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Endüstriyel mirasa sahip çıkmak… 

…çağdaş dünyanın en değerli geleneği ve gereğini felsefesinden çözüm önerilerine artık 

yazmayacağım; merak eden kaynakçadaki yayınlarıma göz atabilirler.  
 

Havacılık ve uzay endüstrilerimizle ilgili olan hem de ANIT kabul edilebilecek miras ile ilgili yıllardır 

söylüyor ve yazıyorum; kıyımın durdurabildiğimiz kısmı ile mutlu olup kazandığımız kırıntılarla 

heyecan duyarak… 
 

Ancak, konu Türkiye’yi dünyada en bilinen yapan, KÜRESEL İDDİA sahibi olunan o endüstrilerdeki 

mirasa gelince kıyım daha acıtıyor; etkisi daha fazla incitiyor! 

…Dünya’nın tekstil üretim merkezlerinden Türkiye’nin Bursa ilinde konuşlu İpekİş tesislerinin 

yıkılması girişimi de bir örnek! 
 

Hemen özetliyeyim: 
 

Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşu sonrası dönemin simge yapılardan biri de İpekİş tesisleri… 

Atatürk'ün de katıldığı törenle 1 Ekim 1925'te temeli atılmış, İpekİş’in… 
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Bursa İpekİş tesisleri yıkılmaya başlamış! 
 

 
 

…şifa (!) dağıtacak bir otele dönüştürülmek üzere yıkılacakmış! 
 

 
 

Yazacak çok da, “Endüstri 4.0” peşinde koşan ülkemde; 
 

“Ancak, kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin pusulası olabilir! 
 

Yüce önder, temelini attığı o tesisi ziyaretinde  gördüklerinden sevinç duymuş... 

...ya siz; gördüğünüz ile siz ne hissediyorsunuz?” 
 

diye sonlandırsam, vicdanınız devamını getirir mi? 
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