Önsöz

Sayın Üyemiz;
Merhaba,
Bu sayımızda ülkeyi ve üzerinde yaşayan biz mühendisleri de yakından ilgilendiren ve etkileyen Yaklaşan
1 Mayıs ve seçimler üzerine düşüncelerimizi dile getirmek istedik.
Bizler mühendisiz elbette. Ama önce insanız. Ve insani değerlere sahip çıkmadan "insan" olunamayacağını biliyoruz. Her
türlü insani değerin çiğnendiği, rant ve yağma uğruna tüm zenginliklerimizin talan edildiği bir ortamda mesleğimizin
de değersizleştirildiğini, meslektaşlarımızın niteliksiz ücretli konumuna indirgenmeye çalışıldığının farkındayız.
Topluma dayatılan ve de yaşatılanlar bizleri de doğrudan etkiliyor. Bunun ötesinde "bilimi ve teknolojiyi ülkemiz ve
halkımızın yararına kullanma" sorumluluğumuz doğrultusunda yağma, talan ve peşkeş çekme politikalarına karşı tavır
almamız kaçınılmazdır.
Baskı ve dağıtımda bize bağlı olmayan nedenlerden dolayı; bu dergi elinize geçtiğinde ya 1 Mayıs öncesi olacak ya
da hemen sonrası. Her fırsatta - başkanlık sistemi - dahil başka ülkeleri örnek gösteren siyasilerin 1 Mayıs konusunda
da dünyayı örnek almalarını ve 1 Mayıs'ın sevgi, barış ve coşku ile kutlanmasını umuyoruz. 1 Mayıs'ın işçilerin insanca
yaşam ve insanca çalışma saatleri için verdikleri mücadelenin simgesi olduğunu unutmadan sağduyulu bir yaklaşımın
mümkün olduğu kanısındayız. Ki bu konuda geçmişte Taksim'de kutlamalara izin verildiğinde hiç bir olayın çıkmadığı
da unutulmamalıdır. Aslında bu seçimlere yönelik niyetleri de açıkça ortaya koyacak bir tavır olacaktır. 1 Mayıs'ın
emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak barış içinde kutlanması ortamı yumuşatacak, seçimlerinde gerginlik ve
şiddet ortamından uzak barış içinde geçmesine katkı yapacaktır.
1 Mayıs'ın ülkenin dört bir yanında ama öncelikle Taksim'de barış ve coşku içinde kutlanmasını diliyoruz.
Yayın periyodumuz gereği bir sonraki sayımız haziran 2015'te çıkacak. Yani gelecek sayı da seçimlerden sonra elinizde
olacak. Bu nedenle bu sayımızda seçimlere ilişkin de bir kaç şey söylemek gerekliliği duyuyoruz. Son elli yıllık - yarım
yüzyıl - tarihimize baktığımızda; kabaca dış borcun devamlı arttığı, üretime yönelik yatırımların yapılmadığı hatta
olan üretimin düştüğü, ekonomik ve doğal zenginliklerin yabancılara satıldığı, kullandığımız telefondan, giydiğimiz
ayakkabıya, yediğimiz hamburgere dek her şeyin yabancılaştığı bir süreç yaşadık. Son on yılda bu süreç daha da
hızlandı. Öte yandan işçinin, köylünün, ücretli çalışanın alım gücü giderek düştü. Askeri darbeler dahil her gelen
"kurtarıcı" sadece bu tablonun emekçiler aleyhine daha da bozulmasına katkı yaptı.
Bugün bu genel tablo o kadar kötü ki AKP iktidarı bir yandan soyut hayalleri pazarlayacağı, algı operasyonuna dönük bir
seçim kampanyası yürütürken, öte yandan toplumun her alanında kendi mutlak iktidarını kuruyor. Öyle ki parlamento
ve hükümetler sadece "prosedür gereği" oluşturulan kurumlar durumuna düştüler. Demokrasinin temeli sayılan
kuvvetler ayrılığı artık tarih oldu. Yasa ve yönetmelikler, mahkeme kararları CB ve AKP için geçersiz. Çok canlarını sıkarsa
hakim ve savcıları görevden alıyorlar. Daha da vahimi doğayı katlediyorlar. Mahkeme kararlarına rağmen Atatürk Orman
çiftliğini talan ediyorlar. Gelişmiş ülkeler nükleerden vazgeçerken ülkemizi nükleer cehennemine çevirmeye çalışıyorlar.
Başkanlık sistemini fiilen ve de yasaları hiçe sayarak yürütürken devleti de "polis devleti"ne dönüştürdüler.
Ekonomi o halde ki artık saman ithal eden ülke olduk. 13 Yıl önce Doların 670.000 den 1.250.000 e çıkması sonucu
yaratılan ekonomik krizle "Ecevit, Yılmaz, Bahçeli" koalisyonu yıkılmış AKP gelmişti.
Bugün dolar 2,70 TL (eski parayla 2.700.000 TL) ama öylesine bir yandaş medya oluştu ki sanki ekonomi şaha kalkmış.
Ama artık mızrak çuvala sığmıyor.
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Bu tür olaylara "kim ne yaptı" dan öte "olup bitenler kimin işine yarıyor?" sorusunu sorarak bakmak gerektiği inancındayız.
Yine son yarım yüzyılda gördük ki bu tür "karanlık" eylemler her zaman egemen güçlerin işine yaramış; işçi, emekçi ve
yurtseverlerin aleyhine olmuştur.
İnsanı, doğası, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri yani her şeyiyle emperyalizmin sömürüsüne
teslim edilmiş olan ülkemizde emperyalist sömürüye karşı çıkan özgürlük ve bağımsızlıktan yana güçlerin "ama"sız ve
"ancak"sız birlikte olmaları gereklidir.
Bu seçimlerde de işçi, memur, köylü, ücretli tüm çalışanların dil, din, ırk, cinsiyet vb. hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm
sömürülenlerin anti-emperyalist, anti-faşist birlikteliğinin sağlanması gerektiği kanısındayız.
Emperyalist sömürüden kurtulmuş, bağımsız bir ülkede; insan ve doğa merkezli sürekli ve sürdürülebilir özgürlük,
demokrasi ve barış içinde sağlıklı, güvenli kardeşçe bir yaşamı hedefleyenlerin, Herkesin kendisini nasıl özgür ve "kendi"
hissediyorsa öyle yaşama hakkına sahip olduğunu ve olması gerektiğini savunanların kazandığı bir seçim olmasını
diliyoruz.
Bu anlamda; Öncelikle emekten yana güçleri bir kez daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
Ortak paydalarımızda buluşmak ve çoğaltmak bizi güçlendirecek temel argümanımız olmalıdır. Bu anlamda dayatılan
gündemin peşinden koşan değil, doğru gündem doğrultusunda üreteceğimiz bilgi ve projeleri toplumla paylaşmayı ve
uygulanabilirliklerini sağlamayı amaçlamalıyız.
"Özgürlük"ün her istediğimizi söylemek ya da yapmak olmadığını ama istemediğimiz hiç bir şeyi söylemek ya da
yapmak zorunda kalmamamız olduğu gerçeğini unutmamalıyız.
Bu dergimizde;
Biraz farklı bir formatla karşınıza çıktık. Çok değerli bulduğumuz bir teknik yazı ve tam metnini web sitemizde bulacağınız
ilginç bir röportaj dergimizi dolduruyor.
Elbette artık bir klasik haline gelen Aluminyum sempozyumu ve Meslek odası olarak bizi çok farklı ve doğru yerlere
götüreceğine inandığımız METEM bu dergide öne çıkardığımız başlıklar.
Tüm meslektaşlarını oda çatısı altında toplayan, üyelerinin mesleki, toplumsal sorunlarına daha çok çözüm
üretebilen; daha örgütlü ve daha güçlü bir Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası hedefimize hep birlikte
yürüyebilmek dileğiyle.
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Böylesi bir ortamda seçime giderken yine "karanlık" eylemler gündeme geliyor. Berkin'in katillerini bulmaya çalışan savcı
rehin alınıyor. Konsolosluk görevlilerini kaçıran İŞİD ile üç ay pazarlık yapan devlet altı saat ancak sabredip operasyon
yapıyor. Kimseye zarar veremeyen intihar eylemcisi, parti binalarının kurşunlanması, derken Ağrı'daki olaylar. Korkarız
devamı gelecek.

