken geldi”.
 CHP milletvekili Soma ile ilgili haberleri izlerken kalp krizinden vefat etti.
 Başbakan bir vatandaşa yumruk attı.
Bu gibi haberleri çoğaltabiliriz ama bu köşenin parseli buna yetmez.
***
Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in “Kader ve ecel insanoğlunun ihmal ve
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz” ifadesi yaşanan olaylara daha bilinçli ve
bilimsel yaklaşılmasını tavsiye etmektedir, anlayan dimağlara.
***
Ambulansa bindirilen ve çizmesi sedyedeki beyaz çarşafı kirletir diye çıkarmak
isteyen maden işçisindeki sorumluluk ve alçak gönüllülük eğer firma yetkililerinde
ve madeni denetleyen heyette olsaydı bu gibi faciaların daha az zayiatla

yaşanması mümkün olurdu. Tam 301 şehit vermezdik. Ülkede bu kadar
zıtlaşmazdı.
***
Soma olayı aklımıza şöyle bir soruyu da getirmiştir;
Biz bir millet miyiz?
Millet şöyle tanımlanır; sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, duygu,
düşünce ve kültür gibi ortak özellikleriyle diğer toplumlardan ayrılan, birlikte
yaşamalarını etkileyen karşı bir tehlike belirdiği zaman tepki gösteren bir veya
birden fazla toplumun oluşturduğu bir bütündür. Ülkesiz bir devlet olmayacağı
gibi milletsiz bir devlette olmaz. Bir milletin geçmişi, bugünü, geleceği ve pek çok
da ortak değeri vardır. Bir milleti yaşatan ve devamlı kılan en kuvvetli bağı milli
birlik ve beraberlik duygusudur (http://www.ankarabasari.com.tr).
***
Millet miyiz? yorumunu da siz yapın ! Eğer alfabemizdeki harfler yeterse !
***
Şunu da unutmayalım,
Gözyaşının milliyeti olmaz.
Kalp sızısının ırkı olmaz.
Güzel günler dilerim.

