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Bacon “bilimsel gerçekler üzerinde
anlaşmak varken kelime yığınlarıyla
kavga etmek niçin?” demiş. Anadolu’da da biraz daha kaba bir deyişle
“laf kalabalığında asmalar budamak”
deyimi vardır. Elektrik Mühendisleri
Odası’nı bir kenara bırakın, bugüne değin pek çok enerji
uzmanı ve bilim insanı enerji projeksiyonları konusunda
Türkiye’nin sınıfta kaldığını vurgulamaktadır.
Gelinen noktada bunun aksini iddia eden ender inançlılardan kala kala bir AKP kalmıştır. Ender inançlılar
diyoruz zira F. Nietzsche’nin dediği gibi “inanç, gerçeği
bilerek istememektir.” Doğalgaza giderek daha fazlalaşan bağımlılık, içler acısı petrol yasası, elektrikte arz güvenliği sıkıntısı, nükleer fantezi, skandallara gebe elektrik
borsası… Bütün bu gerçekler ortada iken Nietzshe’nin
bu lafzı durumu ne kadar güzel özetliyor.
22 Temmuz seçimlerinden sonra yeniden tek başına
iktidara gelen AKP geçtiğimiz günlerde Hükümet
Programı’nı açıkladı. Öyle bir program ki sadece elinde tutanı ferahlatan bir kolonyalı mendilden öte bir şey
değil. Bu programdaki enerji bölümü de dünün devamı
ve aczin ifadesi… “Cektir, caktır” heceleri ile biten tüm
cümlelere bakınca pek yakında fenalık geçireceği ayan
enerji sektörümüzü ne kadar ferahlatabilir bu kolonyalı
mendil?
Hükümet Programı’nı biraz irdeleyelim.
İlk paragraf yine “iç kaynakların kullanılacağı ve ithalata
bağımlılığın azaltılacağı” ibaresi ile bitiyor. Petrolde yeni
arama mı var, talepte düşme mi? Elektrik arzında sıkıntı
yeni doğalgaz santralları ile giderilmeyecek mi? Rüzgar
sandıkta esse enerjide Hükümet’e göre hiç esmiyor. Bu
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durumda nasıl ithalat aşağı çekilecek
bir anlasak…
Programın en önemli paragraflarından biri “özel sektörün yatırım
yapmasının önü
önündeki engeller kaldırılacaktır” cümlesinin yer aldığı paragraftır.
Nedir özel sektörün yatırım yapmasının önündeki
engeller?
Herkesin bildiği gibi hazine garantisi ve daha daha fazla
teşvik…
Ne istiyor özel sektör?
Geçmiş yıllarda sayın Hilmi.Güler ve geçtiğimiz günlerde
sayın Sefer Bütün’e göre; “Beş kat kaymaklı kadayıf”
istiyor.
Hükümet Programı’ndan anlaşılan o ki; özel sektörün
önündeki bu engeller kaldırılacak ve beş kat kaymaklı
kadayıf kendilerine sunulacak.
Burada kaymaklı kadayıf şüphesiz sağlığa, eğitime, sosyal güvenlik sistemimize, kültüre ve temel altyapı yatırımlarına harcanması gereken bizlerin yani vatandaşın
vergisinden başka bir şey değildir.
Adı adalet sözcüğü ile başlayan parti, alın terimizi hiç
çekinmeden özel sektöre sunacağını söylüyor. Soruyorum; bunun neresinde adalet neresinde hak?
Görülen o ki, dünden bugüne değişen bir şey yok. Kalın
telden ince ses çıkmıyor.
Ve gelinen noktada dostlara uyarım “şu ramazan günlerinde gelin kaymaklı kadayıf gibi sokaklarda dolaşmayın,
ne olur ne olmaz...”
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