
Madencilik ve Yabancı Sermaye 
KADRİ YERSEL * 

ÖNSÖZ 

1927 yılında, kendi ülkemde yabancıla
rın ortasında madenciliğe atıldım. Kısa bir 
süre sonra çevrem, bir avuç yurt severin ça
basıyla bi l im ve teknoloji alanında hizmetli 
olanlar dışındaki yabancılardan arındı. Aynı 
dönemde, Zonguldak'taki dağınık ve perişan 
yapılı kömür ocaklarının, tek işletme halin
de bütünleştirilmesi, en çetin koşullar altın
da teknik yönden de başanlarak çapı küçük 
ama bizim için önemi büyük olan KÖMÜR 
HAVZAMIZIN, israftan korunması ve ulusal 
çıkarlara uygun biçimde değerlendirilmesi 
sağlandı. Bakırlarımız dünya pazarlarına akar 
oldu. Demir ve kükürt yurt hizmetine girdi. 
Linyitlerimiz önemli görevler yüklendi. Krom 
önemli bir ekonomi gücü haline geldi. Petrol 
da bulunarak üretime geçirildi. 

Türk ulusu, bütün bu bir ibir ini destekli-
yerek izleyen başarılı atıl ımları, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsüyle Etibank'ı kura
rak salt kendi gücüyle gerçekleştirdi. Bundan 
kısa bir süre sonra da, kan ve ateş pahasına 
siyasal bağımsızlık kazanarak kurduğu Tür
kiye. Cumhuriyeti Devletine, Osmanlılardan 
kalan dış borçları da (koyu bir yoksulluğa 
katlanarak) kökten temizleyip, 1946 yılında 
ekonomik bağımsızlığa giden yolları da açtı. 

Fakat, 1946 yılını izleyen günlerde, kendi 
çıkarlarından başka hiçbir şey önem verme
yen yabancılara, kapılarımızı yeniden ardına 
kadar açtık. Osmanlı imparatorluğunu yıkan 
SOSYO-EKONOMİK koşulları değiştirmeye 
çalışacağımıza, bunların güçlenmesine seyirci 
kaldık. Hattâ yardımcı olduk. Böylece, ekono
mik bağımsızlığa kavuşma umudu yerine de, 
siyasal bağımsızlığı tekrar kaybetme kuşkusu 
geldi oturdu. 

Yabancı eli ve parası olmadan maden kay
naklarımızı değerlendirenleyiz biçimindeki ön 
yargı, kitleleri şartlandırmak için yabancılar 
ve hizmetlerindeki yerliler tarafından yayıl
maya başlandı. Amerikasız yaşayamayız'ın 
paralelinde yürütülen bu kampanya; özellikle 
madencilik ve ticaret Konunlarınm YABANCİ 
DEVLET memur ve Uzmanlarına hazırlattırıl-
ması şeklindeki (Ulusal Onurdan Yoksun) 
davranışları, kurtuluş savaşı kahramanlarına 
bile hazmettirecek kadar etkenliğe ulaştı. 

1960 yılında, bi l imin güçlü sesine ve par
lak ışığına açılan aralıklardan geçip süzgecine 
giren tartışmalardan öğrendik k i , Emperya
lizm, kendi ulusunu ve öteki ulusları silah 
gücüyle sömürmek biçimindeki soygunculuğu 
bırakmış ve yerine, mazlum uluslara güler 
yüzle yanaşıp, borç vererek kandırıp, para 
şıkırtısı ile şaşırtıp, içlerindeki hainleri de 
küçük çıkarlarla bağlayıp gerçek niteliklerinin 
tam tersi olan şirin ve iyi l ik sever bir görü
nüşle yeni ve kapalı soygun yöntemleri koy^ 
muştur. 

NEOEMPERYALİSTLER, artık gücüne gü
venerek saldıran bir kartal değil, zehirler sa
larak uyuttuktan sonra avının kanını emen 
bir YARASA dır. 

Bundan ötürü, yabancıların telkinlerini 
bi l im ve mantığın kantarlarına vurmadan, kı
lı kırk yararcasına inceleyip yarar ve zarar
larının tümünü açıklığa kavuşturmadan be
nimsememek zorunludur. Böyle bir tutum, 
gavur deyiminde özleşerek halk'a yayılmış 
olan yabancı düşmanlığının (Xenophobia) 
zararlı ifratlarından korunmak için de gerek
lidir. 

(*) Maden Y. Mühendisi, Maden Dairesi 
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Bu nedenferle, üniversitelerimizin yaban
cı severliğe şartlanmamış değerli öğreticile
rinin ve yazarlarımızın eserlerinden yararla
nıp, yabancı özel sermayenin yatırıma özen-
dirilmesinden, madencilik alanında doğacak 
sorunları incelemek bir meslek görevi ol
maktadır. 

Dil ve bilgi yetersizliklerini, amacın içten
liğine bağışlamalarını sayın okurlardan istir
ham ederim. 3.1.1970 Ankara 

1 — KONUYA GİRİŞ : 

Endüstri aşamasını tamamlayıp ulusal 
ekonomilerini geliştirmiş olan kapitalist ül
kelerde, büyük servetler bir ikmişt ir . Buralar
dan, geniş çaplı bir sermaye gücü, dünyanın 
dört bucağına yayılır. Bu akımı vücuda geti
ren sermaye türlerinden olup, başka ülkeler
de yatırıma yönelen özel sermayenin, maden
ci l ik alanındaki durumu ve tutumu inceleme
mizin konusunu teşkil etmektedir. 

Bu yabancı özel sermaye akımının en 
önemli itici ve çekici güçlerini; 

1 — Biriken servetin kendi ülkesindeki 
girişim olanaklarından taşması, 

2 — Kendi, mamul maddelerine sürüm 
sağlanması, 

3 — Endüstrilerinin ham madde ihtiyacı
nın karşılanması, 

4 — Geri kalmış ulusların doğal kaynak
larındaki zenginliklerle emek güçlerindeki 
ucuzluktan yararlanılması, 

5 — Daha üstün kâr olanaklarının bulun
ması, 

Şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Özel sermaye ihraç eden ülkelerin yöneti
cileri, bu akımın genişlemesi için çaba har
carlar. Bunların başda gelen temsilcisi olan 
Birleşik Amerika Devletlerinin, bu konuda 
diplomatlarına görevler verdiğini biliyoruz. 
Buna paralel olarak, sermayeye ihtiyacı olan 
uluslar da, çekici koşullar yaratarak bu 
akımdan büyük paylar elde etmeye çabalar
lar. 

İşte, yabancı özel sermayeyi teşvik ola
rak nitelediğimiz sorun, bu sermaye hareke
tinin itici ve çekici güçleri olan karşılıklı 
menfaatler arasında denge kurulmasıyla iliş
ki l i olan hususlardır. 

Bu sorun, uzun yıllardan bu yana ve bu 
gün de yurdumuzda tartışılmaktadır. Bilimsel 
incelemelerle konu aydınlatılmaya çalışılmış 
ve bir çok sakıncayla gerçek, gün ışığına çı
karılmıştır. Ancak, bu değerli çabalara rağ
men, maden sektöründeki durumun, yeterin
ce aydınlanmadığını sanıyoruz. Bu kuşkunun 
temel kaynağı, sermaye yatırımı ile ilgili ol
dukları ve uzun süredenberi çözüm bekledik
leri halde sözü bile edilmeyen önemli sorun
ların varlığı ve bunların madencilik yatırım
larına yaptıkları olumsuz etkilerin küçümse-
nerek dikkate alınmamalarıdır. 

Bundan ötürü, ULUSAL EKONOMİ gücü

ne, bu günkünden çok daha büyük paylarla 

katkıda bulunması gereken madenciliğe, ya

bancı özel sermayenin yatırım yapmaya teş

vik edilmesiyle ilgili olan sorunların, daha 

berrak olarak tanınması, incelenip sakınca

larının ve doğru çözümlerinin bulunması ge

rekir. Bunu gerçekleştirmek, ulusal kalkınma 

çabalarının başarı şartlarından bir i olduğu 

gibi, maden mühendisleri için de kaçınılmaz 

bir meslek görevidir. Bu nedenle konuyu, 

meslekten olmayanların da rahatça izleyebil

melerini olumlu kılacak bir dil le belirleyip 

tanıtmaya çalışacağız. 

Bu çabanın başarılı olabilmesi için, günü

müzdeki ileri dünya madenci ligiyle yurdumu

zun koşullarını, yerli ve yabancı sermaye bi

rikimiyle yöneldikleri yatırım alanlarını ve 

maden yatırımlarının genel koşullarını, kar

şılaştırmalı olarak saptamayı yöntem olarak 

seçtik. 

Böylece, çözüm bekleyen sorunların daha 

kolay anlaşılır hale geleceklerini ve seçtiği

miz yöntemin gereği olan yaygınlığında, bi

lim süzgeci için önemli bir sakınca olmaya

cağını umuyoruz. 
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Il — UYGAR DÜNYADA MADENCİLİK KO

ŞULLARI : 

Endüstri aşamasını gerçekleştirmiş top
lumlar bile, yakın zamanlara kadar demir, 
bakır, civa, kalay, kurşun, çinko, altın ve gü
müş gibi az sayıda metal ve bunların sınırlı 
olan üretimlerile yetinebiliyordu. Günümüz
deyse, insanların ihtiyaç listesine hemen he
men metallerin tümüyle çok karmaşık ve ka
labalık bir alaşım ve bileşik ordusu girmiş
t i r . 

İleri sanayi ülkelerinde el ve atölye sanat
ları çağı, yerini makina uygarlığına bıraktık
tan sonra bu listenin çeşidi ve tüketim mik
tarları da çok büyük ölçülere yükselmiştir. 

İşte bu artışla bir l ikte, maddelere olan 
hakimiyetleri b i r bakıma zayıflayan insanlar 
da, madde kalabalığının yarattığı bir cendere 
içine girmişlerdir. 

Bu bol çeşitli maddelere duyulan ihtiyaç 
o kadar artmıştır k i , artık yer kabuğu yüze
yinde rastlanılan ve artlarından ancak sınırlı 
derinliklere kadar inilebilen zengin maden cev-
herlerile yetinmek olanağı kalmamıştır. Bu 
yüzden insanlık : 

1 — Madenleri yerkabuğunun insan aya

ğı basmayan, kolayca ulaşılamayan, gözle gö

rülmeyen gizli yerlerinde de arayıp bulmaya, 

2 — Çıplak gözün seçemiyeceği, her gö

zün tanıyamıyacağı, taş görünüşlü ve çok 

karmaşık yapılı olan düşük dereceli maden 

cevherlerinden de yararlanmaya ve bunları 

büyük üretimin temeli yapmaya, 

3 — Yerkabuğunun daha derinlerinden, 

deniz altlarından hatta içinden yani güçlüğü 

her gün biraz daha artan doğal koşullar al

tında üretim yapmaya, 

Günden güne artan bir şiddetle zorlan

maya başlamıştır. Bu zorlanma, madencilikte 

(öteki sektörlerin çoğundan da geniş çaplı 

olarak) BİLİM ve SERMAYE bir ikimine özel 

bir önem kazandırmıştır. 

Madencilik BİLİMLERİ ve GİRİŞİMLERİ 
için zamanında SERMAYE yatırımları yapmış 
olan endüstrileşmiş ülkelerin, çok yoğun ve 
aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, 
madenlerin aranması ve işletilmesi yöntemle-
rile bunlara uygun makinaların yapım ve kul
lanılmasına ilişkin TEKNOLOJİ'de, köklü de
ğişme ve gelişmeler olmuştur. 

Bu gelişmelerden yeterince yararlanabilen 
toplumlar, doğal koşullarla daha başarılı sa
vaşarak maden üretiminde büyük olanaklar 
elde etmişlerdir. Ancak, bu olanaklardan ya
rarlanabilmek için dahi önceden : 

a) Madencilik girişimlerini, başarile plan
layıp yürütebilecek nitelik ve nicelik-
de bir teknisyen kadrosunu yetiştire
cek yatırımların zamanında yapılmış 
olması, 

b) Arama ve işletmeye değgin yöntemle
r in, gerek planlama gerekse bu planla
rı araziye uygulama dönemlerinde, ba-
şarıliı biçimlerde kullanılabilmesinin 
i lk şartı olan çeşitli ölçeklerdeki to-
pografik ve jeolojik haritalarla etüd-
leri kapsayan bir bilimsel alt yapının 
kurulmuş olması, 

c) Ağır endüstri ve uluslar arası ticaret
le zorunlu olan bağımlılığın doğurdu
ğu sakıncaları, yok edecek ya da et
kilerini hafifletecek güçte koruyucu 
bir Devlet desteğinin sağlanması, 

Kesinkes zorunludur. Ve, bunların üçü de 
gerçekleşebilmek için uzun zaman, büyük çap
lı yatırım, yöneticide yeterli bilgi ve atılım 
gücüyle koordine edilmiş bir çalışma düzeni 
isteyen çok önemli işlerdir. Hem de, Ulusal 
bir maden politikasının geleceğe uzanan te
mel hedefleri niteliğindedirler. 

Madenlerin KAMUSAL varlıklar olduğu i l

kesini, Osmanlı dönemi Kanunlarını uygula

mak suretile benimsemiş, bunu kendi ya

pıtı olan Kanunlarla teyidetmiş ve Ana yasa

sında da kesinleştirmiş olan Türkiye Cumhu

riyeti Devleti, maden aranma ve işletilmesi

nin ulusal çıkarlara en uygun bir biçimde yü-
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rütülmesini sağlamak için, yukarda belirledi
ğimiz zorunları eksiksiz yerine getirmek yü
kümlülüğü altındadır. 

Bu alandaki görevlerini küçümseyerek 
yerine getirmemiş olan Devlet yöneticileri, el
bette tarih önünde ye Kamu vicdanına karşı 
sorumlu olacaklardır. 

I l l — YURDUMUZDAKİ MADENCİLİK KO
ŞULLARI : 

Doğa, yurdumuza maden vermemişse, ve
ya bölgesel koşullarile üretim ve ticaretini 
engelliyorsa, siyasal güçsüzlükten ötürü var 
olanlara sahip olamıyorsanız, uluslar arasın
da hiç dinmeden süregejen açık ve gizli eko
nomi savaşlarında, Devlet yönetimindeki ye
tersizlikler nedenile hep yenik düşüyorsanız 
Ulusal madencilikten söz etmek ve ekonomik 
kalkınmaya destek olacağını ummak, elbet
te gerçekçilikle bağdaşmaz. Hele, geliştirme 
tasarılarına dalmak, UUTOPYA'cılıktan öte 
hiç bir değer taşımaz. 

Buna ters düşen inanış ve davranışlarda 
da, ya bilgisizlik veya kişisel çıkarcılık ya da 
yabancı parmağına yer vermek zorunlu olur. 

Hem bu nedenle hem de konuya açıklık 
kazandırmak için yurdumuzdaki madencilik 
koşullarını, doğal, siyasal ve yönetim olmak 
üzere üç ana grupta saptayarak göstermeye 
çalışacağız. 

I l l . l . — Doğal Y a p ı : 

Bilinen insanlık tarihine göre, yurdumu
zun, bir çok eski uygarlığın beşiği olduğu, 
kesinlik kazanmış bir gerçektir. Bu nedenle, 
yüzeyinde insan gözünün görüp ayağının bas
tığı her yerdeki maden görüntü ve döküntü
lerinin kurcalanıp eşelendiğinde hiç bir kuş
ku yoktur. Nitekim, zamanımızda yapılan ara
zi çalışmalarında rastlanılan çok sayıda eski 
maden cürufu yığınları ve tarihin ünlü hazi
neler bir ikimile ilgili olarak verdiği bilgiler, 
sürekli ve yoğun bir maden üretiminin yapıl
dığını kanıtlamaktadır. 

Yurdumuzda gelişen bu uygarlıkların son 
sahibi olan Osmanlılar, başka ekonomik fak
törler de bulunmakla beraber, büyük bir ih

timalle bu köklü istismarın sebep olduğu yü
zeysel kısırlaşma yüzünden 16 inci yüzyıldan 
başlayarak 17 inci yüzyıl sonuna kadar ma
denleri muttal bıraktılar. 18 inci yüzyıl baş
larındaki (Devlet elile) işletme teşebbüsleri 
de başarısız oldu. 

Bu gün, tüketilen maden çeşitlerinin art 
ması, daha düşük kalitedeki maden cevher
lerinden yararlanma olanaklarının bulunma
sı, daha güç koşullarda da üretim yapılabil
mesi ve arayıp bulme yöntemlerindeki tekno
loj ik gelişmeler, eskiye göre durumu çok de
ğiştirmiştir. Şimdi dünya çapında olan bir 
boraks servetine sahip bulunduğumuzu biliyo-
röz>\Endüstrileşmemize kuvvetle destek ola
cak nitelik ve nicelikde çeşitli madenimiz de 
vardır. Bu husus, Maden Tetkik ve Arama ens-
titüsüyle Maden Mühendisleri Odasının yayın
ları, Etibankla özel sektörün girişmeleri ve 
Devlet yöneticilerinin beyanlarile kanıtlanmış
tır. 

Üç yanımızın da denizlerle çevrelendiği, 
büyük endüstri merkezlerine yakınlığımız, iç 
tüketimin gittikçe arttığı ve ulaştırma olanak
larının geliştiği de dikkate alınırsa, doğal ya
pı bakımından madenciliğimizin çok elveriş
li bir durumda bulunduğu anlaşılır. 

111.2. — Siyasal Güç: 

Tarih olan geçmişde, yurdumuzdaki ma
denciliği de biçimlendiren siyasal koşulları, 
başda adlarını verdiğim değerli yazarlar, ko
numuzu ısıtmaya yetecek kadar açıklamış
lardır. Bugünkü durumumuzun anlaşılması 
bakımından taşıdığı büyük önem dolayısile 
özetliyerek sunuyoruz. 

Osmanlı ekonomi düzeninin temelini, üre
t im araçlarının tanrısal bir hak olarak padi
şaha ait olması teşkil eder. Buna göre, top
raklar gibi madenlerde padişahın siyasal ve 
ekonomik güç kaynağı olarak tasarrufu al
tındadır. 

Osmanlı Devletinin her istiladan sonra 
daha aa ağırlaşan masraflarının karşılanma
sında. Hegemonya Paradoksu adı verilen den
gesizlik ile nicel büyümenin Devlet yapısına 
getirdiği nitel bozulma, bu ekonomi temelin-
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de gedikler açarak çürümesine sebep olmuş
tur. Bu çürüme, madenlere hâkim olan Os
manlı İmparatorluğu siyasal gücünün, hızla 
çöküşünün en önemli etkenlerinden b i r i bel
ki de başlıcası olmuştur. Bu oluşumun tarih 
içindeki akışı şöyledir : 

İmparatorluğun artan masraflarını kar
şılamaya, üretim gelirlerile dış kaynaklar yet
mez olunca, özel ellerde bir ikmiş olan ser
mayeyle toprağa el atılmıştır. Bu tutum, 
bir yandan Padişahın temsil ettiği merkezi 
otoriteye yarı feodal nitelikte ortaklar hazırla
mış, öte yandan da, üretim güçlerini dağıt
mıştır. Fakat, durmadan artan Devlet masraf
larını karşılamak üzere yeniden aynı yollara 
başvurulması, ekonomiyi çıkışı olmayan bir 
kapana sokmuş ve siyasal gücü de yok olma
ya mahkûm etmiştir. 

Osmanlı imparatorluğu, çıkışı olmayan bu 
kapan İçinde, yıkılan ekonomisinin altında 
ezilerek ölüm saatlerine yaklaşırken Batı, 
feodal düzeni tasfiye etmiş, burjuvaların yö
netiminde sermaye bir ikimine yönelmiş, üre
tim güçlerini olumlu bir düzen içinde geliş
tirmiş ve endüstri aşamasını tamamlayarak 
makînalı imalat yapan Kırallıklar biçiminde 
güçlü iktidarlar kurmuştur. Osmanlıların ter
sine olarak geliştirdikleri üretim güçlerine 
dayanan bu Batı Kırallıkları, Osmanlıları ön
ce Viyana kapılarında durdurmuş sonra da 
bu istila savaşlarını savunmaya dönüştürmüş
tür. 

Osmanlılar, artık birbir ini izleyen ağır ye
nilgilerin büyük kayıpları yüzünden içerde ve 
dışarda siyasal güçlerini hızla y i t i rmişt ir . Pa
dişahlar, varlıklarından geri kalanları kur
tarmak için, Batılaşma yoluyla karşı koya
rak bu çöküntüyü durdurmaya yönelmişler
dir. Temeldeki nedenleri dikkate almadığı 
için yüzeysel kalan bu davranışlar, impara
torluğun kesin tasfiyesini amaçlayan Batılı
lara, kendi üst kurumlarını kabul ett ir ip top
lumun da parçalanması fırsatını verirken, ar
tık merkezî otoriteye ortak olmuş bulunan 
toprak mütegallibelerine (Ayan - Eşref-Ağa) 
durumlarını hukukileştirmek olanağını sağ
lamış ve Bürokratlara da can ve mal em
niyeti getirmiş olduğundan, üçlü destek bul
muştur. 

Böylece, 1838 yılında kapılarımızı yaban
cılara ardına kadar açan İngiliz-Osmanlı ti 
caret muahedesi yapılmış ve 1839 yılında da 
Gülhane Hattı Hümayunu ile ıslahat uygulan
maya konmuştur. 

Bu ticaret muahedesinin getirdikleri ile 
Hattı Hümayunun Osmanlı hukuk düzeni te
mellerinde yaptığı taklitçi değişmeler, yurdu
muzun üretim güçlerinin kesin tasfiyesinin 
ve Osmanlı siyasal gücünün Tarihe göç et
mesinin son döneminin başlangıcı olmuştur. 

Bu döneme, Devletin tasarrufunda olarak 
ve tam atalet halile intikal eden madenler de, 
bu tarihten sonra yabancıların isteklerine uy
gun biçimlerde değerlendirilme kervanına ka
tılmışlardır. 

Bu dönemde, Osmanlı ülkesi yarı sömür
ge durumuna düşmüş ve siyasal iktidar da 
madenlerine sahip olma yeteneğinden fii len 
yoksun kalmıştır. Osmanlıların enkazı üzeri
ne kurulmuş olan Cumhuriyet Devleti, ma
denlerine sahip olmaya yeterli bir gücü elde 
etmiştir. Ancak, Osmanlılar devrinin yenileş
me ve endüstrileşme hareketlerinin yanlış yol
larının çıkmazına tekrar girildiği ve ekono
mideki ters uygulamalarla borç batağına ye
niden saplanıldığı için, ulusal maden varlık
larımızdan mal sahibi olarak yararlanma 
olanaklarını tekrar kaybetme tehlikesi başgös-
termîştîr .Bunun en inandırıcı kanıtları, Bo
raks, Bakır ve Demirlerimiz için İngiliz ve 
Amerikan politikacılarının gazete sütunları
na kadar inebilen açık müdahaleleri, yaban
cı sermayeyi teşvik ve petrol Kanunlarının, 
kendi hükümetlerince Emperyalist hedeflerin 
gerçekleştirîlmesile görevlendirilmiş olan yüz
de yüz ard niyetli yabancı uzmanlara yaptı
rılmış olması, Maden Kanunu için Mr. Ely 
adında bîr Amerikalının görevlendirilmesi ve 
son günlerde de Mr. Lîpton adında yeni bîr 
uzmanın dolambaçlı yollardan çağrılışı gös
terilebilir. 

Dünya ekonomisinin koşulları ve rekabet 

gerekleri dikkata alınmadan, Türk yurdunun 

yabancılara tam açık hale getirilmesine dö

nük olan bu pol i t ik tutum, ÖZEL olmayı 

ULUSAL olmaya yeğ tutan b i r anlayışın tabi? 

sonucudur. Bu da, seramaye gücümüzün ULU-
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SAL karakterden yoksun olarak yabancıların 
peşinde küçük tüketim endüstrisi olanakla
rında çıkar kovalamalarının ana sebebi ol
maktadır. 

Burada, Osmanlı bürokratlarının can ve 
mal güvencesi yararının toprak mütegallibe-
sinin çıkarlarile birleşerek yabancıların, yur
dumuzu sömürme ve paylaşma isteklerine 
paralel düşmesi biçiminde dikkat çekici bir 
benzerlik vardır. 

111.3 — Yönetim Gücü : 

Ülkenizdeki madenlere, yeterli bir siyasal 
güçle sahip olabildiğiniz halde, yönetimdeki 
yetmezliklere bağlı olarak/ uygun ölçülerde 
yararlanma olanakları yaratamamış olabilir
siniz. Bu bakımdan, Cumhuriyetin kuruluşun
daki madencilikle i lgil i genel durumu ve yö-
netim özelliklerinin önemli olanlarını sapta
mayı gerekli buluyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, madencilik 
bakımından öteki üretim sektörlerinden daha 
ağır ve elverişsiz olan yönetim koşulları 
içinde kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca Os
manlıların sömürdüğü Anadolu halkı, son 
yüz yılda da Osmanlılara katılan Kapitalist 
emperyalizm tarafından kaltmerlice soyu
lup sırtına kocaman bir borç yükü konula
rak ezilmiş ve sonunda da anayurdunda bo
ğazlanmaya başlamıştır. 

Gerçi, Büyük Atatürkün önderliğindeki çe
tin uğraşlardan sonra, sömürgenler ve yağ
macı katiller yurdumuzdan kovularak siya
sal bağımsızlık kazanılmış ve yeni bir yöne
t im düzeni kurulmuştur. Ama, toplumsal ko
şullar değiştirilemediğî için, ekonomik bağım 
sizliği da bir l ikte elde ederek eski sömürü 
düzenini kökten temizleyip iç ve dış soygun
lardan kurtulmak mümkün olamamıştır. 

Bundan başka; Cumhuriyet yönetimi ca
navarca yakılıp yıkılmış ve son kuruşuna 
kadar soyulmuş olan bir yurdun dumanları 
tüten harabeleri üzerinde ve aralıksız bir
bir ini izleyen savaşlarda sınırdan sınıra sü
rülerek çok kırdırılmış, varlıksız, bilgisiz ve 
hertürlü üretim aracından yoksun bırakılmış 
bir toplumun, aydın kadroları çok seyrel
miş olan insanlarile kurulmuştur. 

Bu koşullar altında Cumhuriyet yöneti
minin ana sorunu, ne ekonominin ayrıntı
ları ne de madencilerin bilgi ve sermayeyle 
donatılması olmuştur. Temel kaygı, elbette 
ve öncelikle Cumhuriyeti sağlamca yerleştir
mek, toplumu aydınlığa çıkarmak, artık dö
vüşmekten bıkmış olan insanlarını dinlendi
rip çoğaltmak ve aydın insan yetiştirmek ko
nuları üzerinde toplanmıştır. 

Bu yüzden de Cumhuriyet Devleti, günü
müzün koşullarına uygun bir madenciliğin bu 
güne kadar ne sahibi, hatta ne de destekçi
si olabilmiştir. Bu sektörde yöneticilerin ya
pabildikleri, teknolojiyi ikinci planda bıra
kan, bilimsellikten uzak, politika kökenli ve 
el yordamı niteliğindeki denemelerden ibaret 

. kalmıştır. 

Bu denemelerin arasında isabetli olanlar 
da vardır. Fakat ne yazıkki, bunlar da daha 
sonraki politika rüzgarlarına dayanamadıkla-
rından köklenememîş ve saman alevi gibi kı
sa b i r sürede parlayıp sönüvermişlerdir. Çün
kü, kökenlerinde bil im ve teknolojinin Dev
let yönetimi üzerinde doğruya yöneltici bas
kı gücü yoktur. Sadece, dirayetli kişilerin te
kil çabaları vardır. Örneğin, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüyle Etibank'ın ve Petrol 
Anonim ortaklığının kuruluşları, Zonguldak'
ta yüksek ve orta teknik okullar açılması, ne
denli olumlu tedbirlerse, bu okulların kapa
tılmaları ve saydığımız madencilik kuruluş
larının, yabancılarda dahil özel sektörden 
geri planlara atılıp iç politika araçları haline 
getirilmeleri, o derece olumsuz ve büyük Ulu
sal zararlar getiren dönüşler olmuştur. 

Osmanlıların Fransız Kanunlarından ak
tararak vücuda getirdikleri madencilik mev
zuatının ve örgütlerinin Osmanlıların bile 
düşmedikleri bir gafletle Kamu yararlarını 
Kişisel çıkarların ardına atan bir nitelikte 
değiştirilmiş olması ve yabancılara dolaylı 
yollardan olanaklar hazırlanmış olması da, 
yönetimdeki güçsüzlüğümüzün açlık kanıtla
rıdır. 

111.3.1 — Yönetim güçsüzlükleri : 

İleri uygarlığa yükselmiş olan ulusların 
tümünde madencilik, güçlü Devlet kuruluş
ları tarafından ekonomi ve teknoloji gerek-
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Ierine uygun bir biçimde desteklenerek yö
netil irken, Cumhuriyet Devletimizde buna 
önem verilmemiş ve Osmanlılardan miras ka
lan örgüt dahi kısırlaştırılıp meslekten olma 
yan kişilere teslim edilmiştir. Böylece de, ma
dencilik alanına gelişme olanağı sağlanması 
bi l im ve teknoloji gereklerine değil bu yöne
ticilerin kişisel yeteneklerine kesinlikle bağlı 
kalmıştır. 

Madenlerin en önemli tüketicisi ağır en
düstridir.. Bu aşamayı henüz gerçekleştire
mediğimiz için, ürettiğimiz madenlerin yerli 
alıcısı çok azdır. Bu yüzden, madenciliğimiz 
büyük çapta ham madde ihracına dönük bir 
ticarete bağımlıdır. Buysa, ağır endüstri ül
kelerinin kontrolü altındadır. 

Bu ülkeler, ham maddelerini ucuza ve 
emniyetli bîr devamlılıkla sağlama olanağı ve
ren koşullarla tedarik etme çarelerini arar
lar. Bunun için de ge-ri kalmış ve gelişmekte 
olan ülkelerden, tekel biçiminde alış verişe 
yönelirler. Bu amaçla (pol i t ik baskı ve oyun
lar dahil) çok çeşitli ve gizli yöntemler 
uygulanır. Bunları, batı niteliğinde örgütlene
memiş olan özel kişilerimiz de, kamu sektö
rümüz de bilemez. Yalnız başlarına karşı ko
yabilme olanakları da yoktur. Bunun için 
Devletin, bütün güçlerile destekçi olması ve 
sırasında üretimi sınırlayıp yada hızlandıra
rak, bilgi ve para yardımı sağlayarak, döviz 
tahsisinde öncelik tanıyarak, makina ve mal
zeme tahsis ederek güçlendirici ve koruyucu 
müdahalelerle kendi öz varlıkları olan emek, 
sermaye, girişim ve doğal kaynaklarına sahip 
olması ve vol göstermesi gerekir. Tam ve 
yarı mamul yapımına olanak hazırlamak da 
etkil i bir,himaye türüdür. 

Bu söylenmesi kolay fakat gerçekleştiril
mesi zor olan önemli işler, Endüstrileşme 
vé ekonomik kalkınma çabalarına atılmış 
olan bîr ülke îçln, her yönüyle koordine edil
miş bir plana göre yürütülmesi zorunlu olan 
kaçınılmaz bîr devlet görevidir. Bu görevin 
kusursuz yapılması, enaz gelişmiş ülkelerin 
ham madde işlerini yönetmek kadar zordur. 
Ve ancak ne vaotığınt ne yapacağını ve ' tek
nolojiyi ivi b i l ip iyi kullanan güçlü teknik 
Öraütler tarafından başarîle yürütülebil ir. 
Oysa, yurdumuzda ne maden işletmelerinin 

yönetim ve kontrolleri için bu türlü b i r des
teği gerçekleştirebilecek bir örgüte yer veril
miştir, ne de, planlama teşkilatı böyle bir 
güce sahip kılınmıştır. Hatta, i lgil i Devlet 
daireleri arasında yeterli bîr koordinasyonla 
hedef ve uygulama beraberliği, dahi sağlana
mamıştır. 

Böylesine yüksek hedefler için örgütlen
mek bir yana. Devletin bu günkü potansiye
line paralel bir yönetim gücünün dahî maden 
sektörü için sağlanamadığı açıkça görülmek
tedir. 

Başda Maden dairesi olmak üzere Eti-
bank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Petrol Da
iresi, Petrol Anonim Ortaklığı, Enerji ve Ya
kıt Dairesi v.b. gibi koca koca kuruluşların 
milyarlarca liralık hizmetlerinin düzenlenmesi 
ve koordinasyonu sorumluluğuyla ekonomi 
ve teknoloji problemlerinin çözümlenerek so
rumluluk altında sürekli olarak izlenmesi gö
revleri ve bunların ivedilik halindeki sorun
ları, salt Bakan ve Müsteşar gibi politikanın 
ağır yükleri altında bulunan yöneticilerin 
omuzlarında bırakılmıştır. Bundan ötürü ve 
demokrasi düzenine henüz tam intibak ede
memiş olmaktan gelen etkenlerin de katıl-
masile bu görevler, kişisel kanı ve kararlara 
bağlı olarak ağır ve aksak yürütmektedir. 
Teknoloji ayrıntıları için dahî son söz, daima 
ve kesinlikle politikacının tekelinde bırakıl
mıştır. 

Devletin yönetim gücü olan Maden Dairesi 
teşkilatının, Osmanlı yönetimindeki seviye
sinden bile aşağı düşürülerek Kanunlarla ve
ri lmiş olan görevleri bile yapamayacak kadar 
cılızlaşıtırılmış olması, kalkınma plânların-
dakî âmir hükümlere ve uyarılara rağmen 
bu sorunun henüz çözümlenmemiş olması 
hatta, görevli Bakanlık kuruluşunun bîle 7 
yıldır Kanunlaşmamış olması bu kuşkulu dü
şüncelere yer ve hak verdiren kanılardır. 

111.3.2. — Teknik Kadro Yetiştirilmesi : 

Cumhuriyet yönetimine, Osmanlılardan 
kalan Türk maden mühendisi sayısı, ik i elin 
parmaklarından da azdır. Teknik öğretim ku
ruluşları arasında bu alanla ilgili olan da 
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yoktur. Birinci cihan ve kurtuluş savaşlarının 
henüz barut dumanlarının bile dağılmadığı 
1924 yılında, o günlerin dirayetli ve uzak gö
rüşlü yöneticileri, Zonguldak'ta yüksek ve or
ta teknik okullar açmışlardır. Fakat, Türk 
madenciliğini geliştirecek olan bu atılım, 1931 
yılı yöneticileri tarafından bütçe darlığı dış 
görünüşü altında çelmelenmiş ve bu okul
lar kapatılmıştır. 

Cumhuriyet Devletinin, daha sulha bile 
kavuşmadan dikt iği bu madencilik yapıtla
rının, kurucuları ne derece bilimsel ve isabetli 
bir tedbire yönel m işlerse, yıkanlar da o kadar 
kısır ve kıt görüşlü davranışlardır. Bunların 
bi l im ve teknoloji gücünün, yerli kaynaklara 
dayatılarak geliştirilmesine yer vermeyen dav
ranışlarının, kişisel ve çıkracı olduğundan 
kuşkulanmak yersiz sayılamaz. Her hal ve 
kârda bu yöneticilerin bi l im ve teknoloji ge-
reklerile yurt koşullarını dikkate almadıkları 
ve önemsemedikleri açık bir gerçektir. 

Bu ağır hata, sonradan yabancı ülkelere 
öğrenci gönderilerek hafifletilmek istenmiş
t i r . Fakat, taşıma suyla değirmen döndürüle-
meyeceği için bu tedbir, yurt ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından yeterli olamamış ve 
bu sorun, daha sonra Üniversitelerimize ma
den fakülteleri eklenmesi suretile olumlu bîr 
biçimde çözümlenebilmiştir. 

Olayların akışı bu tutumda, batı koşulla
rına şartlandırılmış eleman yetiştirilmesini 
amaçlayan bir emperyalist oyununa geldiği
miz kokusunu yaymaktadır. Çünkü, ne ya
zık k i , olumlu çözüme ancak, çok değerli 
yılların kaybı, araştırma ve deney göçü ya
ratılmasının gecikmesi, tesis yeterliği sağlan
masında güç parçalanması, israf ve öğretici 
yetiştirilmesinde çok geç kalınması pahasına 
varılabilmiştir. 

Devletin yaptığını bozup sonra da başka 
bir biçimde aynı şeyi yapmaya yönelebilen 
bozuk bir yönetim düzeni içinde bulunuşu, 
batı ile aramızdaki mesafeyi daha çok açmış 
ve bugüne, yaratıcı gücün ve yararlı buluş
ların kaynağı olan teknisyenlerin nicelik ve 
niteliklerinde yetersizlik, araştırma ve deney 
alanında kısırlık içinde gelinmiştir. Özellikle, 
Öğreticiliği tüm sorumluluğu ile benimseye

rek kendisini zengin müşterilerin etkileye
mediği bir içtenlikle bil ime adamış gerçek 
öğretim üyesi yetişmesini de kısıtlayarak ge
cikt irmişt ir. 

Elbette bir gün özlediğimiz nitelikte ve 
sayıda öğretim üyesine, yeterli bir teknisyen 
ordusuna, araştırma ve deney olanaklarına 
(yatırım gücümüzün fakültelerimize sağlaya-
yacığ destekle orantılı bir süre içinde) kavu
şacağız. İşte, TÜRKİYEMİZİN gerçek maden
ciliğe girişi de ancak o zaman olumlu b i r yön 
kazanabilecektir. 

111.3.3. — Bilimsel Araştırma Alt yapısı : 

Günümüzde, çeşidi de tüketimi de büyük 
çapta artmış olan mineral madde ihtiyacını 
karşılayabilmek için. yerkabuğunun göze gö
rünmeyen ve ayakla ulaşılamayan yerlerinde
ki madenlerden de yararlanmanın zorunlu ha
le geldiğini ve bu nedenle geliştirilmiş bi
limsel yöntemlerin yurdumuzda da başarılı 
ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için, 
yeterli bir alt yapının kurulmuş olması ge-
regtiğini daha önce belirtmiştik. Şimdi, bu 
bakımdan ne durumda bulunduğumuza bir 
göz atalım. 

Söz konusu olan bilimsel maden araştır
ma alt yapısını ana çizgilerile, yurdumuzun 
tamamını kapsayan uygun ölçekli topografik 
haritalar, jeoloji étudier ve haritalarile ma
den yatağı etüdleri ve özel haritaları olarak 
tanımlayabiliriz. Buna göre, Osmanlılardan 
Cumhuriyetimize hic bir ciddi miras Kalma
mıştır. 

Ülkemizde, teknolojisine uygun ve yurt 
çapında topografik harita yapımına, 1924 
yılında Harita GeneJ_Müdürlüğünün kurmu
şundan sonra oaşıanmıştır. uzun suren bir 
eleman yetiştirme, cihazlanma, ana niyren-
gi şebekesini kurma, ölçümleri kontrol ve 
koordine edip uluslararası kurallara uydur
ma v.b. çabalar 1945 yılına kadar sürmüştür. 
Bu tarihten sonra da metodlu harita yapımı 
gelişerek hızlanmıştır. Buna rağmen, Türki
ye'mizin 1/25000 ölçekli topografik harita
ları halâ tam olarak aenel hizmSt5""konola
mamış ve gizli l ik nedenile de halkın yarar
lanmasına açıkça sunulamamıştır. Bu durum 
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sürdükçe, özel teşebbüs için bi l imin aydınlı
ğında metodlu ve geniş çaplı maden araması 
yapmak olanağı daima kısıtlı kalacaktır. 

Jeoloji alanında ciddi sayılacak çalışma
lara da ancak 1935 yılında Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün kuruluşundan sonra baş-
lanabilmiştır. r-akat, bu yapının gerektirdiği 
çalışma biçimi ve koşulları, Enstitünün ku
ruluşundaki amaçla, verilen görevlerle tas ta
mam uygun değildir. Hatta bir bakıma çe
lişir de. Hiç değilse (öncelik-sonral ık gibi) 
aykırılıklar vardır. Bu yüzden jeoloji çalış
maları bu güne kadar belli bir yönteme bağ
lanamamış, yoğunlaşamamış ve olumlu bir 
düzene sokulamamıştır. Tabii, tam ve güve
nil ir bir bilimsel araştırma alt yapısı da 
vücut bulamamıştır. 

Bütün dünyada olduğu gibi bu görevin 
de ayrı bir jeoloji kurumu tarafından yürü
tülmesi zorunludur. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, ha
rita yapımı ve genel jeoloji etüdleri gibi 
büyük çaplı hizmetler de verilerek görevleri 
olağan üstü genişletildiği için, aslında çok dar 
tutulmuş olan parasal gücü, daha çok par
çalanmış ve hepsi birbir ine bağlı olan bu 
hizmetlerin hiç birisi için yeterli olamamış
tır. Bu yüzden de madencilik problemlerinin 
çözümünde, kendisinden beklenileni tam ola
rak verememiştir. 

Kaldıki, madenciliğin bilimsel arama alt 

yapısı tamamlanmadan, nedenli çaba har

carsa harcasın, metodlu aramalarla maden 

bulma imkânına kavuşması yani, avcıyla 

çobanın ayağına takılanları kovalamaktan ve 

eski işletmelerin kovuklarını karıştırıp dö

küntülerini eşelemekten kurtulabilmesi de 

pek mümkün değildir. 

Alt yapıdaki eksikler tamlanmadan, bil im

sel ışıktan yoksun bir ortam içine, yerli 

yabancı hiç bir ciddi sermaye sahibi gire

mez. Ve, aritmetik ölçülere sahip olmadan 

yatırıma heveslendirmek pek kolay mümkün 

olamaz. .Nitekim bu güne kadar olamamıştır 

da. 

111.3.4. — Sermaye ve Kredi Yetersizlik

leri : 

Türk girişimcisi zengin değildir. Arama 
ve işletmenin gerektirdiği yatırımları öz kay
naklarından karşılamak, stoklama, taşıma, 
pazarlama, ihraç v.b. harcamaları salt kendi 
olanaklarile sağlamak gücünden çoğunlukla 
yoksundur. Bu işler için özel şartlı kredilere 
muhtaçtır. Girişimin yapısı bakımından bu 
özel şart, uzun vadeli düşük faizli kredi 
demektir. 

Yurdumuzda, bu tür kredileri verebile- ' 
cek ne özel sektör ne de Devlet kuruluşu 
vardır. Ekonomimizin bünyesi de, özel ted
birler uygulanmadığı sürece Devletin bu ko
nuda destekleyici krediler açmasına olanak 
vermemektedir. 

Bu sorunu çözümlemek için bu güne ka
dar yapılmış olan girişimlerden olumlu bir 
sonuç alınamamışt.r. Son günlerin Maden 
Bankası girişimi de bunu kanıtlayan canlı 
bir örnektir. 

Oysa, gelişmiş ülkelerde maden arama 
girişimcileri için bu imkânlar çok geniştir. 
Devlet, arama rizikolarını gerişimcilerle pay
laşmaktadır. Gelin görünki yurdumuzda, bu 
türlü desteklemeleri ciddiyetle planlayıp yü
rütebilecek bir yönetim gücü yoktur. Planla
ma teşkilatının maden araştırmaları yapıl
ması için ayırdığı fonları, kendi elile kullan
maya yönelmesi, yönetimdeki aczin, yıkıntı
ya dönüştüğünü tescil eden bir kanıttır. Bu 
uygulamanın başarısızlıkla sonuçlanması mu
kadderdir. Çünkü sorunun çözümü sistemle 
ilgili olup kişisel değildir. 

Hazinenin, bu türlü eksantrik yollardan 
ve amaca değil anarşiye götürecek biçimler
de zorlanması, kredi sorununun çözümlendi
ği anlamına gelmez. Belli kişi ya da zümrelere 
açılan bu kredi penceresinin arayıcılar ara
sında yetenekli olanların seçilmesine, kanu
na aykırı olarak yönelindiğinin bir işareti 
saymak gerekir. 

IV. — PARASAL (GÜÇLER : 

Günümüzdeki madencilik koşullarının 
gerektirdiği büyük çaplı yatırımlar için, ser
maye hareketlerini izleyip durumumuzu 
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saptamak, hem konumuzun rahat anlaşılması 
hemde, olumlu tedbirlere çabuk ulaşılması 
bakımlarından zorunludur. 

Bu nedenle, parasal güçleri yerli ve yaban
cı sermaye gruplarına ayırarak tanıtıp nite
liklerini saptamaya ve yurdumuzdaki durum-
larile dünyadaki hareketlerini karşılaştırma
ya çalışacağız. 

IV.l. — Yerli sermaye: 

Yerli sermayenin tarih içindeki akış ve 
gelişimi şöyledir : 

Osmanlılar, dış görünüşü çok güçlü ve 
heybetli olan bir Devlet yapısile, 15 inci yüz
yılda Bizansı yıkarak orta çağı kapatmışlar
dır. Bu çok büyük başarının temel nedeni 
sadece, sayı veya yönetim ve ekonomi düze
ni üstünlükleri değildir. O tarihlerde Avru-
panın içinde (bulunduğu (Sosyo - Ekonomik) 
kaşullar da, başta gelen yardımcı faktörlerin 
arasındadır. Bu sosyo ekonomik koşulları; 
kölelerin özgürlük dini olan Hıristiyanlığın, 
yozlaşıp çelişiler içine düşerek Müslümanlık 
karşısında güçsüz kalışı, Feodal düzenin do
ğurduğu güç ve yönetim dağınıklığı ve üre
t im yetersizliği olarak belirlemek mümkün
dür. 

Fakat, Bizansın çöküşünden sonra ağır 
ama sürekli bir sosyal uyanışla orta çağın 
karanlıklarından kurtulmaya yönelen Batı, 
Kıralları merkezi siyasal güçler biçiminde 
geliştirerek Feodaliteyi yıkmış ve serbest ka
lan (köylü - Serf) kitlesile özel mülkiyet hu
kuk sistemine dayanarak sermaye ve emeği 
güçlendirmiştir. Bu suretle üretim güçleri 
gelişen Batı'da, endüstri aşaması da gerçek
leşerek büyük çapta artık değerler meydana 
gelmeye başlamıştır. Bu gelişmeyle; Hıristi
yanlığı temel zaaf nedeni olmaktan çıkaran 
batı, Osmanlıları önce Karlofçada durdur
muş (1699) sonra da 1873 de Berlin'de iflas 
masasına oturtmuştur. 

Osmanlılarda böyle bir evrim olmamış 
hatta tersine bir yönü olan değişmeler mey
dana gelmiştir. Bizanstan miras olarak gelen 
sosyal bozukluklarla kendi ekonomi düzenle
rinde meydana gelen yozlaşmalar ve merke
zi otoritenin zayıflaması, bir yandan tagallüp 

yoluyla toprağa hakim olan (ayan - eşraf-
derbeyi) ni yaratmış öteyandan da köylüyü 
toprağa bağlı bîr nevi serf durumuna düşü
rerek üretimi düşürmüş ve sermaye bir ik i-
mile endüstri gelişmesini engellemiştir. 

Bu nedenlerle endüstri aşaması trenini 
kaçıran yurdumuz, günden güne ağırlaşan 
sosyo-ekonomik bunalımlar içinde yarı sö
mürge durumuna düşerek yabancılar tarafın
dan da insafsızca soyulmaya başlanmıştır. Bu 
koşullar altında, yüksek rizikoları göğüsle
yerek büyük madencilik yatırımları yapabile
cek güçte yerli özel sermaye bir ik imi ve gi
rişimcisi elbette var olamazdı. 

Bu yüzden, hiç olmazsa bilinen yurt kay
naklarının işletilebilmesi için, Devletin pa
rasal gücünün hizmete koşulması zorunlu 
oldu. ve, ancak bu yolla madenlerimizden 
ulusal gelire önemlice katkılar yapılabilmesi 
olanağı sağlandı. Fakat, daha hızlı kalkınmak 
için yeniden özel teşebbüs şarkıları okun
maya başlayınca, yerli ve yabancı özel ser
mayenin yatırıma teşvik edilmesi tedbirleri, 
1955 yılında tedvin olunan kanunlarda yer 
aldı. 

Ancak bütün çabalara rağmen bu ted
birler umulan sonuçlan veremedi. Ulusal ge
lirdeki madencilik sektörü payı, Devletin da
ha önce yapmış olduğu büyük yatırımlara 
rağmen, cılız bir oranda takıldı kaldı. Bu 
cılızlık karşısında, yerli özel sermaye gücü
nün, madencilik sektörünü geliştirmeye ye
terl i l ik kazanamadığını kanıtlamayı gereksiz 
buluyor ve sadece saptamakla yetiniyoruz. 

IV.2. i— Yabancı Sermaye : 

Soruna, kamu oyunca da rahat anlaşılma

sını sağlamak için, yabancı para hareketleri

nin genel çizgilerile incelenip bazı nitelikle

rinin burada gösterilmesi gerekiyor. Bundan 

ötürü, yabancı sermayenin tür ve çapları, 

akım yönleri sektörel dağılımları yapıları, ya

tırım isteklerinin gerçekleşme oranı ve kul

landıkları yerli para gücü gibi bazı özellik

lerini, daha önce adlarını verdiğimiz sayın 

yazarlardan özetleyerek aktardık. 

16 Madencilik 



IV.2.1. — Yabancı Sermayenin Tür ve 

Çapları : i 

Yabancı sermaye, Kamu ve özel sektör 
transferleri olarak iki büyük gruba ayrılır. 
Kamu transferleri, geri dönmeyecek bağışlar, 
belli şartlarla veril ip belli sürede geri dö
necek olan borçlar olmak üzere iki kısımdır. 
Özel sektör transferleri ise direkt yatırımlarla 
portföy denilen tahvilat satmalması şeklinde 
ikiye ayrılır. 

1964 yılında ekonomileri gelişmiş batılı 
ülkelerin, gelişmekte olanlara ihraç ettikleri 
sermaye toplamı 5698 milyon doları kamu, 
2156 milyon doları özel kesimden olmak 
üzere toplam 7854 milyon dolardır. 

Buna, doğu bloku ülkelerinin taahhüdü 
olan 1246 milyon dolar eklenecek olursa, ge
nel toplam 9100 milyon gibi azametli bir 
miktara yükselir. 

IV.2.2. — Yabancı Sermaye Akımı : 

Dünya'da yabancı sermaye akımı, 17 inci 

yüzyılda başlamış ve 19 uncu yüzyılda yaygın 

hâle gelmiştir. Birinci dünya savaşına kadar 

olan sermaye akımının hemen tümü, özel 

sermaye kaynaklarından doğmuştur. Bu dö-

Milyon Dolar 

LATİN AMERİKA. 

Meksika 
Arjantin 
Panama 

AFRİKA 

Cezayir 
Libya 
Frank Bölgesi 

ASYA 

Hindistan 
Filipinler 
Pakistan 

ORTA DOĞU 

GÜNEY AVRUPA 

ispanya 
Türkiye 
Yunanistan 

TOPLAM 

nemde kamu kredilerine rastlanmaz. Onun 
yerine hükümetler, milletler arası sermaye 
piyasalarında tahvil satarak özel sermayeden 
yatırım fonları temin etmişlerdir. 

1962-1964 yıllarında, gelişmekte olan ül
kelerde yatırıma yönelmiş olan yabancı ser
mayenin, çıktıkları ülkelere göre dağılımı 
aşağıda gösterilmiştir. 

Milyon 
1962-1964 ortalaması 

Amerika Birleşik Devletleri 

Fransa 

Birleşik Krallık 
Almanya (Federal) 

İtalya 

Diğer Ülkeler 

Toplam 

dolar 

716 

326 

146 
82 

81 

277 

1.268 

% 

44 
20 

9 

5 
5 

17 

100 

Tbalodan, Birleşik Amerikanın, kendin
den sonrakilerin tümüne yaklaşık olarak eşit 
düşen bir yatırım gücüne sahip olduğu anla
şılmaktadır. 

1964 yılındaki yabancı sermaye akımının 

dağılımı, coğrafya durumuna göre yaklaşık 

rakkamlarla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1964 Yılı 
toplamı % 

740 43,— 

134 

60 

57 

520 30,2 

185 

85 

110 

220 12,8 

86 

50 

22 

120 7 

120 7 

85 

18 

16 

1.720 100 
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1956-1965 döneminde gelişmiş piyasa 

ülkelerinde satılan geri kalmış ülkeler tahvil

lerinin gayrı safi değerleri Milyon dolar ola

rak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Latin Amerika 

Newyork 
Londra 
Cenevre 
Frankfurt 

Afrika 

Newyork 
Londra 
Brüksel 
Cenevre 

Asya (Newyork) 

Genel toplam 

1956 

9,9 

9,9 

77,6 

21,6 

4 2 , — 

14 — 

5 1 , — 

140,5 

1957 

2,6 

2,6 

43,4 

43,3 

51,4 

97,4 

1958 

30,7 

16,8 
13,9 

98 — 

2 1 , — 
28 — 
40 — 

47 — 

166,7 

1959 

20,9 

12,5 
8,4 

2 8 , — 

28,— 

51,7 

100,6 

1960 

118,6 

109,1 
9,5 

— 

— 

50,9 

169,5 

1961 

7 2 , — 

37 — 

3 2 , — 

3 , -

— 

— 

58,2 

130,2 

1962 

49,5 

45,9 

3,6 

— 

— 

60,2 

109,7 

1963 

61,3 

53,9 
7,4 

17,2 

17,2 

80,6 

159,7 

1964 

109,4 

96,2 
13,2 

— 

— 

101,8 

211,2 

Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olanlara 
doğru akan sermayenin, yakın geçmişteki 
durumuna ışık tutmak üzere aşağıdaki tab
lo sunulmuştur. 

Tablonun tetkikinden anlaşılmaktadırki 
birleşik Amerika, asya tahvillerinin tek alıcı-
cısıdır. Latin Amerika: için de başda gelen 
bir alıcıdır. Toplamı 1285,5 milyon dolar 
olan tahvilat alımındaki hissesi de 947,2 
milyon dolarla en üst sırayı tutmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara Net sermaye transferleri 

(Milyon dolar) 

Yıllar 

1956 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 

Toplam 

BATI 

Kamu kesimi 

2774 

3313 
3883 
3768 
4572 

5617 
5676 
5704 

5698 

41.005 

BLOKU 

Özel kes im 

2505 
3201 

2611 
2366 
2605 
2492 
1857 
1647 

2156 

21440 

Toplam 

5279 
6514 
6494 
6134 

7177 
8109 
7533 

7351 
7854 

62445 

DOĞU BLOKU 

283 
354 

588 
866 
868 

1005 
316 
341 

1246 

5867 

Toplam 

5562 
6868 
7082 
7000 
8045 
9114 
7849 
7692 

9100 

68312 

Bu sermaye akımının, tarihsel gelişmeler 
içinde yurdumuza olan etkileri şöyledir: 

Osmanlılar, 18 ve 19 uncu yüzyılların 

batı karşısındaki sürekli yenilgilerinden kur

tulmak ve Devlet gemisini kurtarmak için 

yönetimde ıslahat yapılmasına ve endüstri 

kurulması gereğine inanmışlardı. Bunu ba

şarmak için de, sözde müttefikleri olan Dev

letlerin teşvik hatta yalvarmalarile, kapıları

nı yabancı sermayeye ardına kadar açarak 

1854 yılında batı piyasalarından borç alma

ya başlamışlardır. 

Fakat, çok korkarak başladıkları bu işi 
öylesine hesapsız ve ölçüsüz yürüttülerki, kı
sa sürede 239 milyon liraya yükselen borç
larını ödeyemez duruma düşüp 1878 yılında 
Berlin iflas masasına oturdular. 

Bu masada, düyunu umumiye idaresi ku-
t j lmuş ve Osmanlı Siyasal egemenliğini de 

bir l ikte bağlayan ekonomik esaretin zincir
leri Devleti sarmıştır. Bunu, düyunu umum. 
ye idaresi döneminin borçlanmaları izlemiş
t i r . Böylece 161 milyon lira daha kabaren 
borçlar, 1914 yılında 400 milyon altın lira
ya varmıştır. 
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Bundan başka, Cumhuriyet Devletinin 
yaklaşık olarak 100 milyon dolara satın al
dığı 20 den fazla şirkete verilen imtiyazla
rın sermayeleri de bu akımla yurda girmiş-
ir. 

Cumhuriyet yöneticileri, bu çöküşteki acı 
derslerin uyarılarile, çok sıkıştıran ihtiyaç
lara rağmen ikinci dünya savaşına kadar ya> 
bancılara borçlanmaktan kaçınmışlardı \ Bun 
dan başka, dış ticaretin 150 milyon liralık 
dar çerçevesi içinde oldukları halde, yüksek 
bir ulusal onur anlayışile hem Osmanlı borç
larını vaktinden önce ödemişler hem de, ka
mu hizmetlerinde imtiyazlar elde etmiş olan 
yabancı şirketleri, satın alarak tasfiye etmiş
lerdir. 

Osmanlı borçlanmasının onur kırıcı olay
ları gerilerde kalıp küllendikçe, genç Türk 
cumhuriyetinde gün görmüş bilgil i yönetici
ler seyreldikçe borçlanmaya karşı olan ihti
yatlı tutum da gevşemiştir. Buna paralel ola
rak yabancıların koltuğu altına sığınıp borç 
para alarak endüstrileşme ve yönetimi dü
zeltme perdesi yeniden kurulmuş ve 1946 yı
lında ilk borçlanma kampanyası açılmıştır. 
Bunu, yurt kapılarının ardına kadar yaban
cılara açılması izlemiştir. 

1965 yılı sonuna kadar Türkiye'ye giren yabancı 

Sektörler 

P E T R O L : 

Arama 

Imal-Dagıtım 

EREĞLİ DEMÎR-ÇELtK 

SINAÎ KALKINMA BANKASI 

TEŞVİK KANUNLARI 

Bu tablodan şu husus açıkça anlaşılmak

tadır: 

Yabancı özel sermaye; 

1 ) Teşvik Kanunlarının tam liberal ya
pısını dahi yeterli bulmamakta, petrol ve De
mirde görüldüğü gibi daha avantajlı çıkarlar 
peşinde koşmaktadır. 

Cilt : X Sayı : 1 

Bu kez iflas daha kısa sürede gelmiştir. 
1603 milyon dolarlık borç yüküyle Paris'de 
oturtulduğumuz iflas masasında, bir konsor
siyum kurularak para değerinin düşürülme
si, kredilerin uzun süre dondurulması karar
laştırılmış ve borç alıp verme de, yabancıla
rın kontrolünü öngören yeni koşullara bağ
lanmıştır. Bu anlamayla açılan ikinci borç
lanma döneminde (1963), borç yekûnu 2780 
milyon dolara yükselmiştir. 966-970 yılları 
ve devalüasyonun etkileri dikkate alınırsa bu 
miktarın, 60 milyar liralya Osmanlıları geri
de bırakacağını söylemekde mübalağa yok
tur sanırız. 

IV.2.3. — Yabancı Özel Sermayenin Yurdu

muza Özgü Yapısı: 

Yurdumuza; 

1 — 5583, 5821, 6224 sayılı teşvik Ka
nunları, 

2 — Türkiye sınai kalkınma bankası, 

3 — 6326 sayılı petrol Kanunu, 

4 — 7462 sayılı Ereğli demir ve çelik 
fabrikaları Kanunu, gibi belli başlı dört yol
dan yabancı özel sermaye girer. ( 1 ) Bu yol
lardan gelen sermayenin 1965 yılına kadar 
olan durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiş
t i r . 

özel sermaye: 

1000 TL. 1000 Dolar 

898.031,2 

951.515,9 1.849.547,1 236.226,8 

1.474.305,— 163.812 — 

463.148,78 64.480,8 

560.695,— 68.618,— 

4.347.695,88 533.137,6 

(1) Türk parasını koruma mevzuatına göre gi

ren yabancı sermaye ihmal olunabilir bü

yüklükleri ve bilgi yetersizliğinden göste-

riLmedi. 
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2) Petrolde görüldüğü gibi, üretimi si
per ederek imalat ve dağıtım çıkarlarındaki 
daha yüksek kâr oranlarına yönelmektedir. 

3) Dünyadaki yayılma çapına göre, Tür-

kiyeye az akmaktadır. 

4) Toplamı 69 milyon dolar olan yaban
cı özel sermayenin % 37,7 oranının nakit, 
% 57,8 oranının mal ve % 4,5 inin maddi 

olmayan haklardan vücuda gelmesi, akım az
lığı nedenini bir ölçüde açıklamakta ve ge
lenlerin de daha çok mal sürümünü amaçla
dıklarını göstermektedir. 

Yurdumuza gelen yabancı özel sermaye
nin, yaklaşık rakkamlarla ve dolar olarak 
20,8 milyonu % 30 oranla Birleşik Amerika 
Devletlerine, 12 milyonu % 18 oranla İsviç-
reye, 11 milyonu % 16 oranla Hollandaya, 
10 miyonu % 15 oranla Batı Almanyaya, 
4,7 milyonu % 6,8 oranla Fransaya ve geri 
kalanı da dğeri ülkelere aitt ir. 

IV.2.4. — Yabancı Özel sermayenin Ya

tırım isteklerindeki gerçekleşme oranı : 

Yabancı özel sermaye giriş isteklerine ve

rilen izinlerden gerçekleştirilenler, aşağıda 

gösterilmiştir. 
Giriş izni alan Gelen 

Yular sermaye (1000 TL.) sermaye % 

3.410 69,89 
103.394 21,03 
560.695 39,84 

1951 
1952-1960 

1961-1966 

1951-1966 

4.880 
493.420 

1.407,462 

1.905.762 668.049 35,05 

Bu tablodan, alınan yatırım izinlerinin an
cak üçte bir inin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
Oysa, öteki ülkelerde bu oran 1956-1961 
dönemi için % 90 dır. 

Bu tutumun da özel anlamı olması gere
kir. Bu bir fırsat kollama beklemesimidir?. 
Yoksa, işlemlerin uzatılmasından ve bıktırıcı 
olmasındanmı doğmaktadır. Her iki halde de, 
araştırmayı zorunlu kılan önemli sakıncalar 
vardır. 

IV.25. — Yabancı Özel Sermayenin Sek-

törel Dağılımı : 

Sayın Baran Tuncer, dünyaya yayılan ya
bancı özel sermayedeki en büyük payın % 44 
oranla Birleşik Amerikalılara ait olduğunu 
saptadıktan sonra, bu ülkenin 1960-1965 
dönemindeki yatırımlarının temel sektörlere 
olan dağılımını şöyle göstermektedir : 

Sektörler 

Madencilik 
Petrol 

tmalat Sanayii 
Ticaret 
Diğer Sektörler 

1960 

9,8 
56,3 
26,8 

3,8 
3,3 

1961 

9,5 
50,7 
31,9 

4,4 

3,5 

1962 

11,1 
48,8 
32,8 

4,1 
3,2 

1963 

10,9 
4 8 , — 
33,6 

4,3 
3,2 

1964 

10,1 
43,7 
3 8 , — 

3,7 
4,5 

1965 

14,3 
40,2 

37,1 
3,8 
4,6 

100,— 100,- 100,- 100,- 100,— 100,-

Tablodan, Birleşik Amerika yatırımcıları
nın sektör seçme eğilimlerinde petrole karşı 
bir gerileme, madene ve özellikle imalat sa
nayiine doğru bir genişleme olduğu anlaşılı
yor. 

Yabancı özel sermayenin Türkiyedeki 
sektör seçme eğilimi ise şöyledir : 
1965 yılı sonu itibarile Türkiye'ye yabancu ser
mayeyi teşvik Kanunu'na göre gelen yabancı özel 

sermayenin sektörel dağılımı 

Sektörler 

Tarım 
Madencilik 
inşaat 
Hizmetler 

imalat 

Toplam 

1000 Dolar 

140,9 
856,3 
630,1 

1.607,5 
65.383,2 

68.383,2 

% 

0,21 
1,25 
0,92 
2,34 

95,28 

100,— 

Bu tabloya göre, imalat sektörünün dün
ya eğilimine paralel olarak fakat 4 katına 
varan bir oranla tercih edilmesini normal 
saymak olağan değildir. Ayrıca, dünya eğili
minin tersine olarak madencilik sektörüne 
hiç i lt ifat edilmemiş olması dikkat çekicidir. 

Yurdumuzda, yabancı özel sermaye yatı
rım ağırlığının büyük bir oranla üzerinde bi
riktiği imalat sanayiinin alt sektörleri aşağı
daki tabloda gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre, imalatın arasında te
mel endüsriye ait hiç bir kalemin bulunma
yışını ve tümünün küçük tüketim maddeleri 
imalatına yönelmiş olmasını normal karşıla
mak mümkün değildir. Bu durum/ sebepleri
nin araştırılması gereken olağan üstü bir hal
dir. 
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1965 sonu itibarile (1000 Dolar) 

Alt Sektörler 

Gıda, îçk i , T ü t ü n 

D o k u m a , Giy im 

K â ğ ı t 

D e r i 

P las , - K a u ç u k 

K i m y a 

Meta lden b a ş k a 

m a m u l l e r 
Demir, Çelik 

Madeni eşya 

M a k i n a i m a l a t ı 

E l e k t . m a k i n a s ı 

T a ş ı t ona. imal . 

d iğer i m a l a t 

Aynı 

s e r m a y e 

2719,4 

857,4 

1,9 
23,8 

14660,3 

7774,9 

3304,8 

240,4 

3908,7 

835,3 

3075,3 

1019,3 

564,7 

39058,2 

N a k d i 

s e r m a y e 

4352,6 

611,1 
62,2 

— 
2114,2 

8018,9 

236,9 

— 
303,9 

582,8 

5134,7 

1403,3 

1,4 

23248,8 

N a k d i 

o l m a y a n 

h a k l a r 

— 
— 
— 
— 
303,— 

246,8 

59,5 

— 
159,9 

2142,8 

16,7 

57,5 

— 
3076,2 

T o p l a m 

7144 — 

1468,5 

8,1 
23,8 

17167,5 

16040,6 

3601,2 

240,4 

4372,4 

3560,9 

8226,7 

2480,1 

566,1 

65383,2 

% 

10,93 

2,25 

0,1 
0,4 

26,26 

24,53 

5,51 

0,37 

6,69 

5,45, 

12,58 

3,79 

0,87 

100,— 

Dünyada madenciliğe gittikçe artan bir 
istekle i% 14 oranında bir yatırım tercihi 
yapılırken bunun türkiyede, % 1,25 gibi çok 
cılız bir oranda kalmış olması, ya Türk ma
den kaynaklarının yatırım külfetine katlan
madan da yararlanmaya açık olduğu ya da, 
teşvik tedbirlerini etkisiz bırakan engellerin 
varlığını gösterir. Birbirine taban tabana zıt 
olup karşıt tedbirleri gerektiren bu iki şıktan 
hangisinin doğru olduğunu bulmak, en kısa 
zamanda halli gereken ciddi bir sorundur. 
Bu sorunun nedenleri araştırılıp bulunma
dan, ulusal ekonominin madencilik kolunda 
olumlu gelişmelere ulaşılması, söz konusu 
bile edilemez. 

IV.2.6. — Yabancı Özel Sermayenin Kullan

dığı yerli sermaye gücü: 

Yabancı özel sermaye, para ihtiyacının 
tümünü kendi öz kaynaklarından karşılamı
yor. İşbirliği yaptığı yerli özel sermayeden 
büyük çapta yararlanıyor. 1965 yılı sonu it i
barile yurdumuza giren 408.199.000 TL.lık 
yabancı sermayenin yanında 308.056.000 TL. 

olan yerli sermaye de yer almıştır. Toplam 
yatırımın % 57 si yabancılara ait bulunmak
tadır. 

Yabancı özel sermayenin, Türk ortaklari-
le Türk tüzel kişisi haline geldikten) sonra, 
Türk kaynaklarından ne ölçüde kredi sağla
dığı hakkında yeterli ve güvenilir bilgiler yok
tur. Fakat, iç kaynaklarımızdan geniş çapta 
yararlandıklarında da, en küçük bir tereddü
de bile yer yoktur. 

Yabancı özel sermayenin, Birleşik Ameri
ka kaynaklarından oluşan büyük bir kısmı, PL 
480 gıda maddeleri yardımı programına göre 
Amerika Devleti hesabına meşhur 'Cooley 
fonunda biriken Türk paralarından, Amerikan 
ticaretine karşıt olmayan teşebbüsler için ,% 
8 gibi düşük bir faizle kredi sağlayabilmek
tedir. 

S. Baran Tuncerden aktardığımız aşağı

daki tabloda, bu kredinin çapı ve hangi fir

maların ne miktarlarda yararlandıkları gös

terilmiştir. 

Cooley fonlarından Amerikan şirketlerine yapılan % faizli ikrazlar. 

Borç alan firmalar Yılı Sektörü 1000 TL. 

1 — Wiliam Bros. Co. 

2 — Pfizer İlçları 

3 — Abbot Univ. Ltd. 

1959 

1959 

1959 

İnşaat 

İlaç 

ilaç 

9.000 

7.000 

4.160 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

— Wyeth Lab. 
— Singer San. A. Ş. 
— Singer San. A. Ş. 
— Minneapolis - Moline 
— Türkyie Yağ ve Mamulatı 
— Yarımca Nişasta glikoz T. A. Ş 
— Türk Wil l is-Overland Fb. 
— Chrysler Sanayi A. Ş. 
— Good year lastikleri A. Ş. 
— Good Year lastikleri A. Ş. 
— U. S. Royal 

— Türk Maadin Şirketi 
— Türk Maadin Şirketi 
— Alkim Alkali Kimya A. Ş. 
— Ereyli Demir Çeik 
— Cintinental Magnezit Ltd. 
— Amerikan Türk For. Tr. Bank 
— Kaiser Alümin. (Türk Kablo) 
— Türk General Elekt. 
— İdeal Standart S. A .Ş. 

V — Birinci Bölümün Özeti 

1 — Ekonomilerini genişletmiş olan ka
pitalist ülkelerde biriken sermaye : 

a) Kendi ülkelerindeki girişim olanakla
rının daralması, 

b) Kendi endüstrilerine ham madde te
dariki , 

c) Ürettikleri mamul maddelerin pazar-
lanması, 

d) Ham madde tedarikinde ve mamul 
madde pazarlanmasındaki ticaret re
kabetinin ve tekelinin gerekleri, 

e) Başka ülkelerdeki kaynak zenginlik
lerinden, emek ucuzluğundan, yük

sek oranlı kârlardan ve bilgi kıtlığın
dan yararlanılması, 

gibi, itici ve çekici nedenlerle ekonomileri ge
lişmemiş olan ülkelere doğru akmaktadır. 

2 — Ekonomilerini yabancı desteğinde 
geliştirmek isteyen ülkeler, bu akımdaki pay
larını arttırmak için, çekici nedenlerin etki
sini güçlendirecek koşullar yaratmaya yöne
lirler. 

1962 
1959 
1961 
1960 
1960 
1963 
1961 
1961 
1961 
1964 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1966 
1964 
1966 
1966 
1966 

İlaç 
Makina 
Makina 
Tarım aleti 
Gıda 
Gıda 
Oto Montaj 
Oto Montaj 
Oto Lastiği 
Oto Lastiği 
Oto Lastiği 
Oto Lastiği 
Maden 
Maden 
Maden 
Maden 
Maden 
Banka 
Elek. Makina 
Elek. Makina 
Madeni eşya 

10.600 
1.650 
7.500 
7.000 
4.484 
3.000 

15.000 
33.865 
50.000 

2.000 
48.350 
11.150 

3.000 
7.000 
1.295 

150.000 
17.000 
17.000 
7.200 

15.000 
32.000 

488.000 

3 — Yurdumuzda, madenciliğe büyük 
yatırımlar yapabilecek nitelikde özel sermaye 
bir ik imi vücut bulmamıştır. Batı kapitalist
leri çapında bir ik im sağlanabbilmesi olanağı 
da bilimsel olarak yoktur. 

4 — Yabancı özel sermayenin yurda ge
lişindeki gerçek nedeni kestirip kestirmemek, 
aldatmacalarına kanıp kanmamak, getirdiğile 
götüreceği arasında denge kurmak ve bu ge
lişin yurt yararına olup olmayacağını sapta
mak bu sorunun özüdür. 

5 — Günümüzdeki madencilik koşulları, 
yakın tarihe göre çok değişiktir. Şimdi, ülke 
çıkarlarına yarayışlı biçimde madencilik ya
pabilmek için güçlü bir teknik kadroya, yeterli 
bir bilimsel alt yapının kurulmuş olmasına, 
Devletçe etki l i bir destek ve himayenin sağ
lanmış olmasına, güçlü bir sermaye ve bi l im 
potansiyelinin hizmete koşulmuş olmasına 
zorunluk vardır. 

6 — Yurdumuzun doğal yapısı, madenci
liğin gelişmesine çok elverişlidir. Fakat, eko
nomide dışa olan bağımlılığın gittikçe ağırlaş
ması nedenile, siyasal gücümüzde açılan ge
diklerden ötürü, bu durumdan yararlanma 
olanaklarımız günden güne daralmaktadır. 
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7 — Yönetim gücümüz, etki l i bir devlet 
himayesi ve desteği kurarak madenciliğimi
zin doğal potansiyelinden yeterince yararlan
ma sağlayamayacak kadar cılızdır. Bu cılız
lığın belli başlı sivri noktaları da şunlardır : 

a) Yürütme organımız, var olan ve ye
niden kurulacak olan madencilik kuruluşla-, 
rının, hizmetlerini koordine edip, kontrol et
t i r ip onları, teknik bir örgütün sorumluluğu 
altında sistemli olarak müşterek bir hedefe 
yöneltme olanaklarından yoksundur. 

b) Madencilik Kanunlarımız günün şart
larına uygun değildir. 

c) Kanun uygulamalarında, ayrıntılara 
dahi teknoloji yerine politika hâkimdir. 

d) Teknik kadre yetiştirilmesi geciktiril
miştir. Araştırma ve deney tesisleri yok de
necek kadar azdır. 

e) Aslındada kıt olan maddi güçler par
çalanmaktadır. 

f) Kredi yetersizliği hâlâ giderilememiş
t ir. 

8 — Yabancı özel sermaye, dünyada pet
role gittikçe daha az yatırım yapmakta ve 
buna karşı imalât sanayii başta olmak üzere 
madencilikle daha çok ilgilenmektedir. Yur-
dumuzdaysa, salt imalât sektörünü seçmek
te ve madenciliğe hiç yatırım yapmamakta
dır. 

9 — Yabancı özel sermaye, madencilik 
yapmak üzere yurdumuza ancak özel kanun
ların olağanüstü himayesi altında gelmekte
dir. Bu halde dahi (petrolde olduğu gibi) 
üretime değil imalât ve dağıtım ticaretine 
kaymaktadır. 

10 — Yabancı özel sermayenin yatırım 
isteklerinin gerçekleşmesi, dünyadaki % 90 
oranına karşı, yurdomuzda sadece % 30 dur. 

11 — Yurdumuza gelen yabancı özel ser
maye, kendi hacminin bir kaç katı olan yer
li güçleri de özel amacına bağlamakta ve böy
lece başka bir bakımdan da ulusal gelişmeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

12 — Yabancı özel sermaye, teşvik ka
nunlarının sağladığı olanaklar dolayısıyle, 
Türklere üstün imtiyazlara sahfptir. 

13 — Yukarda saydıklarımcz; yabancı 
özel sermayenin yurdumuza daha fazla gel
mesini sağlamak üzere alınan teşvik tedbir
lerinin, madencilik alanında tam etkisiz kal
dığını ve ona, yurt ekonomisinin kontrolun-
da ve, ulusal gereklere göre değil kendi eko
nomilerini besleyecek biçimlere yöneltilme
sinde, ulusal karakterli endüstriyel girişim
lerin engellenmesinde önemli olanaklar ka
zandırdığını göstermektedir. 

Bu gerçeklere rağmen, teşvik tedbirleri
ne sınırsız bir genişlik verilerek çekiciliğin 
arttırı lmak istenirlerinde ve sürdürülmesinde 
isabet düşünülemiyoceği gibi, kişisel çıkarlar 
kovalandığı kuşkuları da yoğunlaşır. 

Bu nedenle, Türk yararlarını zedelemiyen 
dengeli teşvik tedbirlerinin bulunmasına yar
dımcı olacağı düşüncesiyle madencilik yatı
rımlarını engelliyen etkenleri, yeteneklerimizi 
zorlayarak ve eksiklerimizin bağışlanacağı 
umuduna bağlanarak açıklamaya çalışacağız 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK MADENCİLİĞİNDEKİ YATIRIM 

KISIRLIĞININ NEDENLERİ 

VI — YABANCI ÖZEL SERMAYENİN YA
TIRIMA ÖZENDİRİLMESİ 

Endüstrileşme ve kalkınmanın toplumsal 
engellerini, içimizden söküp atmadan ve zo
runlu olan değişmeleri gerçekleştirmeden, 
yabancılardan borç alarak veya onları ülke
mizde çalışmaya çağırıp kazançlarından pay 
alarak, yatırımın bütün yükünü salt fakir 
halkın omuzlarına yükleyerek refaha ulaşma
yı ummak, hayalci olmaktan da öteye ve bir 
çizgide kişisel çıkarlar suçlamasiyle birleşe
bilecek nitelikde bir saflıktır. 

Kaldıki; kapitalistlerin ikinci dünya sava
şından sonra uyguladıkları NEOEMPERYA-
LİZM'in özelliklerinden b i r i d e , tekil davra
nışlar yerine kollektif hareket etmektir. Bu
nu yaratacak koşullar birer ikişer vücut bul
makta ve kapitalistler bu yeni yöntemin gö
rünmez bağlarıyle birbirlerine kenetlenmek
tedirler. Bundan ötürü, geri kalmış ulusla
rın endüstrileşme ve ekonomi gelişmelerini 
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hızlandırma çabalarında, kapitalistlerin ken
di aralarındaki rekabetten yararlanma umut
ları, montajcılık ve küçük tüketim endüstri-
siyle başarıya ulaşacaklarını sanmaları, boş 
kuruntulardan başka bir şey değildir. 

Madenciliğimiz; ülkede gerçek bir endüs
trileşme yaratılana kadar iç pazar desteğin
den yoksun kalacağı için, büyük ölçüde dış 
pazarlara bağımlı bir sektör olmaya devam 
edecektir, böyle olunca da, batılı kapitalist
ler kendi blokları içinde siyaseti de ticareti 
de kendilerine bağımlı olan bir ülkede, dün
ya çapında olmayan maden varlıkları için 
rizikolara katlanmaya ve ticaretin kolaylık
larını bırakıp ağır endüstri kurmaya yönelir
ler mi? Toplumsal bir PSİKOZ şeklinde sür
dürülen RUS korkusunu ve borç batağından 
doğan aşağılık duygularını alabildiğine istis
mar ederek kesinlikle kendilerine bağladık 
lan ve tüm kaynaklarından rahatça yararlan
dıkları bir ülkeyi, pazar olmaktan çıkarıp aş
larına ortak ederler mi? 

Elbette etmezler. Çünkü bu sorulara, salt 
akıl ve çıkar terazileri hayır demiyor. Birinci 
bölümde özetleyerek verdiğimiz TARİH akışı 
da hayır, demektedir. 

Kişisel çıkarların, milliyetsiz sermayenin, 
politikacılardaki koyu cehalet ve ölçüsüz hır
sın, bürokrat canbazlığının tarihsel benzerlik
leri karşısında, bu büyük (HAYIR) için, ay
rıca kanıtlar göstermeyi gereksiz buluyor ve 
durumu saptamakla yetiniyoruz. 

VII — MADENCİLİK YATIRIMLARINI 
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sermayenin ürkek olduğu ve uzun vadeli 
yatırımlar için garantili ortam aradığı, her
kesçe bilinen bir kuraldır. Yerli ve özellikle 
yabancı sermayenin, Türkiye'de madencilik 
yatırımlarına yönelmesi konusu da bu kura
lın kapsamı içine girer. Bundan ötürü de ya-
tırrmcılar; yönetimin objektif ve bilimsel öN 
çüleri olan teknoloji esaslarına göre düzen
lenmiş olmasını ve böyle bir yönetimle gü
venç verici bir işbirliğinin kurulmasını ve 
devletin, rizikosu yüksek olan girişimlerini 
desteklemesini isterler. Ve, bunları ön şart 
olarak ararlar. 

Bu koşulları yaratamadığımız sürece, salt 
kapılarımızı ardına kadar yabancılara açarak 
yatırımcıların aradıkları güvenceyi sağlamış 
olamayız. Nitekim, bu güne kadar bu husu
sa hiç önem vermediğimiz için sağlanama
mıştır da. Madencilik yatırımlarındaki yeni 
ve yabancı sermaye cılızlığının kanıtladığı bu 
gerçek karşısında, güvence koşulları da dahil 
olmak üzere yatırımları engelleyen etkenleri 
araştırmak zorunlu olmaktadır. 

Bu bölümde, her hangi bir yönteme bağ
lanmadan bu etkenlerden önemli saydıkları
mızı teker teker tanıtmaya çalışacağız. 

VII.1. — Coğrafya Durumu : 

Yurdumuzun dünya yüzeyindeki yerinin; 
birbirinden temelde ayrılan ekonomi düzen-
leriyle, karşıt kamplarda bloklaşmış olan Do
ğu ve Batı ülkelerinin savunma, saldırı ve 
ticaret yolları üzerinde bulunduğunu, her iki 
blokun en önemli petrol kaynaklarına yakın
lığını ve bu nedenlerle kr i t ik derecede has
sas olduğunu hepimiz bil iriz. 

Bu iki blokun ciddi de olsa, kaza ya da 
yoklama biçimli de olsa atomlu atomsuz i lk 
çatışma alanının, yurdumuz olabileceğini he
pimiz düşünür ve bu ağır kuşkuyu bir l ikte 
paylaşırız. 

Batı bloku saflarında yer almış bulunan 
ülkemiz, askeri gücünün hemen tümüyle müş
terek savunma sistemine katıldığı halde, or
dusunun öteki üye ü I kelerdeki lerden daha es
ki ve yıpranmış silâhlarla donatılması, araç 
ve gereç bakımından son derece cılız bıra
kılması, yedek stoklarının yetersiz tutuluşu, 
öz harp endüstrisinin geliştirileceği yerde da
ğıtılması halleri, ülkemizin i lk çatışmada is
tilâ edilmekten kurtarılamayacağına inanıldı
ğı sanısına yer verdirmektedir. 

Bu saydıklarımız, Yunanistan karşısında 
zayıf bırakılarak siyasal baskı kurmak art ni
yetine bağlı değilse, bu yargının, kolayca red-
dedilemiyecek kanıtları olurlar. Bunun tersi 
vâritse, korkulandan çok daha vahim bir teh
like var demektir. 

Bu güne kadar izlediğimiz iç ve dış po
litikayla, Amerikan ve Nato stratejlerinin 
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biçtiği bu ölüm kaftanını giymeyi de kabul
lenmiş bulunmaktayız. 

Batı politikasına hâkim olan kudretli ser
maye guruplarının bu gerçekleri bilmemesi 
olağan değildir. Çok üst yönetim kademele
rine özgü gizli l ik koşulları, belki bu polit i
kanın uygulama ayrıntılarını saklayabilir. Am
ma, stratejiyi kuran temel düşünün ana çiz
gileri, bu çevrelerden gizli kalamaz. Hiç de
ğilse, bizlerden çok daha isabetli olarak tah
min yapabilme olanakları vardır. Bunun için 
de, Batı savunması, silâhla araç ve gereç 
kaybı yerine insan harcamayı (tabiî Türk) 
kabullenen, Anadolu'yu düşman saldırılarının 
durdurulacağı yer değil de gözetleme yeri ola
rak seçen bir plana göre hazırlandığını an
layamamaları da olağan değildir. 

Bu kadar kr i t ik bir yerde bulunmasına 
rağmen, Küba buhranında görüldüğü gibi gı
yabında yaşama kaderi için pazarlıklar da 
yapılabilen bir ülkede, batılı sermayedarların 
normal şartlarla ve Türkiye'yi de kazandır
mayı göze alarak uzun vadeli ve büyük çap
lı yatırımlara yöneleceklerini ummak, ve he
le, böylesine ağır rizikoları bile bile, teşvik 
kanunlarının çekiciliğine kapılacaklarını bek
lemekte tutarlı l ık yoktur. Bu tutarsızlığı, ser
mayenin ürkekliği kuralı tek başına kanıtla
maya yeterlidir. 

Nitekim, bu güne kadar yabancı özel ser
mayeyi yatırıma teşvik için alınan tedbirler
den, çıkarılan kanunlardan, ulusal ekonomi
yi etkileyebilecek önemde olumlu hiç bir so
nuç alınamamıştır. 

VI 1.2. — Neoemperyalizm : 

Endüstri aşamasını tamamlamış olan ül
keler, mamullerine pazar endüstrilerine de 
ham madde bulma zorunluğundadırlar. Bu 
alanlarda giriştikleri rekabet çekişmeleri yü
zünden, yakın geçmişde bir çok savaşlara tu
tuşmuşlardır. Şimdi, bu savaşların korkunç 
yıkıntılarından korunmak için, dünyanın eko
nomik olanaklarını aralarında anlaşarak pay
laşmaya yönelmişlerdir. Büyük sermaye gu
rupları ise, uluslar arası ortaklıklarla dünya 
tekelleri yaratarak, sömürülerini daha etkil i 
ve aralarında çatışma yaratmayan biçimlerde 

sürdürme olanaklarını elde etmeye, daha da 
önce başlamışlardır. 

Bu güçlerin, yeni rakipler ve ortaklar ya
ratarak ham madde ve pazarlama alanların
daki olanaklarını daraltmaya yöneleceklerini 
ummak, hayalcilikten başka bir şey olamaz. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelenler, 
bütün ulusal bağımsızlık hareketlerinin ateş
le durdurulmak istenmesi ve bu hareketlerin 
en tehlikeli silâh olarak nitelenmesi kapita
list ülkelerin bu çıkar hesaplarına ne derece 
sıkı sarıldığını gösteren kanıtlardır. 

Ancak, kapitalistlerin bu davranışlarında, 
geçen yüzyıllara göre önemli değişmeler ol
muştur. Şimdi büyük çıkarları, küçük tüke
tim endüstrilerinin muhtaç oldukları makine
lerle cihazların, komple tesislerle malzeme ve 
yedeklerinin yapımında yoğunlaşmıştır. Bu 
nedenle de, bu tür endüstri kuruluşlarını, 
amaçlarına paralel olan koşullarda destekli-
yerek kalkınmaya yardım ve ittifaka bağlılık 
gösterisi ile mal ihraç etmektedirler. Öteki 
toplumları da, kendi yaşama düzeylerindeki 
tüketiciliğe itecek biçimde etkilemeye çalış
maktadırlar. İhraç ettikleri KÜLTÜR de, bu 
amaca dönük olarak ışık saçmaktadır. 

Yabancı özel sermaye, bu nitelikteki ya
tırımlar için gittiği ülkeye, mamullerini ser
maye olarak ve gerçek değerlerinin çok üs
tünde olan bedellerle götürmektedir. Kamu 
kesimleri de, kendi ülkesinden satın alınmak, 
kendi gemileriyle taşınmak, her türlü hizme
ti kendi firmalarına yaptırmak gibi zorun-
luklar koyarak yerdiği borca görünmez faiz
ler eklemektedir. Bu suretle, yatırım yada 
borç için alınan nakit, sanayileşme heyeca
nında olan ülkeler için, ya polit ik baskı ara
cı olarak kullanılmakta yada olta ucuna ta
kılan bir yem vazifesi görmektedir. 

Fakat, çok kullanılan bu yöntem, artik 
bütün dünyada bil inir hale gelmiştir. 

Yurdumuzda da, kalkınma ve endüstrileş
me edebiyatiyle kurulan ve vatan millet söz
cükleriyle süslenen perdeyi birazcık aralaya-
bilen herkes, gelişmemiş ülkelerin halklariy-
ie aydınları arasında iki l ik yaratmak, bilgisiz 
halk yığınlarını dinsel inançlarına yaslanarak 
ittifaklarına almak, kurbanları olan ülkeler-
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deki çıkarcı aydınları ve sermayecileri hiz
metlerinde çalıştırmak gibi silâhların, çok et
ki l i bir biçimde kullanıldığını görür. Kanun
lara ağırlıklarını koyabilen devlet adamları
nın bilgisizliklerinden ve eskiye şartlanmala
rından çok ustaca yararlanıldığını da anlar. 

Bu saydığımız tehlikelerin kontrol edile
bileceğini sanarak, yabancı sermayenin ko
layca ve zararsız biçimlerde kullanılabilece
ğini ummak, gafletlerin en büyüğüdür. Nite
k im, batı Avrupa bunca bi l im ve sermaye 
bir ikimine rağmen, Amerikan sermayesinin 
egemenliğine karşı koyabilmek için kıvrım 
kıvrım kıvranmakta ve bütünleşmeyi de kap
sayan özel tedbirler peşinde koşmaktadır. 

Oysa yurdumuzda, petrol ve yabancı ser
mayeyi teşvik kanunları, Amerika Birleşik 
Delveti yöneticilerinin kendi yurtları dışında 
özel sermaye yatırımına uygun olanaklar ya-
ratılmasiyle görevlendirdiği uzmanlara hazır-
lattırılmıştır. Faydalı olur düşüncesiyle bil i
nen sonucu tekrarlayalım. Petrol Kanunu, 
devlet kuruluşlarımızın, kaynak bulma çalış
malarını kısıtlayan ve üretimini sınırlayan, 
yabancılara petrol üretme maskesi altında 
imalât, ithalât ve dağıtım ticaretindeki büyük 
kârlara kayma olanakları hazırlayan, Türk 
yararlarına kapalı ve yabancı çıkarlarına tam 
açık olan bir yapıda hazırlanmıştır. 

Yabancı sermayeyi teşvik kanunuysa, dü
rüst olmayan davranışlardan korunma olana
ğı sağlamak üzere çalışma alanı, kuruluş sü
resi, kâr oranı, kâr transferi, sermaye biçi
m i , sermayenin geri çıkarılışı, sermaye arttı-
rılışı, yurttaşlık haklarının korunması, yerli 
ortakların sermayelerinden ve iç kredilerden 
yararlanma koşulları ve benzerleri gibi ko
nuların hiç birinde belirleme ve sınırlamalar 
yapmamış ve Türk ekonomisine tahmin dışı 
olarak gelebilecek zararları önleyici her han
gi bir ihtiyat tedbiri getirmemiştir. 

Amerikalı uzmanlar için önemli olan el
bette Türk ekonomisine gelebilecek olan teh
likeler değildir. Bu konu onları hiç ilgilen
dirmez. Onlar, çekicilik yaratmak dış görü
nüşü altında Türkleri şapkaları ellerinde se
lâmlatarak, kendi özel sermayelerine, Ameri
kan ekonomisine en yararlı biçimde Türkiye'
ye girme olanağı sağlamış ve ulusal görevle

rini başarmışlardır. Fakat, Türk yöneticileri 
için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 
Teşvikin gerekip gerekmediğini bilimsel yön
temlerle araştırmadıkları, gerçekçi ölçü ve 
koşulları bulmak için bilgil i Türk çocukları
na görev vermedikleri, bilgelerin seslerine ku
lak tıkadıkları için, kendilerini tarihten de 
önce suçlu düşürecek büyük hatalar işlemiş
lerdir. 

Kaldıki, Türkiye'de büyük işler yapabile
cek yabancı sermaye sahipleri de; yurdumu
zun çok kanlı bir kurtuluş savaşı verdiğini, 
bu savaşla kazandıklarını korumak için eko
nomik bağımsızlığı da kazanmak çabasında 
olduğunu, bunun için bir süre önce Devlet
çi l ik denediğini, yirmiden fazla yabancı şir
keti kamulaştırdığını elbette bi l ir ler. Geri bir 
toplum olmaktan kurtulmak için harcadığı 
çabanın gittikçe yoğunlaşıp hırçınlaştığını da 
hiç kuşkusuz görmektedirler. Bunlardan baş
ka; NEOMPERYALİZM oyunlarının ve içerde 
kalkınma edebiyatı ile gözlere çekilen görmez
lik sürmesinin de yavaş yavaş döküldüğünü 
ve karşı koymaların da günden güne güçlen
diğini ve bunun ne demek olduğunu sayın yö
neticilerimizden önce farketmişlerdir. 

Bundan ötürü de; Kısa vâdede yüksek kâr 
veren, kendi mamullerine geniş sürüm sağ
layan, gizlenmiş yüksek kâr oranları bulu
nan, iç kaynakları da sınırsız olarak kulla
nabilen, fırsat kollama ve çabuk kaçabilme 
olanakları veren vurgun karakterli küçük ya
tırımlardan gayrısına yönelmiyecek kadar 
tüccarca bir basirete yer vereceklerinde de 
hiç şüphe bulunmamak gerekir. 

VII.3. — Ekonomik Faktörler: 

Yurdumuzda, endüstri aşamasının gerçek
leştirilmesi şöyle dursun, henüz buna gerekli 
olan koşullar bile hazırlanamamıştır. Orta
çağ kalıntısı engeller temizlenip emek ve ser
mayenin gelişmesi sağlanmadan ve yeterli 
bir ikimler yaratılmadan, endüstriyel aşama
nın sözü bile edilemez. Buna rağmen, bu ama
ca dönük olarak Osmanlılar döneminde de
nenip de olumsuz sonuç verdiği bilinen Dev
let el ile sermayeci yetiştirme çabalan yine ge
çerli olmuştur. Ayrıca, Devlet yöneticilerinin 
de, yabancı sermayeye kapıların açılması ha-
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linde, endüstrileşmeye giden yola çıkılıveri-
lirmiş gibi, konuyu hafife alan bir ekonomi 
anlayışının etkisinde oldukları açıkça görül
mektedir. 

Oysa, günümüzün ekonomi - polit ik koşul
ları, artık geçen yüzyıllarda olduğu gibi, hem 
kendi ulusunu hem de ötekilerini sömürerek 
endüstrileşmeye ve büyük madencilik yatırım
larını başarabilecek ölçülerde bir sermaye 
bir ikimine olanak vermemektedir. Hele, ya
bancıların koltuğu altında yetişen sermayeci
lerde, ulusal karakterin saklı kalabilmesi ya
da gelişmesi olanaği hiç yoktur. Bunlar, köy
den şehre iner inmez sırtındaki çarşafı atıp 
bikinile denize koşan dilberlere benzerler. 
Gerçek karakterleri güç belli olur. 

Bilim ve teknoloji de gökten zenbille in
mez, çetin uğraşılar ve yoğun çabalar sonu
cunda uzun zamanda bir ikebil ir. Bu işlere 
de, ihtiyar üniversitemizin genç fakültelerin
de yeni başlanmıştır. 

Bu nedenlerle, çoğunlukla fakir ve bilgi
siz olan yerli maden girişimcileri, genellikle 
arama, masrafı rizikolarına katlanmaksızın 
rastladıkları kolay alınabilir madenleri üre
tiyorlar. Elbette, ürün de ucuz oluyor. Çoğu
nun yurt içinde pazarı olmadığından, yaban
cı tüccarlar da bunları çok ucuza topluyorlar. 

Mal karşılığı avans vererek, kapılarının 
eşiklerini aşındıran satıcılardan oturduğu yer
den maden almak elbette rahat ve rîzikosuz 
bir ticarettir. Bütün külfet, teklif in ciddiyeti
ni ve cevheri tahkik etmekten ibarettir. 

Üretici, hiç bîr alanda Devletin ciddi sayı
labilecek bir des.tiğîni bulamadığı için, bu t i 
carette daima yabancıya aldanan ve bir çok 
kere de yabacı île bir l ikte Devleti aldatan ta
raftır. 

Arkalarından gittiğimiz emperyalist Dev
letler gurubunun sermayedarları, kendilerine 
son derecede uygun düşen bu ticaret ortamı-
ncn içine, küçük ve orta çaplı girişimlerde 
Türklerden daha ucuza üretme şansları ol
madığı için işletici olarak elbette girmezler. 
Özellikle ortak pazarın bu durumu daha tat
lı koşullarla ve daha garantili olarak geliştire
ceğini bildiklerine göre, girmemeleri de ak
lın bir gereğidir. 

Demir, boraks, bakır, krom v.b. konular
daki özel tutumları , bu yargının açık kanıt
larıdır. 

VII.4. — Yönetim Faktörleri : 

Maden yatırımlarını olumsuz biçimde et
kileyen yönetim faktörleri arasında, madenci
lik Kanunları başda gelir. Devlet örgütlerinin 
yetersizliği ve ulusal maden politikası bulun
mayışı de. bunu izler. Geri kalanlar ihmâl de
ğil ama geri bırakılabilecek önemdedirler. 

VI 1.4.1. — Madencilik Kanunları : 

Devlet desteği hiç kuşkusuz önce, kamu
sal olan maden varlıklarının değerlendirilme
si düzenini kuran Kanunlarda biçimlenir. 

Cumhuriyetimizin uyguladığı i lk maden
cil ik Kanunları, Osmanlıların Fransızlardan 
aktardıkları esaslara göre düzenledikleri Ka
nun 1954 yılında değiştiri lmiştir. Bu değiş
me, günümüzün koşullarile sermaye ve bi l
ginin, teknolojiyle ekonominin önemleri ve 
gerekleri dikkate alınmadan yapılmıştır. 
Aşağıda bunlardan bîr kaç örnek vereceğiz : 

1 ) Hangî yeteneğe sahip olurlarsa olsun
lar, kişilerin (Bu madeni ve şurasını ben is
t iyorum) demesindekî öncelik, her tür lü hu
kukun ve yetkinin dokunulmaz bir ilkesi ha
line getiri lmiştir. Sayıları YURT genişliğine 
varasıya kadar sınırsız olabilen bu istekler 
karşısında BİLİM, SERMAYE, TEKNOLOJİ de
ğerleriyle Devlet desteği ve yönetim gerekleri 
kesinlikle durur. Maden varlıklarının gerçek 
sahibi olan ulusun çıkarları da bîr kenera 
i t i l i r . Böylece, değerli ve objektif b i r ayırım 
esası olduğu için hemen hemen ulusların tü
münün yararlandığı bu ilke, ülkemizde yarar
dan çok zarar getiren bir biçimde kullanıl
maktadır. 

2) Günümüzün koşulları, maden arayıcı 
ve işleticilerinin : 

a — Çoğunlukla büyük miktarlara varan 
meblağları, uzun süre hareketsiz 
kalmak üzere yatırabilecek serma-
yegücüne sahip olmalarını, 
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b — Pahalı ve kaybolma ihtimali yüksek 
olan araştırma ve inceleme masraf
larına katlanabilecek para gücüyle 
bunun gerektiğine inanacak ölçüde 
bir bilgi bir ikimine sahip olmaları 
nı, 

c — Yatırım ve kâra geçiş sürelerinin 

uzunluğuna, bunların normali aşma

sı hallerine ve geçici zararlara da

yanıklı olmalarını, 

d — Doğal, siyasal ve ekonomik riziko
ların her zaman ve yüksek oranlar
la vücuda gelebileceğini hesaba ka
tıp bunu, bi l im ve sermaye yeterli
ğinin desteklediği ölçülü bir madeni 
cesaretle karşılayabilmelerini, 

zorunlu kılmaktadır. Devletin de bu üstün 
yetenekteki girişimcileri koruması ve riziko
larına katılarak desteklemesi şarttır. Gelin 
görünkî devlet, destekleme bir yana denet
leme yetkisinden ve gözetleme olanağından 
bile yoksundur. Malını teslim ettiği kişile
rin ne ehliyetlerini araştırır, ne de yaptıkları 
işleri kontrol eder. 

3) Bu yeni esaslara göre, doğal oluşuma 
karşıt olarak tek maden cinsine ruhsat veri
l ir. Bunun sakıncalarını önlemek üzere dü
zenlenen (mahlutiyet) yöntemleri de, MA

DEN YATAĞI temeline göre düşünüldüğü 
halde, İSTEK ÖNCELİĞİ temeline oturtulan 
acayip bir yapıdadır. 

Bu tersliklerden dolayı da, uygulamada 
mantık dışına düşülmesi ve hukuk aykırılık
ları doğması çok olağandır. Kurulu bir işlet
me düzeninin, öncelik oyunlarıyle b i r tek kaz
ma bile vurmamış bîrine terkedilmesi gibi. 

4) Madenler, işletilip yararlanılmak için 
aranırlar. Bundan ötürü de, arama ve işlet
me diye ayrı haklar söz konusu olamaz. Ça
lışmaların biçimi bakımından bu iki süreç 
arasında var olan ayrıcalıklar, arayıcının ya
rarlanma haklarını zedelememelidir. Yeni 
esaslara göreyse, arama için ayrı, işletme için 
ayrı ruhsatlar almak zorunluğu vardır. Bu 
yüzden de, bu iki sürecin arasına hem hu
kuk hem çalışma yönlerinden gülünç dene
cek sürelere uzanabilen ölü bir derve gir

mektedir. Bu ayırım, araştırmacılara yönel
tilmiş tehlikeli bir tehdit olmaktadır (1 ). İş
letme şartlarının tesbiti nedenine dayanan 
bu ayırımın sakıncalarını gidermek üzere dü
zenlenen tedbirlerse, iki ayrı ruhsat veril
mesinden sağlanacağı umulan yararları, tek 
kalemde yok ettikten başka ağır zararlara 
da yol açmaktadır. 

Ancak, konumuzu ilgilendiren en önem

li sakınca, yatırımcılarda işletme ruhsatı ala

mamak ihtimalinin doğurduğu haklı korku

dur ( 2 ) . 

5) Vergi ve amortisman yöntemlerinin, 
bu özel ihtisas kanununun kapsamı dışında 
bırakılması da, yatırımcılar için önemli bir 
tedirginlik kaynağı ve cesaret kırıcı yanlış bir 
tutum olmuştur. Çünkü, madenciliğin rizi
koları sadece doğal değildir. Bütün dünyada 
yeni kaynakların bulunması için aramalar ya
pılmaktadır. Bir kaç önemli buluşun aynı za
mana rastlaması veya kısa sürede birbir in i 
izlemesi halinde, veya tüketim teknolojisin
deki bir değişme sebebiyle, rantabl çalışan 
bir çok işletmenin bir anda zararlı duruma 
düşmesi olağandır. Bu gibi hallerde, yatırım
ların çabuk amorti edilmiş olması, rizikoyu 
hafifletecek tek çaredir. Oysa, mâli mevzua
tımız bu tedbire izin vermez. Bunu vergi ka
çakçılığı sayar. Böylece de yatırımcı, destek
leneceği yerde şanssız tesadüflere, olağan ös-
tü hallere ve piyasa sürprizlerine karşı üste
l ik bir de tekme yer. 

Bunun gibi, yatırımcı yapacağı işde Dev

lete ne vergi vereceğini kesinlikle bilmek is 

ter. Bunu da, maden üzerinde kendisile söz

leşme yapan makamdan, madenin kanunla 

sorumlu olan yöneticisinden bekler. Çünkü, 

her türlü muamelesi onunladır. Derdini de 

ancak o anlar. Malîye ile olan ilişkiler onun 

îçîn bîr ayrıcalıktır. Bilgisiz kalışı ona güven

sizlik aşılar ve yatırımdan kaçar. Bu tutum, 

basit bîr para hareketi izlenmesi sorununun, 

yüksek rizikolu bîr üretimle yurt ekonomisi

ne büyük katkılar yapabilecek bir değer ya

ratma ihtisasından yeğ tutulduğunu gösteren 

bîr davranıştır. 

(1) Hollanda Ekonomi Enstitüsü Rap. Şubat 
1966 M.T.A. 

(2) Mr. N. Ely'nln maden kanunu tasarısı ge
rekçesi. 
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Madenlerimizi işletmeleri için yalvar ya
kar olup teşvik Kanunları çıkararak çağırdı
ğımız yabancı özel sermayeyi, bir l ikte çalışa
cağı anlayış bakımından uzun uzun düşündü
recek bir niteliktedir. 

6) Arama ruhsatının süresi iki yüzü kes
kin bir kılıçtır. Süre uzun tutulursa, günü
müzün koşullarına uygun aramalar yapılarak 
Fizibilite etüdleri sonuçlandırılabilir. Ama, 
saha spekülasyonlarına yol açan istifçil ik de 
beslenir. Kısa tutulursa, saha istifi beslenmez 
ama, ciddi arama yatırımlarına büyük ve 
Önemli engeller çıkartılmış ve kapkaççılık 
teşvik edilmiş olur. 

Fransızlar bu açmazı, arama süreci için
de İşyerinde ciddi kontrollar yapmak ve ge
rektiği takdirde bazı kayıt ve şartlarla arama 
ruhsatı süresini uzatma izni vermek ve hatta 
Devleti arama masraflarına katmak şeklinde 
çözümlemişlerdir. 

Günümüzün büyük miktarl ı , düşük tenör-
lü ve karmaşık yapılı maden cevherlerinden 
yararlanmaya zorlayan koşulları karşısında 
böyle bir yöntemin uygulanmasında da kesin 
zorunluk vardır. 

Çok hazîndirki, daha önce var olan buna 
benzer bir yöntem, kap kaç madenciliğe yol-
açan kısa ve kesin süreli ruhsat usulüyle de
ğiştirilerek kaldırılmıştır. 

7) Arama süresi, iki yılla ve kesinlikle 
sınırlanmıştır. Bu süre içinde iktisadi bir iş
letme kurulabileceği ispatlanamazsa katlanı
lan hertürlü külfet ve harcanmış olan eme
ğin kaybedilmesi ihtimali vardır. Halbuki 
günümüzün koşullan, fakir cevherlerin çok 
büyük miktarlara ulaşan varlıklarının ve ni
teliklerinin büyük bir hassasiyetle tesbîtînî 
zorunlu kılmaktadır. Oysa, FİZİBİLİTE etüd
leri adı verilen bu pahalı ve uzun süre iste
yen işler için Kanun olanak tanımamaktadır. 

Bu arama ruhsatı süresinin kısalığına ve 
kesinliğine rağmen, Kanun boşluklarına ve 
teşkilat yetersizliğine bağlı olarak arama dev
resini son derecede uzatmak mümkün olabil
diği gibi, uygulamanın ciddiyetsizliğinden ya
rarlanarak Kanunun ön gördüğü ispatlamayı 
yapmadan da işletme ruhsatı almak çok ola
ğandır. 

Bu sakıncaları giderecek ilâç, elbette salt 

arama süresini uzatmak değildir. Girişimi ye

rinde kontrol edip gereğine göre davranmak

tır. Fakat, ne bu güçte örgüt ne de Kanun yet

kisi vardır. 

Arayıcı ruhsat sahasına bir tek kazma 
vurmadan başkasına devretmek yetkisine sa
hiptir. Bunun anlamı, spekülasyon korkusuy
la arama süresini kısa tutanların, Kanunun 
başka bir izniyle spekülasyonu beslemeleri 
demektir. Çünkü, hiç bir külfete katlanmayan 
bu girişimcinin yaptığı iş, bîr kaç bedava pi
yango bileti almış olmakla eş değerdedir. 

Böylesine çelişkili ve ciddiyetten yoksun 

bir ortamda, büyük yatırımların yer alacağı

nı ummak ve bunun için teşvik kanunları 

yapmak (ardında başka niyetler yoksa) biz 

doğululara özgü hayalcilikten başka bir şey 

değildir. 

8) 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik 

ve 6309 sayılı maden kanunları, 1954 yılı 

başlarında birbirine yakın olan tarihlerde yü

rürlüğe girmişlerdir. Fakat, yabancı serma

ye konusunda şekil bakımından birbiriyle çe

lişirler. Şöyleki : 

Teşvik Kanunu, yabancı sermayenin çalı

şabileceği alanları sınırlamamıştır. Buna gö

re madenciliği kapsamına almaktadır. Uygu

lama da böyledir. 

Maden Kanunuysa, maden haklarını sade

ce Türklere vermek suretiyle, yabancıları kap

samı dışında bırakır. 

Birbirine karşıt olan bu düzenlerden bi
rincisi, açıkça ifade etmekten kaçınarak ma
denlerimizi yabancıların çıkarlarına açmakta
dır. İkincisi de aynı şekilde açıkça göster
mekten kaçınarak fakat dolambaçlı bir yol
dan (Ticaret Kanunu'nun tüzel kişilerle ilgi
li bir hükmüyle) yabancıların maden hakla
rı alabilmesine olanak hazırlanmıştır. 

Ancak, yabancı sermaye, bu kaçamaklı 

yollara da çok önemli çıkarlar söz konusu ol

madıkça itibar etmemektedir. Bu güne kadar 

olan tutumuyla, bu yargıyı kanıtlamış olmak

tadır. 

Aynı tarihlerde yürürlüğe konulan petrol 

kanununda, yabancıların haklar alabileceğinin 
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özel hükümlerle gösterilmiş olması, maden 
konusunda bir art niyetin etkil i olduğunu ka
nıtlamaktadır. Günün birinde bu çelişilerin 
düzeltilebileceği düşüncesinin, yabancı yatı
rımcıları kuşkulandırması çok olağandır. Bun
da da haklıdırlar. Çünkü, cumhuriyetin bir 
kanunu yabancılara maden hakları vermiyor. 
Ama, yabancıların kümeleşerek bir şirket 
kurmaları halinde bu ilke geçersiz oluyor. 
Kanunun ruhuna da aslına da şekline de ay
kırı olan bu kaçamak, ulusal çıkarlara da 
açıkça aykırıdır. 

Bu terslik, ticaret alanındaki (al ım-sa
t ım) işlerini düzenliyen bir kanunun, kendi 
kapsamı dışında olan madenciliğe, ü ç - d ö r t 
kuşak boyu süreyle geri alınması mümkün 
olmayan ve yüz milyarlarca l iralık kamu var
lıklarını ilgileyen hakların verilmesine yol 
açan bir biçimde taşırılması sonucunu ver
mektedir. 

Madenciliğin bu konuları düzenleyen özel 
bir ihtisas kanunu mevcut olmasına rağmen 
yapılan bu taşma, bi l inçl idir ve kuşkusuz 
Amerikan uzmanlarının tavsiyesiyle yapılmış
tır. Yabancı uyruğuna terk etmek zorunda 
kaldığımız özbeöz, sütbesüt Türk olan kişile
ri bile, yıllar boyu süren incelemelerden son
ra binbir güçlükle ve özel kararname ya da 
kanunlarla Türklüğe kabul edebildiğimiz ve 
ayrı ırktan olanlar için daha da tit iz davran
dığımız dikkate alınırsa, salt özel çıkarları 
için belki de kendi ülkelerinin gizli görevlisi 
olarak şirket kurmuş olan bir çok yabancıyı 
(Tüzel kişi) oyunuyla derhal ve tek kalemde 
Türk sayıp bunlara, Türklere mahsus hakla
rın verilmesini başka tür lü yorumlamak 
mümkün değildir. 

Yabancılara yapılan bir bağışın maske
sinden başka bir şey olmayan bu işleme, cid
di bir gerekçe bulunması zordur. Bu dolam
baçlı yolları yabancılarda beğenmemiş ola-
caklarki, başka ülkelerde % 15 oranında ya
tırım yaparlarken Türkiyede % 1 ile yetini
yorlar. 

9) Günümüzdeki madenciliğin, güçlü bir 
makina endüstrisinin desteğine kesinlikle 
muhtaç olduğunu daha önce belirlemiştik. 
Bu nedenle, makina endüstrisine sahip bu

lunmayan ülkelerde, madencilik yatırımları
nın i lk ve en önemli sorunu, ihtiyaç duyuldu
ğu anda gereken makina, malzeme ve cihaz
larla yedeklerine sahip olabilmek veya ola
mamaktır. 

Esefle kaydedelimki, bu husus Trük ma
dencilerini kara kara düşündüren ve yatırım
larını büyük çapta engelleyen en önemli so
runlardan bir i olduğu gibi, yabancılarda da 
tereddütler yaratan sebeplerden bir idir. 

Bu konudaysa Maden Kanunu dilsiz ve 
yönetim de yetkisizdir. 

VI 1.4.2. — Yönetim Örgütleri : 

Osmanlılar döneminde, Fransızlardan ak
tarılmış olan madencilik kanunlarını, minya
tür de olsa, yine Fransız modeline göre ku
rulmuş olan teknik bir devlet örgütü uygu
lardı. Cumhuriyet yönetimi, bu düzeni oldu
ğu gibi kabullenmiştir. Fakat, kısa bir sü
re sonra bu düzen parçalanarak taş sayılan 
maddelerin yönetimi, gelirinin arttırılması 
gerekçesiyle, hiç bir teknik olanağı bulun
mayan mahalli özel idarelere verilmiştir. Bu
nu, aynı koşullar altında maden suları ve 
kaplıcalar izlemiştir. Besin tuzu da, başka 
bir nedenle Tekel idaresine tevdi olunmuş 
ve petrolle radyoaktif maddeler iç inde ay
rı yönetim üniteleri kurulmuştur. 

Bu görev parçalanması, yönetimde büyük 
sakıncalar yaratan bir dağınıklık ve koordi
nasyon eksikliği meydana getirerek günümü
zün teknoloji ve ekonomi gereklerine taban 
tabana ters düşmüştür. Halbuki, örnek aldı
ğımız Fransızlar, gelişen ihtiyaçlar karşısın
da yeni yeni yönetjm üniteleri kurmuşlardır 
amma, bunları daima ana yönetim örgütüne 
bağlamışlar ve bütünlüğü asla parçalamamış-
lardır. Teknik okullarının yönetimi dahi, bu 
bütünün bir parçasıdır. 

Bu parçalanmadan doğan dağınıklık, tek
noloji alanında da kendini göstermiş ve ya
tırımcılar için kuşku kaynağı olan bir zaaf 
halini almıştır. 

Bir çok küçük problemin çözümü için 
dahi, Başbakanlık kademelerine kadar yük-
selebilen bir karar alma külfeti de, yatırım 
çekingenlikleri doğuracak nitelikde görülebi
l ir. 
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VI1.4.3. — Maden Politikası : 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ger
çek bir maden politikası saptanarak uygula
namamıştır. Bunun garip hattâ birazda üzü
cü yanı, böyle bir politikanın, madenlerin 
salt teknolojik ve ekonomik niteliklerine bağ
lı bulunduğu kanısının yerleşmiş olmasıdır. 
Böyle olduğu için de, zaman zaman bir iki 
teknisyene maden politikası hazırlama göre
vi verilmiştir. Bu yanlış tutumla elbette 
olumlu bir sonuca da ulaşılmamıştır. Çünkü: 

Ciddi bir maden politikası ancak, ihtisas 
kuruluşlarının bi lgi l i , yetkil i ve devlet hiz
metinde olgunlaşmış uzmanlarının bir araya 
getirilmesiyle düzenlenebilir. Öteki Bakanlık
ların teknik kurmaylarının da buna evet de
meleri ve yürütme organının bütün üyeleri
nin onaylaması ve aynı önem derecesiyle uy
gulamaları halinde bir değeri olur. Böyle bir 
polit ika, yurtta var olanı ithal etmez. Tersi
ne çok üretip ihraç eder. Mümkün olan en 
yüksek değeri sağlar. Yarı mamul ve mamul
ler yaratır. Yurdun yolsuz ve uzak köşelerin
deki kaynakları da servet haline getirir. Oy
sa, böyle bir uygulamamız hiç olmamıştır. 
Belirli hale gelmiş böyle bir politika olma
dan ve ciddi biçimde uygulanmadan büyük 
rizikolu maden teşebbüslerine yerli yabancı 
özel sermayenin akmasını beklemek, hiç bir 
zaman gerçekçilikle bağdaştırılamaz. 

VII I — SONUÇ ve TEDBİRLER 

Bazı faktörlerin, yurdumuzdaki madenci
lik yatırımlarını olumsuz yönlerde etkiledik
lerini gördük. Bunların en önemlilerini ve 
gerektirdikleri tedbirleri şöylece özetliyebili-
riz : 

1 — Yurdumuzun Jeopolitik durumunun 
yarattığı istilâ ve tahrip korkuları, uzun va
deli büyük yatırımları engelliyor. Bu etken
den kesinlikle kurtulmaya olanak yoktur. Çok 
ustaca yürütülecek bir politikayla etkisini ha
fifletmek belki mümkün olabilir. 

Bu doğal etken, özel sermayenin boş bı
raktığı köklü madencilik yatırım alanlarının, 
devlet sermayesiyle doldurulmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bundan başka, yabancıların ya
tırıma özendirilmesi için katlanılan ağır fe

dakârlıkları da toptan yararsız hâle düşür
mekte ve hattâ zararlı çabalara dönüştür
mektedir. 

Bu gerçekler karşısında madencilik sektö
rünün yabancı sermayeyi teşvik kanununun 
kapsamından çıkarılması zorunlu olmaktadır. 

2 — İnsan toplumları, ekonomilerini ge
liştirmiş ve geri kalmış olarak iki guruba ay
rılmışlardır. Geri kalmış olan toplumlardan 
bazıları, endüstrileşerek gelişmişlerin arasına 
karışmak ve onlar gibi refaha kavuşmak is
terler. 

Endüstri ancak, mamullerine geniş pazar
lar bulup yaratarak gelişir ve yaşar. Hiç bîr 
gelişmiş ülke, pazarlama olanaklarının kay
bedilmesi bir yana daralmasına bile yanaş
maz. Bunun için de, gelişmemiş toplumların 
kendilerinin pazarı olmaktan çıkıp refahları
na ortak olmasını istemez. Bundan başka, 
endüstri aşamasını tamamlamış olan toplum
lar arasında da kıyasıya bir yarışma vardır. 
Bu yarışda geri kalmak, geriden gelenlerin 
arasına düşmek demektir. Bu nedenle de, var 
güçleriyle bu yarışı sürdürmeye mecburdur
lar. Hiç olmazsa at başı beraberlik sağlama
ya çaba harcamak zorundadırlar. 

Toplumlar arasında, salt sempatiye daya
nan duygusal bir dayanışma yoktur. Nerede 
bir toplumsal dayanışma varsa, orada mut
laka uzak veya yakın b i r d e çıkar hesabı var
dır. Bunun için hiç bir gelişmiş ülke, kendi
sini bu endüstri yarışmasında rakiplerinden 
geri bıraktırabilecek bir yükü, sempati uğru
na asla yüklenmez. Pazarlama olanaklarından 
ise, en küçük bir kayıba bile göğüs germez. 

Durum, böylesine ciddi olduğu halde, geri 
kalmış ülkelerin bir çoğu, gelişmişlerden en
düstrileşmek için yardım isterler. Bunlara 
bazı eller uzanır. Fakat, bu uzanış hiç bir 
zaman geri kalmışın yükünü hafifletip kendi 
hizasına gelmesini sağlamak için değildir. 
Bu, ya giriştiği yarışmada bir adım öne ge
çebilmek veya rakiplerinin öne geçmesini en
gellemek için yapılmış olan yardım görünüş
lü bir aldatmacadır. Bir fırsat değerlendir
medir. 

Bu güne kadar hiç bir ülkenin, başka top
lumların desteğile endüstrileşme aşamasını 
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başardığı görülmemiştir. Gerçek şudurki BA
ŞARI; öz b i l im, sermaye, emek ve doğal kay
nak güçlerinin en yoğun ve etken bir biçim
de kullanılması şeklindeki tek şarta kesin
likle bağlıdır. 

Endüstrileşmiş ülkeler aıasındaki yarışma
nın ve çıkar paylaşmasının yarattığı çekişme
ler, yukarda çizdiğimiz tabloyu biraz değiş
t i r i r , renklendirir ve karmaşık hale koyarak 
biraz yumuşatırsa da, aslındaki bencil sert
liği asla gidermez. Sıcak ve yumuşak sempa
ti gösterilerinin arkasından bir anda ve bek
lenmedik bir zamanda dondurucu kutup rüz
garları esmeye başlar. 

İşte, gelişmiş toplumlar arasındaki bu 
yarışmayla geri kalmışların bunlara yetişme 
veya üzerlerindeki sömürü ağırlığını hafiflet
me çabaları, EMPERYALİZM adını verdiğimiz 
boğuşmayı meydana getirmektedir. İkinci 
dünya savaşından önce, emperyalizmin yön
temleri çok hoyrattı ve apaçıktı. Güçlüler, 
istediklerini zorla alırlar, hiç bir toplumun 
kendileriyle yarışmasına katlanamazlar ve bu
na cesaret edenlerin de defterini dürmeye yö
nelirlerdi. Fakat, şimdi daha yumuşak yön
temlerle daha geniş çaplı sonuçlar almaya 
yönelmişlerdir. Her şeyden önce güçlüler, 
aralarındaki çekişmelerle paylaşmadan doğan 
sorunları, anlaşmayla çözümlemek yolunda
dırlar. Geri kalmış ülkelerle olan ilişkilerin
de de güler yüzlüdürler. Para, mal, bi lgi, kül
tür yardımları yaparak ve yol göstererek ge
lişmeye dayanak sağlıyorlar. Ama, bütün bun
ların hepsi aslında kendi pazarlarını geniş
letme hesaplarına dayanan yeni bîr ekonomi 
anlayışının, NEOEMPERYALİZM'in uygulama
sından başka bir şey değildir. 

Yapılan bu yardımlarla ve gösterdikleri 
yollardan yürünerek onlara yetişmek asla 
mümkün olamaz. Tutarak sıktıkları el, eski
den olduğu gibi kendilerine yaklaştırmak için 
değil, kandırmak için veya başkalarına yö
nelmesini önlemek için tutulmaktadır. 

Temel yapıları bu olan yabancıları yurdu

muza çağırıp kaynaklarımızı onlara teslim 

ederek, sen çalıştır kazan bizi de kazandır da 

endüstri ülkesi olalım, demekte hiç bir tu

tarlıl ık yoktur. Bu tutum, ciğeri kediye ema
net etmekle birdir. 

Kaynaklarımızı elbette en iyi şekilde iş
leteceklerdir. Ama, salt kendi çıkarlarına gö
re değerlendireceklerdir. Bunda, en küçük bir 
kuşkuya bile yer yoktur. 

NEOEMPERYALİZM'in sahtekâr gülücük
lerine ve aldatıcı yardımlarına kanarak, ya
bancılara kaynaklarımız üzerine yerleşme ola
nakları veren kanun hükümlerini mutlaka 
ve en kısa zamanda değiştirmemiz gerekir. 
Çünkü, önemli olan kaynağın işletilmesi de
ği l , ondan ULUSAL yararlar sağlanmasıdır. 

3 — Madencilik Kanunumuz, günümüzün 
madencilik koşullarına yer vermiyen bir ya
pıdadır. Başta sermaye ve ekonomi olmak 
üzere, teknoloji ve ehliyete hatta doğaya kar
şıttır. Doğanın sonsuza varan değişkenlikle
r in i , teknolojiye takdir hakkı vermeksizin 
doğru çözümlemek ve hak dağıtmak çelişki 
si içindedir. Kişisel hakları en geniş çap ile 
dikkate aldığı halde, toplumsal haklara aynı 
genişlikle sırt çevirmektedir. 

Bu kanunun hazırlanışındakî amaç, özel 
teşebbüsün desteklenmesi olduğu halde ser
maye gücünden yararlanma olanaklarını yok 
eden çelişîlere yer verilmiştir. Anarşik bîr 
yönetime kaynak yapılmıştır. Yerli ve yaban
cı, hiç bîr girişimciye yatırım güvencesi vere
memektedir. 

Bunun tedbiri, sadece kanunların düzel
tilmesi olamaz. İçine taş sayılan maddeleri 
de alan yeni bîr kanunun, günümüzün ma
dencilik koşullarına ve sermaye düzenine uv-
gun düşecek kurallara yer verilerek hazırlan
masıdır. 

4 — Maden kaynaklarıyle i lgil i yönetim 
düzenimiz, teknik kuruluşlarımızın çalışma
larını aynı paralele yöneltmek için yetenekli 
bir örgütün koordinatörlüğünden ve yol gös
tericiliğinden yararlanmak yerine, kişisel di
rayete dayatılmıştır. Ne derecede ehliyetli 
olurlarsa olsunlar, polit ik rüzgârlar önünda 
yapraklar gibi uçuşan kişilerle beraber, yete
nekli olanlarının kurduğu güzel düzen de bir
l ikte yıkılmaktadır. Yönetim kademlerinde 
pişmeden, politika ağırlığı ile gelen yönetici-
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1er ise, ehliyetleri ne olursa olsun teknolo
jiye yönelmemektedirler. 

En kötü olanı da, geçmişin acı veya tatlı 
derslerinin, ibret bilgileri olarak derlenme 
olanağına kavuşamadan kaybolmasıdır. 

Politikanın dalgalı ve güvencesiz egemen 
ligine karşı, yerli ve yabancı, muvafık ve mu 

hal if bütün sermaye sahipleri aynı ölçüde 
güçsüz kalabilirler. Yatırımlara güvence sağ
lamak için bu duruma bir son vermek ge
rekir. Bunun için de Batıda olduğu gibi, tek
nolojiyi egemen kılan ve politika etkisinden 
uzak olarak uygulayan bir yönetim örgütü 
kurmak ve böylece tarafsız bir yetki ve so
rumluluk vücuda getirmek gerekir. 
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