ÜÇÜNCÜ CİLDE BAŞLARKEN
"Bir Dertleşme ve Bir Teklif"
"Teknik" olmayan bir dergi için "Üçüncü
Cilde Giriş" başarıya ulaşma müjdecisi,
kendine inanışın, güvencin başlangıcı gibi
gelir insana, iş başındakiler tutunduk, iyi
çalışırsak artık batmayızj.. gibi düşüncele
re kendilerini kaptırsalar yeridir. "MADEN
CİLİK" gibi özellikle belirli teknik bir ko
nuda direnen derginin başında bulunan biz
ler nedense bu kadarlık başarıyı iyimserlik
le karşılayamıyor ve dergimizin geleceğine
emniyetle bakamıyoruz.
Bu işe girişirken içimizde büyük bir
çaba gücü vardı, aşağıda açıklayacağımız
olaylann tepkisi ile bu güvenin yildan yıla
azaldığı duygusu altında ezildiğimizi söyle
yebiliriz. Bu duygumuz bir kötümserlik gi
bi yorumlanmamalıdır.
Yurdumuzun kenar - köşe illerinde tur
neye çıkan ulu orta dans - tiyatro birlikle
rinin kendilerini tanıtma amaciyle kullan
dıkları el ilânları dışında her şeyin değe
riyle ortaya konulduğu bir devirde "Maden
cilik" gibi teknik bir derginin - velev Oda
mız üyelerine de olsa - parasız dağıtılması
bize şaşılacak kadar garip, hatta daha açık
bir deyimle Gülünç geliyor.
Bu kadar emek - para harcanarak ve
hayli zorlukla ortaya çıkarılan bir derginin
karşılığı bu olmamalıydı diye düşünüyor,
hatta üzülüyoruz da. Odamızın sıkıntı ile
bulup buluşturduğu paraya göz nuru ve
emeğimizi katarak sunduğumuz dergimizin
karşılığı, hiç değil, bedava olmamalıdır di
yoruz. Bu teşebbüsün başında parasız dağı
tımın nedenini araştırmak kimsenin hatı
rına gelmemişti... îlk çıkışın heyecanı ile
alman bu kararın yarattığı alışkanlığı bugün
için bozmanın zorluğunu takdir ediyoruz.
Birleşik Amerika Devletlerinde yayınla
nan bir kaç madencilik dergisi, sadece ora
da değil, yurdumuza ulaştırılmak şartiyle
meslek adamlarımızın bazılarına da, beda
va dağıtılmaktadır.
(World Mining gibi).
Ama bunlar imalâtını dünyaya tanıtma ama
cında olan büyük Amerikan endüstrisine

sırtlarını dayamış reklâm dergileridir ki iç
lerinde bir iki kısa makale ile bir kaç ma
dencilik havadisinden başka bir şey bulun
maz. "Publishing Co. Ing. U.S." in ayda bir
yayınladığı "Coal Age" da bu tip bir dergi
olduğu halde çoğu zaman 70 - 80 sent ve
fevkalâde sayıları da 1 dolara satılmaktadır.
MADENCİLİK, bilindiği gibi 1100 - 1300
baskısı olan, üç ayda bir yayınlanan bir der
gidir. Baskısı bu kadar mahdut olan der
gimize reklâm verenler bizden bir şey umduklarmdan değil sadece bir yardım yaptık
larını düşündüklerinden ilân veriyorlar. Biz
de bunu bildiğimizden işin tam karşılığını
isteyememek zorunda kalıyor binnetice
masraflarımızı ilân ile kapatamıyoruz.
işe başladığımız tarihte yanımız yöre
miz kendini derginin hazırlama heyecanına
vermiş, işin heveslisi, arkadaşlarla dopdolu
idi; ikinci yılın ortalarına doğru çevremiz
de (*) kimsecikler kalmadı. Bir sayı dağı
tılırken arkasından çıkacak olanın baskıya
verilecek hale sokulmuş olması gerektiğini
bu işle az çok uğraşanlarımız bilir. Aksi hal
de derginin yaymlanmasmdaki gecikmeler
önlenemez. Dergimize yazı gönderen meslekdaşlara bundan sonra olsun cömertçe de
ğilse de haklarının gerektirdiği ödemeyi
yapmak, eskiden olduğu gibi meslekdaşlanmıza çalışmalarında faydalı olacak, onla
rı uyaracak yazılar sunmak amacı iledirki
sıkıntılarımızı - iki yıllık sabırdan sonra duyurmak zorunda kaldık. Bunun için Oda
nı.z üyelerinden özür dilemeği vicdanî borç
bilir, bu suçumuzu bağışlamalarını dileriz.
Bugün kendi çapında bir boşluğu dol
durma çabasında olan, az çok aranan Oda
mız yayın organı MADENClLÎK'in gelecek
te "Teknik Haberler" gibi, ortadan yok oluvermesini istemiyorsak dergimizi - maliye
tinden çok düşük bir bedelle de olsa - sa
tın almağa alışmalıyız.
ö. H. B. •
(*) Büyük bir feragat ve fedakârlıkla, çalışan kıymetli
klişe ressamı arkadaşımız Y. Biçer'den mada.

