BARSELONA FUARININ GÖZDESİ

2007 yılının sonlarına doğru Avrupa’da iki yüzme havuzu fuarı yapıldı. İspanya’nın
Barselona ve Almanya’nın Köln şehrindeki fuarlara Tüm Plastik olarak katıldık. Bu defa, her
zamankinin aksine siyasi irademizin ve bürokrasimizin arkamızda olmadığı vize sorunları ile
karşılaşmadık. Çok kolay girişler yaptık. Bu sene sorgular, sualler, münakaşalar olmamasına
şaşırmıştım. Meğer AB topluluğu 1973 senesinden beri bizlere hukuksuz vize uygulaması
yapıyormuş. Bugün tazminat davası açma hakkımız doğdu. Bunu da ayrı bir yazımda
açıklayacağım.
Barselona’daki fuara, bu sene bir hol daha ilave ederek büyütmüşler. Bizim standımız
ikinci hole girişteki kapının yanıydı. Hemen yanımızda müşterimiz olan Hollandalıların standı
vardı. İri yarı, candan, neşeli tiplerdi.

Standımızı yerleştirirken; “ooo bravo! neler

yapmışsınız, çok güzel olmuş! ” diye bağırıyorlardı. Onların yanında da yine bir başka
Hollandalının standı vardı ki onlar da bu tezahürata katılıyordu. Ben de onlara dönerek; “ siz
çok neşeli adamlarsınız ama yanınızda çok ciddi bir bayan var, patronun eşi mi? ” dedim. “
Ha o mu, henüz daha eşi olmadı, şimdilik sekreteri ” deyip kahkahayı bastılar. Aslında
patronun benim gibi üç kız sahibi olduğunu biliyordum ama eşini hiç tanımamıştım.
Ertesi gün fuar açıldı. Geleni gideni ile oldukça yoğun geçiyordu. Bir ara komşumuz
Hollandalı patron, yanında daha önce görmediğim biriyle standımızın önüne geldi. Yabancı,
parmağıyla sağı solu işaret ederek NOZBART yazısını gösteriyordu. Akşama doğru
Hollandalı patron, önümüzden geçerken tercümanımıza, beni işaretle; “ patrona söylemedin
değil mi? ” dedi. O da; “ hayır, hayır. Can güvenliğiniz açısından söylemedim ” diye yanıt
verdi. Şaşırmıştım. “ Hayrola adamın canı mı tehlikede? ” diye sordum. Tercümanımız
Mehmet Bey, ( ki on iki yıldır İspanya’da yaşıyor. Eşi Katalan ve kendisi Katalanca,
İspanyolca ve İngilizce biliyordu); “ beni iki saat kadar önce stantlarına çağırdılar. Bir Rus

tanıdıkları gelmiş ve “ yanınızdaki komşularınız var ya, onları ben tanıyorum. Müslüman
bunlar. Sadece Arap harflerini sağdan sola değil Latin harflerini de sağdan sola yazarlar.
Bakın göstereyim ” deyip NOZBART yazısının tersinden okunduğunda Karadeniz
kıyısındaki bir şehir adı olduğunu, ayrıca bizlerin fevkalade tehlikeli insanlar olduğumuzu,
söylemiş. Hollandalılar da Mehmet Bey’e; “ patronuna söyleme, fakat bu doğru mu bilmek
istedik ” diye sormuşlar. Ben de; “ Sana söyleme demişler ama kendileri bağıra bağıra
soruyorlar. Bak şimdi ben onlara ne yapacağım ” dedim. Sonra da yedekte duran kelebek
vananın sapını alıp kemerime sıkıştırdım. Ceketimi giydim. Ardından iki kolumu yana açıp
sallayarak kabadayı vari bir tavırla stantlarına girdim. “ Bana bakın! Nerede şu Rus? ” diye
bağırdım. “ O yok, yok, gitti, kesinlikle uçağa bindi gitti” dediler. Ben davranıp elimi
ceketime soktuğumda bayağı bir irkildiler. Kemerimdeki sapı çektim, çıkardım. “ Sırrımızı
keşfeden dostumuza kelebek vana hediye edecektim. Sapını getirdim, gövdesi standımızda ”
deyince kahkahalarla yerlere serildiler.
Standımızda verimi, dizaynı, debisi ile dünyada lider olduğumuz 3,5 - 4,5 - 5,5 HP
Plastik Santrifüj Pompa Serisi ile 7,5 - 10 HP Plastik Salyangoz Santrifüj Pompa Serisi ve
bunlara ait birer tane de kesitleri vardı. Diğer firmalar ise mallarını camekanın içine
koymuşlar, içi görünmesin diye deliğini bile tıkamışlardı. Pompalarımız ilk günde olduğu gibi
fuarın ilerleyen günlerinde de giderek büyük ilgi gördü. Kesitin içine girip fotoğraf çekmeler,
çarklarımızı uzun uzun incelemeler oldu.
Bir gün öğleye doğru, pompa kesitlerinin önüne iki kişi geldi. Birini tanıyordum ama
nereden olduğunu çıkartamadım. Tercümanımız Mehmet Bey yanıma geldi. “ Bunlar
pompalar konusunda münakaşa ediyorlar, bir bakar mısınız? ” dedi. Oturduğum yerden
kalktım, yanlarına gittim.

Aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Aşina olduğum kişi diğerine, 10 HP pompanın
kesitindeki salyangoz deliğini işaret ederek kendinden emişli (Self Priming) olmadığını
söylüyordu. Böylesine bilgisiz bir konuşmayı hayretle dinledim. Aşina olmadığım diğer kişi
bana bakınca müsade isteyerek açıklama gereği duydum ve “ arkadaşının gösterdiği yerin
emme ile alakalı olmadığını, çarkın akışkana verdiği kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye
çeviren basma tarafı kanalı olduğunu, bu terimle emme borusunun pompa emiş ağzından
daha yukarı olması, ön filtrenin bir akışkan deposu görevi görmesi kast ediliyorsa, bizim ön
filtremizin fuarda bulunabilecek en mükemmel ürün olduğunu ” ifade ettim.
Aşina olduğum şahıs ısrarlı bir şekilde, “ hayır kendinden emişli değil” diyordu.
İçimden “ insan bu kadar salak olamaz, söylediğim oldukça açık ve net, bu işte bir kasıt var,
müşterisini kaçırmamak için yalana sığınan bir pompa üreticisi olabilir mi? ” diye
geçiriyordum ki birden adamı nereden tanıdığımı hatırladım. Türkiye’de temsilcisi bulunan
bir İspanyol menşeli firmanın ismini söyleyerek, “ siz şu İspanyol firmadan mısınız? ” diye
sordum. “ Evet ” diye yanıtladı. O sırada müşterisi; “ Bak! Bahsettiğim difüzörlüyü de
yapmışlar ” deyip iki metre ilerideki 5,5 HP difüzörlü pompa kesitini gösterdi. İspanyol,
şaşkın ve öfkeli bir şekilde diğer pompanın yanına gitti. Eğilip uzun uzadıya baktı.
Söyleyecek bir şey bulamadı. Ama sırf ürünümüzü kötülemek için çarkın mile tespit
cıvatasının deliğini göstererek “Bizi taklit etmişler” dedi.
Bu kadarı fazla idi . Artık dayanamayıp patladım . Tepem atmıştı.;” Siz 60 m³/saat
basmayan pompanızı 90 m³/saat diye ilan edeceksiniz, kendinden emişli konusunda
tüketiciyi aldatacaksınız, on fırın ekmek yeseniz de yapamayacağınız şeye çamur atıp taklit
diyeceksiniz ve teknik yetersizliğinizi yalanlarla örtmeye çalışacaksınız. Buna dünyanın her
yerinde sahtekarlık denir” diye şiddetle tepki gösterdim. Daha devam edecektim ki Mehmet
Bey araya girdi ve bana ; “Bu akıllıca bir davranış olmaz. Hukuki durum söz konusu

olabilir. Adamın şahitleri de var” diyerek daha ileri gitmemi engelledi. Fırsattan istifade
,İspanyol da müşterisini alarak apar topar standımızdan ayrıldı.
Sandalyeme oturdum fakat öfkeden yerimde duramıyordum. Bu anlattıklarımın fazlası
var eksiği yok. Olayın üstünden daha beş dakika geçmemişti ki hazır havuz yapan bir Fransız
firmasının Türkiye temsilcisi yanıma geldi. “ Hayrola sinirli görünüyorsunuz? ” dedi. Ben
de “ sorma ” deyip, henüz cereyan eden olayı anlattım. “ Bak “ dedi;” ben o firmanın
pompasını bir belediyeye ait havuzun karşı akım siteminde kullandım. İstedikleri debi 90
m³/saatti. Teknik değerleri ve eğrisi 90 gösteriyor. Temsilci tamam diyor. Bir türlü netice
alamadık. Belediye üniversiteden bir ekip getirip ölçüm yaptırdı. Çıkan değer hayret
vericiydi: 57m3 /saat çıktı ” dedi. Arkadaşlarıma döndüm; “ duydunuz işte. O adama
söylediklerim az bile oldu ” dedim.
Değişiklik olsun diye diğer stantlara şöyle bir bakayım dedim. Bir saat sonra
standımıza geri döndüğümde Mehmet Bey sanki havalara uçuyordu. “ Ne oldu? ” dedim.
Mehmet Bey ; “ Siz gittikten sonra birkaç kişi geldi. Nasıl rica ediyorlar, bir bilseniz. Sana
yalvarıyoruz bu pompanın planları varsa bize verir misin diyorlar. Hayatımda böyle onore
olmamıştım. Bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim ” diye ekledi. “ Onlar malum
firmanın teknik kadrosudur. Senin onore olmana sevindim ” dedim.
Olaylı bir günü böylelikle mutlu ve gururlu kapattık. Yaşadığımız bu haklı gururu ve
sevinci sizlerin de bizimle paylaşmanızı dileriz.
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