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Erkan AKTAŞ 

ÇOMÜ Biga İİBF Öğretim Üyesi 

Altına hayır diyebilmek için ben, 5 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00’da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaydım. Çocuklarıma 

ilerde hesap verebilmek için oradaydım. Bu toprağa, suya, havaya, böceklere ve bitkilere saygımdan dolayı oradaydım. 

 

Altına hayır diyebilmek yalnızca simgesel de olmamalıdır. Eğer hayatınızda altın tüketimine son verebilirseniz önemlidir bu. 

Çünkü altın daha çok mücevherat için kullanılır. Türkiye altın ithalatında önemli ülkelerin başında gelir. Bizler altın tükettikçe, 

unutmayın ki birileri altını arayacaktır. Çünkü artan altın talebi fiyatı, o da üretimi arttıracaktır. Özellikle denetimsizliklerin ve 

oturmamış mevzuatların ülkesi olan Türkiye söz konusu ise bu süreç daha hızlı olacaktır. 

 

Şunu da çok iyi biliyorum. Çevremizi kirleten bir sürü faktör var. Bunların içerisinde madencilik ilk sıralarda değil. Örnek 

verecek olursak; termik santraller, petrole dayalı teknoloji ve araçlar, tarımda kullanılan kimyasallar, yanlış yerleşim politikaları, 

evsel ve fabrika atıkları vb. Ama altıncılık bütün bu saydığım faktörlerden ayıran en önemli şey, beklide en eskisi olmasıdır. Altın 

madenciliği çok eski tarihlere dayanmaktadır. Hatta madencilik tarihi, insanlık tarihi kadar geriye götürülebilir.

 

Altın, son günlerde neden ön plana çıktı? 2000’li yıllarda altının 1 onsu 279 dolar iken, 2008’de 915 dolar olmuştur. Bu durum 

Yabancı maden şirketlerinin iştahını daha da artırmıştır. Dünyada şimdiye kadar 110.000 ton altın üretilmiştir. Bunun yaklaşık 

üçte biri altın üreticisi şirket ve spekülatörlerin elinde bulunmaktadır (Kaynak-World Gold Council, 2008). Bu şirket ve 

spekülatörlerin, son sekiz yılda yalnızca altının değerlenmesinden kazandığı para, tahmini 718 milyar dolar olarak hesapladım. 

ABD Merkez Bankası’nın altın stoku ise son sekiz yılda 167 milyar dolar değer kazandı. Günümüzde altının çoğu, gelişmekte 

olan ülkelerde arandığı düşünülürse, bu ülkelerin toplam kazancı nedir sizce? Size yalnızca şunu söyleyebilirim. Merkez bankaları 

altın stoklarının yüzde 85’i, gelişmiş ülkelerin elinde bulunmaktadır. Bizim gibi ülkelere çıkarılan fatura ise ormanları katledilen, 

toprağı ve suyu kirletilen veya kirletilecek bir çevredir ancak. 

 

Gelişmiş ülkeler yıllarca kendi topraklarını ve suyunu kirlettiler altın için. Ama artık bu süreçte kendi alanlarında kolay kolay 

üretim yapamıyorlar. Çünkü onlar; toprak ve suyun değerini geç de olsa anladılar ve altın arama işini bizim gibi üçüncü dünya 

ülkelerinde yapıyorlar. Gelişmiş ülkeler, hem üçüncü dünya ülkelerindeki altın üretiminden hem de spekülasyonundan para 

kazanmaya devam ediyorlar hala. Batılıların Emperyalist zihniyetleri doğayı katletmeye, değersizleştirmeye devam ediyor. Ünlü 

bir ekonomist derki; 

 

“Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser”. 

Uluslararası sivil toplum örgütü Oxfam ile ABD’nin en büyük çevre kuruluşlarından Earthworks’un ortak hazırladığı “Kirli 

Metaller” adlı raporunda, bir ons (31 gram) altın elde etmek için 79 ton toprak siyanürle kirletiliyor. Bir başka deyişle, 1 alyans 

üretmek için 18 ton altın cevheri çıkarıp, siyanürle ayrıştırarak işlemek gerekiyor. (Kaynak: Sabah Gazetesi Ekim 2007)

 

Toprak ve su hayattır. Ve biz bunu her geçen gün daha fazla hissedeceğiz. Umarım o zaman iş işten geçmez. Bu konuda başta 

devlet olmak üzere, hem bireysel hem toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. 

 

Son olarak; 

 

ALTIN TÜKETİMİNE HAYIR! ALTIN MADENCİLİĞİNE HAYIR!

BİR ALYANS İÇİN 18 TON TOPRAK


