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Giriş

İnsanlık, avcılık dönemini müteakip bazı hayvanları 

evcilleştirmiş ve tarım uygulamaları ile ürünleri 

çeşitlendirmeyi başarmıştır. İhtiyaç duyulan malların 

ticareti ise başlangıçta taraflar arasındaki mutabakata 

göre takas (trampa) yöntemi ile yapılmıştır. İki tarafın 

da kendi üretim fazlalıklarının ve ihtiyaçlarının uyumu 

şartı gibi zorluklar insanları “para”yı yaratmaya sevk 

etmiştir. 

İlk dönemlerde deniz kabukları (istiridye, midye), 

sığır, küçükbaş hayvan, tuz,baharat, balina dişleri gibi 

taşınabilir, genel talep gören ve değerini muhafaza eden 

maddeler para olarak kullanılmıştır. Sığırların kullanımı 

MÖ 9000-6000’lerden itibaren izlenmektedir, deniz 

kabuklarının kullanımına ise MÖ 1500’lerde özellikle 

Çin’de, daha sonraları Yeni Gine, Afrika, Pasifik 

Adaları ve Orta Doğu’da rastlanmaktadır. Esasen 

deniz kabuklarının süs eşyası olarak kullanımının MÖ 

100.000 ‘lere uzandığına dair işeretler, bulgular vardır. 

Bunların Afrika’da 20.Yüzyıl’ın (YY) ortalarına 

kadar para olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa en 

uzun ömürlü ve en yaygın para malzemesinin deniz 

kabukları olduğu ortaya çıkar. (1)   Demek ki paranın 

hem reel değeri (sığır ), hem de itibarî değeri söz 

konusudur, bunların ikisinin de eşzamanlı aynı yörede, 

ya da farklı zamanlarda farklı yerlerde beraberce veya 

ayrı ayrı uygulamada olması yalnızca ticarete katılan 

insanların güven ve tercihlerine bağlıdır. İngilizcede 

para karşılığı olan “Money” kelimesinin kökeni 

Latince “Moneta”dır. 

2) Para tanımı

Özelliklerinden  hareketle “para, değerini (itibarını) 

muhafaza eden, mal ve hizmetleri birbirine  kıyasla  

ölçülendiren (fiyatlandıran) bir değişim aracıdır” 

şeklinde tanımlanabilir.          

2.1.) Metal Para

Metallerin keşfedildiği tarihler, -antik metallerde 

uzmanların farklı görüşlerde olması nedeniyle zaman 

dilimi verilmiştir-, özetle şöyle sıralanabilir. (2) (3)

(1) Altın, Au : MÖ 6000 – 4000  

(2) Bakır, Cu : MÖ 7000 – 4200

(3) Gümüş, Ag : MÖ 4000

(4) Kurşun, Pb : MÖ 3500

(5) Kalay, Sn : MÖ 2000 – 1750

(6) Demir, Fe : MÖ 2500 – 1500

(7) Civa ,  Hg : MÖ 1500 – 750

(8) Platin, Pt  : MS  1500    (başka kaynaklara 

göre MS 1735) 

(9) Antimon, Sb : ,, 1560

(10) Bizmut, Bi : ,, 1595      (ayrı bir 

element olarak 1753’de tefrik edilmiş)

(11) Arsen,  As : ,, 1641     (13.ncü 

YY’da varlığı keşfedilmiş)

(12) Çinko,  Zn : ,, 1738     (1400’lerde 

Çinliler biliyormuş)

Görüldüğü gibi 8000-9000 yıllık uzun bir sürede 

sadece bu 12 adet element keşfedilmişken 19.ncu YY 

içinde 41 adet yeni element bulunmuştur. (Nb,Ta,Ir,P

d,Rh,K,Na,B,Ba,Ca,Mg,Sr,Ce,Li,Cd,Se,Si,Al,Th,V,La

,Er,Tb,Ru,Cs,Rb,Tl,In,Ga,Ho,Tm,Sc,Sm,Gd,Pr,Nd,Dy

,Ge,Po,Ra,Ac)

Periyodik Tablo’da bilinen diğer elementler ancak 

20.nci YY içinde keşfedilebilmiştir, bunların arasında 

uranyum grubu elementler en yenileridir.   

Metallerin elde edilmeye başlanmasından sonra 

özellikle altın ve gümüşün süs eşyası, takı olarak 

yaşamı renklendirdiği izlenir. İlk metal paraların 

tarihler çok kesin olmasa da günümüzden 4000 yıl 

kadar önce MÖ 2250’lerde Kapadokya’da, daha 

sonra MÖ 600’lerde Lidya’da imal edildiği kabul 
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edilmektedir. Çin’de  MÖ 500’lere tarihlenen ve deniz 

kabuklarının kopyaları olarak üretilmiş (döküm) metal 

paralar bulunmuştur. Makedonya, Yunan, Roma, Mısır 

ve diğer ülkelerde artık metal paralar yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmış, bunların altın ve gümüş 

olanları ülkelerin sınırları dışında da genel itibar 

görmüştür. Çok çeşitli metal, alaşım, büyüklük, şekil 

gösteren bu metal paralardan bazıları aşağıda örnek 

olarak gösterilmiştir.

MS 67               MÖ 350      MÖ 3.cü YY     MÖ II-I.nci YY       MS I.ci YY

             

        MS VI.cı YY        MS VII.nci YY     MS VIII.ci YY      Alman “Taler”i,1578     

  

Altın ve gümüş yumuşak metal olduklarından 

aşınmaya karşı dayanımı arttırmak amacıyla bunların 

sertleştirilmesi için yapılan alaşımlandırma işlemi 

aynı zamanda maliyeti de düşürmüştür.  Altın, 

gümüş, bronz ya da bakır oluşuna ve alaşımlardaki 

ayarlara göre, metal paranın ağırlığı da istendiği gibi 

belirlenerek çeşitli değerlerde para imalatı  değişim 

aracı olarak paraya geniş bir hareket alanı ve serbestisi 

sağlamıştır. 

Kalpazanlık ve sahtecilik de metal paranın icadı ile 

başlamış, kurşun üzerine gümüş ya da altın kaplanmış, 

ayarları ve/veya gramajı düşürülmüş paralar da zaman 

zaman tedavüle girmiştir. Otorite (imparatorlar, krallar, 

derebeyleri vs), metal para sektörünü olabildiğince 

denetlemeye çalışmıştır. Genel geçerlilik ve yüksek 

talep açısından özellikle altın, gümüş ve bakır üreten 

eski çağ metalurjistlerinin müşteri bulma, pazar 

büyütme konusunda sıkıntı çekmediklerini tahmin 

etmek zor değildir. 

Tarih boyunca ve günümüzde metal para bünyesine 

tek başına ya da diğerleri ile birlikte giren çok sayıda 

element vardır, sembolleri ile bunlar sıraya dizildiğinde 

uzunca bir liste oluşur;

 Au, Ag, Cu, Fe, Pb, Zn, Co, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb,  

Al, Sb, C (pik döküm içinde)  Ayrıca paraya katılabilen 

ya da madalya ve numune üretiminde kullanılmış olan 

Re, Se, Ta, Te, Ti, W ve V  elementleri de bu gruba 

dahil edilebilir.

Meşhur İngiliz sterlini “Sterling” alaşımından 

yapılmıştır. 1920’ye kadar % 92,5 Ag ve % 7,5 Cu olan 
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bileşim “%50 Ag + %40 Cu + %10 Ni”e, bunda renk 

bozulması üzerine “%50Cu+%50Ni” e dönüştürülmüş, 

daha sonra “%50Ag+%40Cu+%5Ni+%5Zn”  

bileşimindeki yüzey ve görünüm kalitesinin daha 

yüksek olduğu nihaî yapısına kavuşmuştur.

Tedavül tarihlerine takılmadan metal para yapımında 

kullanılan element ve alaşımların başlıcaları hakkında 

şöyle bir liste yapılabilir:

Metal para alaşımları:

Altın kaplanmış bakır (1825’lerde); nikel ve en 

dışta krom kaplı çelik; üzeri Cu, CuSn, Ni, Cr, Zn 

kaplanmış pik döküm; yalnızca kurşun (Çin, Burma, 

Siyam, Roma İmparatorluğunda)¸ Co kaplanmış metal 

(Kamerun’da);  Ti ve Mo alaşımlı çelik; kısa süreli % 

95 Mg içeren alaşım (1933);  para göbeğinde anodik 

renklendirilmiş Nb,   para yapımında kullanılmış olan 

diğer metallerdir. 

Napolyon 1800’de platinden madalya yaptırmıştı. 

Zaten az bulunan Pt-metali günümüzde artık esas 

itibariyle kimya sanayiinde otomotiv sektörü için 

katalizör olarak kullanılmaktadır. 

Metal ve alaşımlarından para üretimi için sayısız 

seçeneklerin olduğu anlaşılmaktadır ve değer, 

dayanıklılık, yüksek yüzey kalitesi gibi taleplerin 

sağlanması koşulu ile başka yeni alaşımların da 

kullanımda olduğu veya yeni kullanıma gireceği kabûl 

edilebilir.

Büyüyen dünya ekonomisi için gerçek değer 

esasına dayalı metal paranın fizikî olarak toplam 

ihtiyacı karşılamayacağı düşüncesi ile “banknot” para 

yaratılmıştır.

Döküm, haddeleme, kesme, dövme (darp etme, 

darphane) gibi bir dizi metalurjik işlemleri kapsayan 

metal para üretimi için aşağıdaki şemada bir örnek 

verilmiştir. Para için kullanılacak metal levhanın 

üretimi metalurji tesislerinin görev kapsamındadır. 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler para birliğine (Euro) 

girmeden önce alaşımdan levha üretimi için ciddî 

bir hazırlık çalışması yaptılar ve 184.000 ton bakır 

kullandılar, bu takriben 245.000 ton toplam para 

alaşımına tekabül eden bir miktardır.

(kağıt para üretimi , yönetimi ve denetimi için de 

Avrupa Merkez Bankası kuruldu…) 

2.2) Kağıt para 

Malların emanet alınması ve ödünç verlmesi MÖ 

2000’lerde Babil’de başlatılmıştı. Metal paranın ortaya 

çıkışı ile önce tapınaklar bankacılık faaliyetlerinden bol 

para kazandı, yani Tanrı ile kul arasında yer alan ruhban 

takımı paradan para kazanma konusunda öncülük 

yapmıştır. İlk kez Yunanistan’da MÖ 4.cü YY’da din 

dışı bankalar oluştu, MÖ 2.ci YY’da Roma’daki banka 

faaliyetlerinde yevmiye defteri, kasa defteri tutulmaya 

başlandı. (4) (5) (6) (7)  

Faizle ödünç para vermeyi Kilise nihayet Ortaçağ’da 

yasakladı. XI.nci YY’dan itibaren Haçlı Seferleri ile 

birlikte malî işlemler Kilise otoritesini tanımayan 

E
lem

ent

% Au

% Ag % Cu %Ni % Zn % Sn % Al % Mn %

1) (Electrum) 75 25

2) 1 ve 2 Euro 75 25

75 5 20

10, 20, 50 Euro-cents 89

1, 2, 5         ,,        ,, - - - - - (bakır kaplı  % 100 Fe)      

3) US cents 

(1857-1864)

87,5 12,5

4) 84 16

5) 89 - 5 1 5  (Aluminyum bronzu)

6) 80-95 kalan

7) Gun metal 

(Top bronzu)

88 - 2 10

8) -            35 56 - - - - 9

10) 88 - 12

11) 95 - 5

12) 70 5,5 24,5 

13) 76 4 20

14) kalan 18-22 15-20

15) Kırmızı pirinç 65 - 35

16) Sarı pirinç 85 - 15  
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Musevîler ve “Temple” tarikatına mensup şövalyeler 

(Tapınak Şövalyeleri) tarafından yapılmaya başlandı. 

XII.nci YY’dan itibaren Lomardiya’lı bankerler 

Fransa, Almanya ve İngiltere’de şubeler açtı. Ödeme 

mektubu yöntemi ile, ödeme araçları yer değiştirmeden 

transferler yapılabilir hale geldi. Devredilebilen ödeme 

mektubu “Kambiyo Mektubu” niteliğine büründü. 

Kambiyo, iskonto, arbitraj (Hakemlik) v.b. yöntemler 

geliştirildi. Milano, Cenova, Venedik gibi kentlerde 

günümüzün kredi kurumlarının ataları ortaya çıktı.

XVII.nci YY’da Amerika ile ticaret gelişmeye, 

oradan bol miktarda altın gelmeye başladı, toprağa 

dayalı servete taşınabilir (menkul) servet eklendi. 

Özel sermayeler sık sık Londra’da kuyumculara 

emanet edilmeye başlandı. Bunlar emenet paraları 

ihtiyaç sahiplerine faizle ödünç verme, emanet ücreti 

isteyecekleri yerde para sahiplerine faiz ödeme, para 

yerine senet verme uygulamalarını başlattılar. Senetler 

halkın elinde para gibi dolaşmaya başladı, vadesiz 

mevduat ve çek ortaya çıktı. Bilinen en eski çek 

11.Temmuz.1676 tarihlidir.

Bilinen en eski ulusal emisyon bankası 1656’da 

kurulan İsveç “Riksbank”dır, 1897’den sonra para 

basma tekeli olmuştur.

1694’de kurulan “Bank of England”(BE), 1829-

1834 bunalımına kadar diğer ticarî bankalarla birlikte 

kağıt para (banknot) basmıştı. 1844’de çıkarılan 

bankalar yasası ile bu yetki resmen kendilerine verildi.  

BE, 1945’de ulusallaştırıldı, devletleştirildi.

Fransa’da 1800’de kurulmuş olan “Banque de 

France”   1848’de para basma yetkisine sahip tek banka 

oldu, 1945’de kamu kuruluşu haline getirildi. 

Görüldüğü gibi XIX.cu YY’da günümüzdeki banka 

örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştır.

Osmanlı’da Galata sarrafları, sonra Galata  

bankerleri Devlet’e ödünç para bulmak, senet alıp 

satmak, altın ve gümüş paraları değiştirmek, emanet 

paraları gelir getirecek şekilde işletmek ve mülkleri 

yönetmek gibi işler yaparlardı. 1863’de İngilizler’in 

kurduğu “Osmanlı Bankası” na banknot çıkarma 

yetkisi verildi. 1867’de tarım kredileri için kurulan 

“Memleket Sandıkları” , 1887’de “Ziraat Bankası”na 

dönüştürüldü.

ABD’de 1863 tarihli “National Bank Yasası” ile 

banknot çıkarma işlemi düzene sokuldu. 1907 bunalımı 

ile belirginleşen ihtiyaç sonucu 1913’de çıkarılan FED 

yasası ile halen tartışılan ABD Merkez Bankası kuruldu. 

Kuzey Amerika’da ABD coğrafyasında kağıt para 

aslında 1690’dan itibaren meydana çıkmıştır, 1775’den 

sonra da resmî ABD banknotlarına dönüşmüştür.  

Çin’de ise kağıt para  IX.ncu YY başlarında, 806’da, 

kullanılmaya başlanmış, XV.nci YYda, 1455’de 

aşırı miktarlarda basılmış olmasının yarattığı yüksek 

enflasyon nedeniyle basımı durdurulmuştur. 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Merkez Bankası 1930 

yılında 15.000.000 TL  sermaye ile kuruldu.

Para piyasası ve dolaşımını düzenlemek, iskonto 

fiyatını saptamak, Hazine işlemlerini yapmak, paranın 

istikrarını korumak gibi görevler üstlendi. (8)

Ulusal paraların karşılığında Merkez Bankaları’nda 

belli oranlarda altın külçe stoklanmasının uluslar arası 

mutabakat ile geçerli olduğu bir dönem yaşanmıştır. 

“Altın Standardı” olarak tanımlanan bu yöntemden  

iki büyük Dünya Savaşı  yaşandıktan sonra 1970’lerde 

vazgeçilmiştir. Böylece bu tarihten sonra Merkez 

Bankaları farklı politikalar uygulamaya başlamışlar, 

Devletlerin politikalarındaki başarılara göre değişen, 

çok farklı uygulamalar başlamıştır.    

Özetle para;  tutarlı, dayanıklı, mobil, kolayca 

elden ele dolaşabilir, fleksibl (alt birimlere bölünebilir, 

kağıt, senet, her vakit kullanıma hazır, hızla transfere 

uygun), güvenilir olmalıdır. 

Halk, yırtılabilir bir kağıt parçasının ya da bir 

plastik kartın büyük değer taşıdığını en küçük bir 

şüphe duymaksızın kabûl etmelidir.  
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Türkiye’de kullanılmış bazı banknotların resimleri 

aşağıda örnek olarak verilmiştir.   

2.3) Para politikası

Para politikasının sürdürülebilir kalkınma ile 

kararlı bir denge içinde toplumun yaşam kalitesini, 

mutluluğunu yükseltmek olması gerektiği ifade 

edilebilir. Para politikasında başarılı devletler 

kendi toplumlarında ve coğrafyalarında mevcut 

olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmiş ve 

günümüzdeki zenginler kulübüne dahil olmuşlardır. 

ABD, Japonya, Almanya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya 

bu kulübün önde gelen ülkeleridir. 

Ekonomi bilimi (bilimse eğer…) bu konularda 

çok zengin bir literatüre sahiptir, ayrıntılarla 

ilgilenenlerin ihtisas kaynaklarına başvurması 

önerilir. Önemsediğimiz birkaç noktaya burada kısaca 

değinelim.

P =  M.V / T     formulü birçok iktisatçı tarafından 

benimsenmiştir.

Burada  P : Genel fiyat seviyesi ;       M : 

Sirkülasyondaki para miktarı ;     V : Sirkülasyon hızı 

;

Yani M.V : Para arzı ;      T : İşlem hacmi  (mal 

üretimiyle yakından ilgilidir)

Para arzında artış genel fiyat seviyesinin 

yükselmesine, işlem hacmindeki, yani üretimdeki artış       

ise düşmesine neden olur.

Bop Landis (9) altına yeniden tarihî rolü verilerek 

“para çıpası” olarak kullanılmasını önermekte. Buna 

da gerekçe olarak şu olguları sıralamaktadır:

piyasa bunu istemektedir• 

en yüksek likidite altın’da vardır• 

altın, en yaygın (üniversal) cazibe ile kabûl • 

görmektedir

çok nadir bulunan bir metaldir (5 ppb),  üretimi • 

tehlikeli (siyanür), zor ve pahalıdır

tahrip edilemez, yüksek yoğunluklu, işlenebilir, • 

bölünebilir

artışı doğal kontrol altındadır (insanlık tarihi • 

boyunca toplam 130.000 t. Au üretilmiştir, ve 

yıllık üretim miktarı 2500 t.’dur), yıllık artış 

miktarı % 2 mertebesindedir.  (bu 130.000 t altın, 

küp şeklindeki bir blok haline dönüştürülebilse 

küpün kenar uzunluğu yaklaşık 30 metre 

olurdu..)

(başlangıçda Sterlin ve Dolar belirli altın miktarı 

karşılığı olarak tanımlanmıştı)

Buradan anlaşılıyor ki önümüzdeki yıllarda altın 

madenciliği ve metalurjisinde söz sahibi lider ülkeler 

(ve/veya şirketler…) dünya para politikalarına yön 

verici rollerini daha da güçlendireceklerdir.  Nitekim 

tüm metallerde olduğu gibi altın fiyatları da sürekli 

yükselmektedir. Örneğin son 5 yıllık dönem içinde altın 

fiyatı dünya borsalarında 400 USD/oz seviyesinden 

1000 USD/oz ‘lara tırmandı.

3.) Dünya resmî altın rezervleri

2007 yılında ülkelerin ve bazı kurumların  rezerv 

olarak bulundurdukları resmî altın miktarları 

aşağıdadır. (10)

-------------------------------------------------------
1- ABD   8.133,5 t.

(*.Au karşılığı  yaklaşık 244 Milyar USD !...)

2- Almanya   3.417,4 t.    

( *   ,,       ,,        yakl.    100    Milyar USD!...)

3- IMF   3.217,3   t.

4- Fransa   2.586,9    t.

5- İtalya   2.451,8   t.

6- İsviçre   1.133,9   t.

7- Japonya   765,2   t.

8- Hollanda   621,4   t.

9- Çin   600,0   t.
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10-  ECB   563,6   t.

-----------------------------------------------------
        Ara toplam  21.281,0

-----------------------------------------------------
28-  Güney Afrika  124,3   t.

29-  Türkiye   116,1   t.

30-  Yunanistan  112,7   t.       

-------------------------------------------------------

Sıralamadaki 11.nci ülke ile 30.ncu arasındaki 20 

ülke için ortalama 350 tAu/ülke kabulü ile toplam 

7000 t  ilâve edildiğinde ilk 30 ülkenin rezerv toplamı 

28.281 t altın olarak bulunur. Buradan 200’e yakın 

ülkenin toplam altın rezervinin 30-35.000 ton olduğu 

tahmin edilebilir. Altın üretiminde ÇİN, 300 tAu/yıl 

mertebesindeki üretimi ile dünya liderliğini Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nden artık devralmış durumdadır. 

Demek ki dünyada takriben 100.000 t. altın ziynet 

eşyası, takı, vb biçimlerde özel kişi ve kurumların 

mülkiyetindedir.

“Metal Madenciliği ve Metalurjisinde Dünya 

Devlerinin 2006 Performansı” (11) araştırmasındaki 

çizelgeden madencilik faaliyetleri ile altın üreten 3 

şirketin cirolarından üretim miktarları hesaplanabilir. 

Anglo American : 38.637 Milyon USD

(Ag, Pt, Pd üretimi de yapmaktadır)

Barrick Gold      : 6.400       ,,       ,,

New Mont      : 4.987      ,,        ,,

------------------------------------------------------------
Grup toplamı       : 50.024      ,,        ,,       

(yalnızca Au üretildiği varsayılmıştır)

Ortalama 30 USD/gr  birim fiyata göre toplam 

üretim yaklaşık 1667,5 ton Au olarak bulunur.

Toplam 2500 t/y’lık üretimin yaklaşık % 10’u 

Cu, Ni, Pb gibi diğer metallerin izabesinden elde 

edildiği için madencilik ürünü altın miktarı 2250 t/y 

düzeyindedir. Buna göre başlıca altın üretim liderleri 

şöyle sıralanabilir:

Anglo American =  1287,9    t/y   :        

dünya üretimindeki payı : % 57,2

Barrick Gold      =     213,3    t/y   :

dünya üretimindeki payı :  %  9,5

New Mont         =     166,2    t/y    :

dünya üretimindeki payı :  %  7,4

Grup toplamı      =   1667,2    t/y

%  74,1

Diğer primer altın üreticisi firmalar hakkında 

İnternet ortamından bilgi sağlanabilir, yukarıdaki küçük 

çizelge diğer madencilik ve metalurji sektörlerinde 

olduğu gibi altın sektöründe de tekelleşme yönünde 

önemli gelişmeler olduğunu göstermektedir.

Öte yandan örneğin Rusya’nın toplam rezerv para 

içinde altının payını % 5’lerden % 10’lara yükseltme 

niyeti basına yansıdı. Güney Afrika Cumhuriyeti ve 

Arjantin de aynı yönde hareket edecekler. (12)  Asya 

bankalarında 2005’de toplam 2,6 Trilyon USD’lık 

döviz rezervi vardı, bu bankalar deyim yerindeyse 

kulaklarına kadar USD ve US-Senetleri ile doluydu. 

2005 yılı döviz rezervlerinin Çin’de % 1,1’ini, 

Japonya’da % 1,3’ünü ve Hindistan’da % 3,6’sını 

altın oluşturmaktaydı. ABD’de bu pay % 63,8 ‘dir ve 

Almanya’da % 50’nin üzerindedir. Bu oranlar yukarıda 

verilen resmî altın rezervlerine uyarlandığında parantez 

içinde belirtilen 382,5 ve 205 Milyar USD toplam 

rezerv miktarları hesaplanabilir

4.) Ulusların Gayrî Safî Yurtiçi Hasıla Değerleri 

(GSYH)

Satınalma gücü paritesine göre GSYH bakımından 

ulusların sıralaması 2008 için şöyle verilmektedir:  

(13)

1. ABD  14.195,0  Milyar USD  

(14,195 Trilyon USD)

2. ÇİN  7.792,7       ,,       ,,

3. Japonya  4.438,7       ,,       ,,

4. Hindistan  3.289,8       ,,      ,,

5. Almanya  2.906,4       ,,      ,,

6. Rusya  2.274,6       ,,       ,,

7. İngiltere  2.215,9       ,,       ,,

8. Fransa  2.116,6       ,,       ,,

9. Brezilya  1.961,5        ,,      ,,

10.İtalya  1.826,9       ,,       ,,
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11. İspanya  1.403,8       ,,     ,,

12. Meksika  1.399,9      ,,      ,,

13. Kanada  1.308,3      ,,      ,,

14. Güney Kore 1.275,9      ,,     ,,

15. TÜRKİYE 941,6      ,,      ,,

16. Endonezya 906,7      ,,     ,,

17. İran  812,9      ,,      ,,

18. Avustralya 801,0       ,,     ,,

19. Tayvan  733,7       ,,      ,,

20. Hollanda  666,4       ,,      ,,        

GSYH hesaplamasında IMF bulgularına göre 

2007 yılı için 180 ülkenin değerlerinin toplamı 48,3 

Trilyon USD’dır ve 57 Müslüman ülkenin GSYH 

toplamı sadece Almanya’nınki kadardır. (14)   Dünya 

nüfusu 6,6 Milyar, 1,8 Milyar  (%27) Müslüman 

nüfusun toplam geliri olan 2,9 Trilyon USD’ın genel 

toplam içindeki payı sadece % 6’dır. Bu durumun 

nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi acil bir gereksinme 

olarak ortada dururken Müslüman ülkelerdeki gündem 

konularının başta ülkemiz olmak üzere nasıl “abesle 

iştigal” niteliğinde olduğunu görmek çok acı verici bir 

olgudur.  

Gene satınalma gücü paritesine göre kişi başına 

GSYH sıralaması ise biraz farklıdır.

1.   Katar  84.833 USD/Kişi.

Yıl

2.   Lüksemburg 83.456          ,,

3.   Norveç 55.452          ,,

4.   Malta 55.121           ,,

5.   Singapur 51.829           ,,    

6.   Brunei Sultanlığı 50.757           ,,

7.   Kıbrıs Rum Kesimi    48.991          ,,

8.   ABD                          46.541          ,,

9.   İrlanda                        44.415          ,,

10.  Hong Kong               44.299          ,,

11.  İsviçre                       42.452          ,,

12.  Kuveyt                      40.875          ,,

13.  Hollanda                   39.892           ,,

14.  Avusturya                 39.846           ,,

15.  İzlanda                      39.305           ,,

16.  Kanada                     39.195           ,,

17.  Danimarka                38.464          ,,

18.  Birleşik Arap Emir.   38.108          ,,

19.  İsveç                          37.762          ,,

20.  Avustralya                 37.701          ,,  

60.  TÜRKİYE                 13.511           ,,

Burada hammadde zengini küçük ülkelerin 

yanında Kıbrıs Rum Kesimi ile Malta dikkat çekicidir. 

Buralarda Avrupa zenginlerinin yerleşmiş olduğu 

düşünülebilir. İsviçre ve Lüksemburg hem Avrupa’nın 

finans ve ticaret merkezleridir hem de zenginlerin 

tercih ettiği yerlerdir. İsviçre’de süt ve süt ürünleri 

sektörünün dışında saat ve hassas mekanik cihazlarıın 

imalatı ve kimya/ilaç sanayii gelişmiştir. 

 Hayvancılık ve tarım, sanayi ve ticaret geliştikce 

hizmet sektörü içinde finans ve bankacılık da gelişmiş ve 

ilişkiler son derece karmaşık hale gelmiştir. Dünya’nın 

en büyük ekonomisine sahip ABD bünyesinde son 150 

yıllık dönem içinde bazıları diğer ülkeleri de önemli 

ölçüde etkileyen 10 kez kriz yaşanmıştır. (1861, 1873, 

1893, 1907, 1920, 1929-32, 1945, 1974, 1994, 2008*) 

Bu yıl itibarı ile belki de 1929’daki gibi büyük bir 

kriz beklentisi söz konusudur. 1974 petrole dayalı kriz 

dahil bunların hepsi de kökeninde para politikası yatan 

iktisadî krizlerdir. Demek ki sistem her 10-15 yılda 

bir kriz ve her 100 yılda bir bütün dünyayı etkileyen 

büyük bir kriz üretmektedir.

Hem ülkeler hem de kişiler bazında dünyada gelir 

dağılımı bozulmaya devam etmektedir. Ülkelerin 

GSYH’lar toplamının (48,3 Trilyon USD) dünya 

nüfusuna (6,6 Milyar)  bölünmesi ile elde edilen ortalama 

7300 USD’lık kişi başı yıllık gelirin sıralamada 18.nci 

olan Türkiye’deki 5480 USD/Kişi.Yıl ‘dan % 33 daha 

yüksek olması buna işaret etmektedir. Bir hesaplamaya 

göre Dünya’nın en zengin 225 insanı Dünya’nın en 

fakir 3 Milyar insanı kadar kazanmaktadır.

UNDP Başkanı Sn.Kemal DERVİŞ, “1980’lerde 

ABD’de finansın hem katma değerde hem de kârda 

payı % 5-6 civarındaydı, 2006-7’de katma değerdeki 

payı % 8’e çıkarken kârdaki payı % 40’ı bile aştı. 

Kârın % 40’ı mal üretmeyen sadece aracılık eden bir 

sektöre gitti” demektedir.(19)
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5.) Madencilik ve Metalurji Sahnesinin Perde 

Arkasına Kısa Bir Bakış

Sayın Mustafa Ç ı n k ı ,  “RAND LORDLARI” 

(Küresel Maden Yağması) adlı araştırma-inceleme 

kitabında (685 sayfa)  aslında bu konuya bol bol ışık 

tutmuştur.  (15)  Madencilik konusunda 20 şirketin 

hem kendi aralarında hem de yüzlerce alt kuruluş 

üzerinden tam bir örümcek ağı benzeri organik bağlar 

ve stratejik ilişkiler içnde olduğu ve küresel ölçekte 

doğal kaynakları kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Benzer 

durum,  enerji, finans ve bankacılık sektörlerinde de 

söz konusudur. Küresel sermaye, riske girmemek için 

doğal olarak güçlü kişi ve kurumları desteklemekte, 

yani birbirlerini finanse etmektedir. 

Örneğin Peru’daki “Antamina Bakır-Çinko” 

projesinde 2,2 Milyar USD’lık yatırım için Kanada’lı 

Noranda (%33,75) ve Teck Cominco (% 22,5), 

Avustralya’lı BHP-Billiton (%33,75), 

Japon Mitsubishi (%10) müşterek bir şirket 

oluşturmuşlar ve 2002 yılında konsantre içinde 331.000 

t Cu ve 231.000 t Zn üretmişlerdir (güncel fiyatlarla 

3,2 milyar USD’lık ürün…) (16)

(Çayeli Bakır İşletmeleri’nde de aynı üretim daha 

küçük çapta Kanada’lı  INMET  tarafından yapılmaktadır; 

kapasite 150.000 t/y Cu-konsantresi=37.500 t/y Cu ve 

70.000 t/y Zn-konsantresi = 35.000 t/y Zn)   )

Avustralya’lı şirket BHP-Billiton’un Irak’da petrol 

sahaları vardır, ve şu an Irak’da Avustralya askerleri de 

görevdedir. Rus ordusu Afganistan’a çeşitli rütbelerde 

subay ve asker kıyafetinde 1500 jeolog ile girmiş 

ve savaş sırasında jeolojik araştırmalar yapmıştır. 

Ruslar çekildikten sonra Birleşmiş Milletler’in 30 ayrı 

ülkeden görevlendirdiği 31 jeolog saha çalışmaları 

sonrasında bakır yönünden Şili’den daha zengin, 

demir bakımından da Brezilya’dan daha zengin bir 

Afganistan keşfetmişlerdir. Mustafa Çınkı kitabında 11 

milyar tonluk bir bakır cevher (yaklaşık 120 Milyon ton 

metalik bakır, toplam değeri şimdilik 1 Trilyon USD 

civarında…) rezervinden söz etmektedir ki bu sadece 

bir ön bilgi niteliğindedir. Rusları Afganistan’dan 

kovmak için kullandığı “Taliban”ı  ABD aforoz ettikten 

hemen sonra Afganisan’ı işgal etmiştir, çatışmaların 

süreceği anlaşılmaktadır, işgalin gerçek nedenleri de 

zaman içinde mutlaka gün ışığına çıkacaktır. 

Au, Pt, Ni, Co, Cu, Pb, Zn gibi metaller ve elmas 

zengini Afrika Kıtası’nın orta kesiminde (Sudan gibi)  

petrol sahaları keşfedilince yörede yeniden etnik, 

siyasal kargaşalar sonucu kan gölleri oluşmaktadır. 

Ülkemizde ise iyice liberalleştirilen “Maden Yasası” 

sonucu özellikle kıymetli metal ve demir dışı metal 

madenciliği konusunda yabancı madenciler çok başarılı 

çalışmalar yaptılar ve ilk etapta eriştikleri 100.000 km2  

maden arama ruhsat alanları toplamını kısa sürede 

150.000 km2’ye yükselttiler. (17) (18)  Nitekim Basın’a 

yansıyan bilgilere göre 1994-2004 döneminde toplam 

5528 maden arama ruhsatı için başvuru yapılmışken 

bu sayı sadece 2007’de 17.669’e ulaşmıştır. (20) Yer 

altı zenginlik kaynaklarımızın tapularını ele geçirme 

gayreti giderek ivme kazanmaktadır.

Türkiye’de maden işletme ruhsatları toplam alanı 

takriben 61.000 km2’dir. Bunun yaklaşık 27.000 

km2’lik kısmı yabancı şirketlere aittir. Bor sahalarının 

işletme ruhsatları “Eti Maden” e ait olup 4200 km2 

kadardır. Eti Maden yediye bölünüp holdingleştirilen 

ETİBANK’dan geriye kalan son “Kamu Kalesi”dir, 

o da özelleştirilirse yabancı sermayenin ya da onun 

Truva  Atı’nın eline geçmemesi için hiçbir nesnel neden 

bulunmamaktadır.  Yerli madenciler daha çok mermer, 

bentonit, kil, granit, çimento ve seramik hammaddeleri 

gibi ucuz  geleneksel taş-toprak işleri ile uğraşırken 

yabancı uzman madenciler Au, Ag, Pt, Cu, Ni, Zn, Pb 

gibi birim değeri yüksek konularda gerekli ruhsatları 

(=tapuları) ellerine geçirmişlerdir.

Örneğin 120 ülkede Au, Cu, Ni, Zn, kömür, petrol, 

uranyum gibi 40 çeşit önemli ürün elde eden  “Rio 

Tinto” ülkemizde de “Rio Tur”, Anatolia Minerals 

Development Ltd., Bosphorus Nickel Mining gibi 

madencilik şirketlerini kurmuş ve kendi bankası 

olan HSBC’ı ülkemize getirmiştir. (Biz ise büyük 

Atatürk’ün 1935’de MTA ile birlikte kurduğu ülkenin 

tek madencilik bankası olan Etibank’ı yok ettik!...) 
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Rio Tur Ankara/Kazan’da 600 milyon ton % 31 

Na2CO3 tenörlü Trona yatağı için ÇED raporu, % 

200 yatırım indirimi ve 40 yıllık işletme ruhsatı aldı. 

(mevcut soda külünün toplam değeri takriben 30 

milyar USD) 

Yatırım : 

1.nci etap 600 milyon USD,      

kapasite 900.000 t/y soda külü 

2.nci etap 600milyon USD,

kapasite 900.000 t/y soda külü 

Yatırım dönemi istihdamı  :  2200 kişi

İşletme    ,,              ,,          :   300 kişi    

40 yılda üretilecek toplam soda külü miktarı 72 

Milyon ton,   (üretim kayıplarına rağmen kazanılabilecek  

bakiye 100 Milyon t. soda külü ne olacak ?...)

40 yıl için toplam işçilik gideri, kişi başına yıllık 

ücret en iyimser kabûl ile  30.000 USD alınarak 300 

kişi x 30.000 x 40 = “360 Milyon USD”                  

Buna karşılık taahhüd ettiği  % 200 yatırım indirimi 

ile TC Devleti, toplamda 2,4 Milyar USD’lık vergi 

alacağından feragat etmiş oluyor. Akılcılık bunun 

neresinde?...Firma soda külü satış fiyatını düşük 

gösterirse zaten vergi tahakkuk etmez. Anlaşmazlık 

halinde “Tahkim” yöntemi uygulanır, TC Devleti 

Hukuku geçerli değildir. 

Anatolia Minerals Development Ltd. şirketi 

1994’de Ankara’da kuruldu. Au, Ag, Cu, Ni, Pb, Zn, 

Mo, Co v.d. metal madenleri için elde ettiği arama 

ruhsatları toplam alanının 5500 milkare (takriben 

14.250 km2) olduğunu kendi web sayfasında beyan 

etmişti, sonra adını değiştirdi, Yeni Anadolu Madencilik 

AŞ (YAMAŞ) oldu, ve bu bilgiler web sayfasından 

kaldırıldı.  

Bosphorus Nickel Mining-İstanbul, Çaldağ-Turgutlu 

lateritik Ni-Co maden yatağının ruhsat haklarını 4,5 

Milyon USD karşılığında bir yerli özel şirketten satın 

aldı. (Oysa MTA bu sahanın prospeksiyon çalışmaları 

için 1970’li yıllarda 5 Milyon USD muadili harcama 

yapmıştı.)

Yığın liçi ve çöktürme yöntemi ile NiS ve CoS elde 

edilip yurtdışına  gönderecek.

Ekonomik alt limit (cut off grade)  kabulüne göre  

ortalama %1,1 Ni tenörlü işletilebilir toplam 110 

Milyon t.cevherin içerdiği Ni ve Co metalinin güncel 

fiyatlarla değeri 35-40 Milyar USD mertebesinde, 

lâkin NiS ve CoS için bildiğimiz kadarıyla LME 

tanımlaması yok, dolayısı ile “Şirket”in uygulayacağı 

fiyatlandırma stratejisini tahmin etmek zor. Türkiye’nin 

bu faaliyetten ne kazanacağını hesaplamak mümkün 

değil, ancak şirketin çalıştıracağı Türk işçilerinin 

ücretlerini ve bunların vergi-sigorta harcamalarını 

kazanç olarak değerlendirmek mümkün(!)… 

Rio Tinto Grubu’nun Türkiye’de porfiri tipi bakır 

madenlerini de (tenör küçük, % 0,3 Cu gibi,  rezerv 

büyük)  işletme hazırlığında olduğuna dair duyumlar 

gündemde. Bu konularda son durumun ne olduğunun 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) kayıtlarından 

çok iyi analiz edilerek anlaşılması gerekmektedir. Zira 

ruhsatlar, süresi içinde bir anlamda maden sahalarının 

tapularıdır ve yanlışlıkların düzeltilmesi için TC Devleti 

Hukuku ne yazık ki düzeltici/kurtarıcı olamayacaktır.   

HSBC Bankasının ve Rio Tinto Grubunun sahibi 

Rothschild ailesidir. Rothschild Ailesi’nin Türkiye 

temsilcisi Dr.Yılmaz Argüden, Avrupa temsicisi 

Almanya eski başbakanı Schröder’dir. HSBC 

Bankasının Dünyadaki tüm faaliyetlerinden elde ettiği 

2007 yılı kârı 22 Milyar USD’dır. (1836’da kuruldu, 

83 ülkede 10.000 şubesi ve 56.000 çalışanı var, sadece 

Amerika kıtasındaki mudî hesapları toplamı 350 

Milyar USD düzeyinde.) 32.000 kişiyi istihdam eden 

Rio Tinto’nun 2006 yılı net kârı takriben 8 Milyar USD 

‘dır. Aynı Aile BHP-Billiton’un da hakîm ortağıdır. Bu 

itibarla basında yer alan önce Rio Tinto BHP-Billiton’u 

satın alacak, daha sonra da BHP-Billiton Rio Tinto’yu 

satın alacak haberlerinin önemi yoktur, çünkü sahibi 

paralarını istediği ceplerinde ya da cebinde tutma 

hakkına da sahiptir. Son bilgi “BHP-Billiton Rio 

Tinto’ya 144 Milyar USD önerdi” şeklindedir. Türkiye 

ekonomisinin bir yılda yarattığı “Katma Değer”in 150 

Milyar USD olduğu hatırlanırsa bu teklifin büyüklüğü 

daha iyi anlaşılacaktır. 



. 37 metalurji

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 

Ülkemiz ekonomisi, 400 Milyar USD’lık GSYH 

içinde bu katma değeri yaratmak için toplam 23,3 

Miyon çalışanı ile, kendi şirketlerinin yanında 18.308 

uluslararası sermayeli firmanın da katkısını sağlamıştır. 

(21) (22)  En büyük 500 şirket faaliyet hacminin 

yarısından fazlasını artık yabancı sermayeli şirketler 

gerçekleştirmektedir. Bu gerçeklere bakıldığında 

Avrupa Birliği’nin sadece “ekonomideki bu iç içe 

girmişlik” nedeniyle bile Türkiye’yi dışlayamayacağı 

düşünülebilir, bunu sağlamak için tabii ki eldeki 

kozların iyi kullanılması şarttır. 

6. ) Lodra Metal Borsası (LME)

MS 43 yılında Roma İmparatorluğu’nu Britanya’yı 

işgal etmeye sevkeden cazibe , Cornwall ve Wales’de 

bulunan bakır ve kalay madenleri olsa gerektir, zira 

artan bronz ihtiyaçlarını temin etmek zorundaydılar. 

(Cu, Sn, Au, U, petrol vb günümüzde de güçlüleri 

mıknatıs gibi çekmekte) 

LME’nin kökeni, Kraliçe Elizabeth I döneminde 

1571’de Londra’da kurulan “Royal Exchange” 

yapılanmasına kadar geri götürülebilir. Metallerin 

ve sair  malların ticaretini önceleri iç-pazar için 

düzenleyen bu kurum Britanya’nın önemli bir 

metal ihracatcısı özelliğine kavuşması ile Avrupa’lı 

tüccarların da ilgi odağı olmaya başladı. Faaliyetlerin 

zamanla çok artması nedeniyle burada oluşan aşırı 

izdiham tüccarları XIX.ncu YY’da “Jerusalem Coffe 

House”da çalışmaya sevk etti. Metal satmak isteyen 

kişinin zemin üzerindeki odun talaşında daire çizip 

“change” diye bağırması ile taliplerin toplanması ve 

işlemin başlatılması yöntemi gelenekselleşti. XIX.ncu 

YY başlarına kadar Britanya bakır ve kalayda kendi 

kendine yeterliydi ve uzun süre için sabit fiyat geçerli 

olabiliyordu, sanayi devrimi ile birlikte ihtiyaçlar 

artınca deniz aşırı ülkelerden yapılan düzensiz ve uzun 

süreli ithalat tüccarlar ve tüketiciler için ciddî riskler 

oluşturmaya başladı.

Bakır konsantresi ve metali Şili’den getirilmekteydi 

ve gemilerin aylar sonra limana ulaştığında fiyatların 

ne olacağı her zaman merak konusuydu. 1869’da 

Süveyş Kanalı’nın açılması Uzak Doğu’dan getirilen 

kalayın teslim süresini kısalttı. Gün bazında müteakip 

üç ay için geçerli olan fiyat uygulaması başlatıldı ki 

bu yöntem günümüzde de kullanılmaktadır.  Britanya 

sanayiinin artan talebi konuyla ilgilenen tüccarların 

da sayısını arttırdı.  Bunlar, 1877’de “London Metals 

and Mining Company” yi kurdular. Saray avlusundaki 

bir şapkacı dükkanında başlayan faaliyet yıllar sonra 

1994’den itibaren Leadenhall Street’deki kendi 

muhteşem binasında sürmektedir.

LME’de Cu ve Sn başlangıçtan beri, Pb ve Zn 

1920’den itibaren, primer aluminyum 1978’den, saf 

aluminyum 1987’den, aluminyum alaşımları 1992’den 

itibaren, Ni 1979’dan, Ag 1999’dan itibaren işlem 

görmeye başlamıştır. 2005’de plastikler, 2006’da Cu-, 

Al- ve Zn-cevherleri işlemler kapsamına (bize göre 

manipülasyon için LME yetki alanı içine) alınmıştır.

Londra Borsası’nın yaklaşık 300 yıllık geçmişinden 

de söz edilmekte olduğu göz önüne alınırsa 

kaynaklardaki farklılıklar değerlendirme nüansları ile 

ilgilidir denebilir. İlk borsa yapısının  XI.nci YY’da 

Kahire’de Yahudi ve Müslüman tüccarlar tarafından 

oluşturulduğu, XII.nci YY’da Fransa’da ve bilahare 

diğer Avrupa ülkeleri ve şehirlerinde ortaya çıktığı, 

örneğin Frankfurt Borsası’nın da 1585’de kurulduğu 

literatürde kaydedilmiştir. Günümüzde Londra, 

NewYork ve Tokyo Borsaları’nın belirleyici lider 

borsalar olduğu ifade edilebilir.

LME, bir limitet şirket statüsünde olmasına 

rağmen sanki bir kamu kuruluşuymuş gibi görüntü 

verme gayreti içindedir.  Dünya metal piyasasına 130 

yıllık dönemde tam bir hakimiyet kurmuş olduğundan 

aslında artık buna ihtiyacı kalmamıştır.   Nitekim LME 

Ltd, 2000 yılında statü değiştirerek “LME Holding 

Limited” ünvanını aldı. Toplam max. 13 Müdürün 

6’sı hissedarların (ortakların) temsilcilerinden, 

3’ü bağımsız, 2’si de davet edilmiş uzmanlardan 

oluşturulur.  80 civarında büyük şirket-üye vardır, 

yönetimde “icra komitesi” dışında Cu, Pb ve Zn, Ni, 

Sn ve plastik sektörleri için ayrı ayrı komiteler çalışır. 

Kendi beyanatına göre LME’in 2006 yılı cirosu 8,129 
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Trilyon USD’dır, yani dakikada 25 Milyon USD’lık 

bir çevirim hızı söz konusudur.

LME’nin hakim kurucu ortağı Rothschild ailesidir. 

Baba Rothschild (1744-1812) döneminin dünya 

ekonomisinde söz sahibi 12 (çoğunluğu, belki de 

hepsi musevî) aile reisi ile imkânlarını aynı havuzda 

toplayıp ekonomi ve parayı kontrol altına alarak tek 

dünya devleti kurmayı ve yönetmeyi planladıkları 1773 

mutabakatından (mukaddes yeminden) sonra büyük 

oğlunu yanında tutmuş ve diğer 4 oğlunu 4 ayrı Avrupa 

ülkesine oralarda temelli kalıp bankacılık ve finans 

işlerinde başarılı olmaları amacıyla göndermişti. 

Bunlardan Londraya gidip yerleşen Nathan 

Rothschild (1777-1836) banka, borsa ve finans işlerinde 

çok büyük başarılara imza atmıştı. Londra Borsası’nda 

herkes Nathan’ın uygulama ve davranışlarını referans 

almaya başlamıştı. Öyle ki Nathan bizzat izlediği 

Waterloo Savaşını (1815) İngilizlerin kazandığını 

görünce haber Londra’ya ulaşmadan gece tehlikeli 

bir deniz yolculuğundan sonra yorgun ve uykusuz 

Londra Borsası’ndaki ofisinde yerini alıp sahip olduğu 

hisse senetlerini, ve benzeri kıymetli evrakı çok 

ucuza elinden çıkardığında diğer insanlar da  savaşı 

İngilizlerin kaybettiğini düşünerek onu izlemişti.  

Oysa Nathan Rothschild elden çıkardığı senetleri 

aslında el altından kendi adamlarına toplattırıyordu, 

ve savaşın sonucu hakkında doğru haber geldiğinde 

(bir günde) milyonlarca sterlin kazanmıştı. (alım 

gücü olarak günümüzün milyar USD’ını insanları 

aldatarak/yanıltarak ele geçirmişti, etik olmayan tipik 

bir vurgun…)

Bank of England’ın büyük hissedarı, finans ve 

para işlerinin cambazı İngiltere Rothschild’leri altın, 

elmas ticareti ve madenciliğine de girince (önce Rio 

Tinto Zinc:RTZ; sonra Rio Tinto:RT şirketi bu aile 

tarafından kurulmuştur)  hızla büyümüş ve dünyanın 

en zengin ailesi olmuştur.

Bu zenginlik sayesinde İngiltere’de Lord unvanını 

satın alıp 1846’da Lordlar Kamarası”na ilk giren 

musevi, Antony Rothschild’dir. (1810-1876) 

Lozan’da Türk Heyeti’ne aba altından sopa 

gösteren Lord Curzon da Rio Tinto’dan da maaş aldığı 

için aslında onların bir memuruydu bizce.

Bir diğer başarılı kardeş Paris’de yerleşen 

James Mayer Rothschild’dir (1792-1868). James, 

sağlığında Fransa Kralı’ndan sonra en zengin kişi 

olarak bilinmekteydi. Fransa’da bankacılık ve finans 

sektörü hacminin takriben yarısı o’nun kontrolü 

altındaydı. Burada da çok güçlü bir Fransa-Rothschild 

ailesi oluştu. Öyle ki Fransa ile Almanya arasındaki  

savaşların devamını sağlamak için her iki ülkedeki 

Rothschild’ler, bulundukları ülkelerin devletlerine 

borç para temin etmişlerdi.

Viyana’ya giden Salomon Mayer (1774-1855) ve 

Napoli’ye giden  Callmann Mayer (1788-1855)

Kardeşler, koşullar ve aile stratejisi gereği bankacılık 

ve finans faaliyetlerinden çıktılar. İtalya ve Avusturya 

zaten İngiltere, Fransa ve Almanya Rothschild’lerinin 

etki alanı içine sokulmuştu. Ailelerin çocukları, 

torunları, ülke sınırlarını tanımaksızın işbirliğini hep 

sürdürdüler.   

7.) Küreselleşme Projesi, Tarihçesi ve 

Günümüzdeki Durumu

Küreselleşme Projesi’nin fiilî ve fakat perde 

arkasında başladığı gerçek tarih 1773 yılıdır.

Rothschild’lerin diğer 12 aile reisiyle vardıkları 

mutabakatı önemi nedeniyle yeniden özetleyelim

HAK, GÜÇLÜ’ye aittir, bu Doğa’nın kanunudur.

Siyasî gücü ele geçirmek için LİBERALİZM  

örgütlenecektir.

ALTIN, liberal yöneticileri ele geçirmek için en 

güçlü araçtır.

Nihaî amaca erişmek için her yöntem mübahtır.

GÜÇ’ün verdiği HAK ile bütün kurumlar yeniden 

yapılandırılacaktır.

Bu PLAN, altı oyulamayacak biçimde 

kuvvetleninceye kadar gizli tutulacaktır. 

(Bu madde tarihî kayıtlarda yer almıyor, ya da 

bulunamamış.)
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Tüm ulusların gençliği alkol, uyuşturucu, rüşvet 

vb. ile yozlaştırılacaktır.

Her türlü yöntem uygulanarak mülkler ele 

geçirilecektir.

ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK  

sloganları ile yeni bir aristokrasi oluşturuldu, bu 

aristokrasinin “başarı kriteri” REFAH’dır, o da bizim 

kontrolümüzdedir.

Her iki tarafın bize sürekli bağımlı ve borçlu 

kalmaları için savaşlar tezgahlanacaktır.

Kamu hizmetleri için adaylar, bize köle gibi sadık 

ve itaatkâr insanlardan seçilecektir.

Kamu yöneticilerinin refahı, kamuya bilgi/haber 

çıkışını kontrol altında tutacaktır. 

Finansal krizler sonuçta “Tek Dünya Devleti”ni 

doğuracaktır. (O’nu biz yöneteceğiz)

Bu mutabakatın diğer 11 maddesi de aynı amaç 

için tabii ki benzer mantık kullanılarak düzenlenmiş 

olmalıdır. (12 + 1 = 13 Yemin Sahibi…)

Great Soviet Encyclopedia, “Batı Avrupa’da en 

önemli enternasyonal yönlendiricinin Rothschild 

Ailesi olduğunu, Londra ve Paris Şubelerinin Aile ile 

bağları dışında çok sayıda şirkete ortaklıklarının uluslar 

arası tekelleri oluşturduğunu” yazmaktadır. Aslında 

13 Yemin Sahibi’nin kurguladığı finans ve bankacılık 

sistemi bu tarihten sonra Avrupa şehirlerinde ve 

başta Newyork olmak üzere K. Amerika şehirlerinde 

yayılıp kök salmaya, dünya hakimiyeti kurulmaya  

başlamıştı. 

Abraham Lincoln’un (1809-1865), ABD Devlet 

başkanlığı yaptığı dönemde (1861-1865) milyarlarca 

dolara tırmanan İç-Savaş masraflarını karşılamak için 

finans çevrelerinin kendisine teklif ettiği krediyi kabul 

etmeyip Devlet Bonoları (faizsiz yeşil dolar) ile savaşı 

finanse ettiği için 1865’de faili belli, sebebi meçhul 

bir suikasta kurban gittiği ileri sürülmüştür. Bu iddia, 

ABD’nin 20.nci Devlet Başkanı James A.Garfield’in 

(1831-1881) de finans çevrelerine ters düşüp Abraham 

Lincoln paralelinde bir ekonomi politikası sürdürmeye 

çalışması sonucu 1881’de öldürülmesi ile daha da  

kuvvet kazanmıştır. (Garfield, “para emisyonunu 

kontrol edenin halkın tüm faaliyetlerini ve ekonomiyi 

kontrol altına alacağını”  ifade etmişti.)

ABD’de 1913 yılında çıkarılan Federal Rezerv 

(FED) Yasası sonucu kurulan FED sistemi, 12 Bölge 

kuruluşundan başka bir de Newyork’da bir Merkez’den 

oluşur. (12 + 1!.)  6000’den fazla özel banka FED’i 

oluşturan üye kuruluşlardır. ABD’li bir çok uzman 

(iktisatcı, siyaset bilimcisi, hukukcu vs.),  FED yasasının 

Anayasa’ya aykırı olduğunu, Kongre tarafından 

onaylanmamış olduğunu, kamu kurumu olmadığını, 

herhangi bir rezerv de oluşturmadığını, hatta Devlet’in 

para basma makinasını kullanma yetkisini karşılıksız 

olarak özel bankaların örgütü FED’e verdiğini  halâ 

inatla iddia etmektedir.  Mealen “FED Yasası’nın 

yeniden ele alınması zamanının artık geldiğini”  dile 

getiren ABD Devlet Başkanı John F. Kennedy (1917-

1963) bu beyanatından kısa süre öldürüldü. Dünyanın 

en şişkin bütçeli ABD İstihbarat Örgütleri bile bu 

suikastın perde arkasını halâ aydınlatamadılar.

Yakın geçmişe kadar Dünya ticaretinde en itibarlı 

para olan “USD” ın gücü ABD’ine ekonomide ne gibi 

avantajlar sağlamıştır?  İyi analiz edip ders çıkarmaya 

çalışılması herkes için yararlıdır. 

Dolar ya da dolar yerine geçen paranın toplam 

emisyon hacmini literatürde bulamayınca tersinden 

bir yaklaşım denemesi,  muhtelif kaynaklardan ABD 

dışındaki ülkelerin merkez bankalarındaki USD 

cinsinden rezerv paraların toplamının 4 trilyon USD 

mertebesinde olduğu, bir o kadar da özel kişi ve 

kurum hesaplarında kaydî para bulunduğu ve ayrıca 

ABD yurt içi ekonomisinde 1-2 trilyon USD’lık bir 

emisyon olduğu varsayımı ile 9-10 Trilyon USD’lık bir 

toplam emisyon hacmine götürdü.  İnternet ortamında 

ulaşılan aşağıdaki diyagramda 2006-7 dönemi toplam 

emisyonu (M1+M2+M3) 10 Trilyon USD düzeyinde 

görünmektedir. Bu değer alındığında ABD resmî altın 

stokları olan 8133,5 ton altının karşılığı 30 USD/gr. 

birim fiyata göre yaklaşık 244 Milyar USD toplam 

emisyon hacminin % 2,44 ‘ü oranındadır. Bu oran 

esas alınırsa TC Devleti’nin 116,1 ton altın stoku ile 

takriben  3,5 Milyar USD/0,0244 = 143,4 Milyar USD 

muadili YTL toplam emisyon hacmine ulaşabilmesi 
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gerekir. Ya da GSYH değerine göre (ABD 10/14 trilyon 

: 0,714) x 941 (TC satınalma gücüne göre GSYH) = 

671,9 Milyar USD muadili YTL toplam emisyonu 

sonucu bulunur. Herhalde ülkemizde durumun 

böyle olmadığını ve bunun gerçekleştirilmesinin de 

mümkün olmayacağını ekonomi uzmanlarımız ifade 

edeceklerdir.  Acaba “Millî Ekonomi Modeli”nde 

ileri sürüldüğü gibi ithalatı “YTL” ile yapabilmek için 

önce ihracatı “YTL” ile mi yapmak lâzım, bu nasıl 

gerçekleştirilecek, ileri sanayi ülkelerinden yapılan 

ithalatta ihracaatcı ülke Dolar ya da Avro talep ederse 

bu nasıl karşılanacak? Görüldüğü gibi olay kompleks 

ve ülkelerin mal çeşitliliği bakımından birbirine 

bağımılığı konuyu daha da kompleks hale getiriyor. 

                                                                                                                                      Sayfa 

18/21

 Para’nın gücünü, ama itibarlı paranın gücünü, ya 

da doğrudan altının gücünü kimse inkâr edemiyor.  

Bu güç kimlerin elinde, işte önemli konu bu, Prof.Dr. 

Oktay SİNANOĞLU’nun “Küresel Kraliyetçiler” diye 

tanımladığı tepedeki yaklaşık 200 şahıs kimlerdir?  

Bunlar Rothschild Ailesi ile diğer 12 ailenin günümüze 

intikal eden torunları olmasın? Bu 12 aileden ikisinin 

“Oppenheimer” ve “Goldschmidt”  aileleri olduğu 

biliniyor. Yaklaşık 210.000 kişilik bir                                                                                                                       

personel ordusu ile dünyanın en büyük altın üreticisi 

“Anglo American” şirketi Oppenheimer ailesine ait bir 

şirkettir. 

Amerikan tarihçileri “Dolar-Banknot” üzerindeki 

sembolleri şu şekilde yorumlamaktadır: 

İnşa edilen piramit gücün simgesi, uzaya açılan 

kapı, Amerikan ulusu piramit gibi inşa ediliyor.

Piramitin merdiveni 13 basamak, Amerika’yı 

yöneten 13 aileyi temsil ediyor.

Piramitin tepesindeki göz “her şeyi görüyor”; 

1776’da düşünülmüş, ABD’nin günümüzdeki 

konumunu çok iyi temsil ediyor.
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“Annuit Coeptis”: “O bizi, yaptıklarımızı onaylıyor” 

anlamında Latince sözcük.

Ok ve zeytin dalı taşıyan “Kartal”, “Barış isteriz ama 

gerektiğinde savaşırız” anlamında. (Barış zamanında 

Kartal zeytin dalına, savaş zamanında ise oklara bakar 

şekilde Dolar basılır.) Kartalın pençesinde tuttuğu 

okların sayısı 13 !  Diğer pençesinde tuttuğu zeytin 

dalında da 13 yaprak var ! (okların ve yaprakların 

sayısı konusu bendenizden)

Piramit’deki basamak sayısı ile Kartal’ın 

pençesindeki ok ve zeytin yaprağı sayısının 13 olması 

bir rastlantı mıdır, yoksa bu, kıvanç duyulan bir 

yapılanmanın deklare edilen sembolü müdür ?

Avrupa Birliği bayrağında daire şeklinde dizilmiş 

12 yıldız sayısı üyeler çoğaldıkça değişmedi!

Acaba bunlar İsa’nın 12 havarisini mi, Musa’nın 

12 kavmini mi temsil ediyor?...

Günümüzden 20 yıl kadar  önce Irak Diktatörü 

Saddam Hüseyin petrol ülkeleri ile gerçek bir BLOK 

oluşturmaya niyetlenmiş ve “çizmeyi aşmaya” 

başlamıştı, Körfez Harekâtı sonuçlarına rağmen petrol 

ihracaatını USD dışındaki paralar (örneğin Euro) 

karşılığında yapmaya kalkışınca bardağı taşırmış ve 

“Kartal”ın oklarına hedef olmuştu.  Şimdi O yok, ama 

petrol fiyatı Savaş öncesinin 3 katına çıktı. Petrolü 

kontrol eden bir-kaç büyük şirket yine kazançlı çıktı.

Avrupa Birliği Projesi Avrupa halklarının 

bir talebi değil, -nitekim bunu AB Anayasasının 

referanduma götürüldüğü Fransa’da reddedilmesinden 

de anlıyoruz-, bilakis  “Yönetici Elit”in projesidir. 

Yönetici Elit, Küresel Kraliyetçilerin Avrupa’da 

görevlendirdiği ekiptir. AB’de, 2000’den itibaren 

para birliği sağlandığında Dolar’a alternatif gibi 

görünen Euro’nun aslında aynı finans cambazlarının 

yeni oyunu olarak sahnelendiğini kamuoyu pek 

algılayamadı. Avrupa’da “Euro”ya geçilmesinin 

akabinde sabit gelirli, çalışan kesim fiyatların altında 

ezilerek şaşkına döndü, Sanayici yükselen maliyetler 

nedeniyle önemli ölçüde ihracaat kabiliyetini kaybetti, 

Devletler sosyal güvenlik harcamalarını kısmak 

zorunda kaldı, bir çok ülkede memnuniyetsizlik arttı. 

Finansal manipülasyonlar, sanki yaygın bir ekonomik 

krizi tezgahlamak amacındaydı.  Türkiye 2001’de sert 

bir döviz darbesi yedi, takriben 400.000 işyeri kapandı, 

ve 2.000.000 çalışan kısa sürede işini kaybetti.(18). 

İçinde bulunduğumuz yılın da büyük bir küresel 

kriz getireceği söylemi ile dengelerin sarsılması 

hedefleniyor olabilir. 

Beklentiler, paniklemeler vb. sosyopsikolojik 

davranışlar borsaları, piyasaları ve dolayısıyle finans 

sektörünü yoğun şekilde etkilemektedir. Toplumların 

mutluluğunu sağlamak için gereken “tam istihdam” 

ancak yeni yatırımlarla mümkündür, yeni yatırım için 

de kapitalist sitemde önce”finansman”ın temin edilmesi 

zorunludur. Sınır tanımayan “Finans Baronları” nın 

bu konuda ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. 

Devletleri, Kurumları, Şirketleri, Kişileri isterlerse 

destekleyip boçlandırırlar, ödeme güçlüğüne düşenlere 

kendi koşullarını dikte ederler. 

Görünen odur ki “Küreselleşme” de amaç her şeyi 

piyasalaştırmaktır. Eğitim ve sağlık hizmetleri de 

piyasalaştırılırsa örneğin ülkemizde GSYH’nın 1/3’üne 

el koyan, yani vatandaşının net gelirinin yarısını 

elinden alan ve günümüzde yaklaşık 180 Milyar 

USD’lık bütçeye göre harcama yapma yetkisine sahip 

Devletimizin kendi Halkı’na başkaca ne gibi hizmetler 

götüreceğini doğrusu merak etmemek mümkün değil. 

Devlet ve özel sektör toplam borcunun 490 Milyar  USD 

düzeyinde olduğu, Türkiye ekonomisinin her yıl  45-

50 Milyar USD borç faizi ödemeye devam ettiği ifade 

edilmektedir. Şimdilerde konut ve otomobil edindirme 

kredileri ile insanlarımız da borçlandırılmaktadır. 

Yerüstü ve yer altı zenginlik kaynakları ele geçirilmiş, 

Devlet’i, şirketleri ve insanları orta ve uzun vadeli 

borçlandırılmış bir toplumun bağımsızlığından söz 

edilebilir mi?

İşçilerin serbest dolaşmasına izin vermeyen 

ama sermayenin serbest dolaşmasına izin veren 

“Küreselleşme Projesi” aslında ulus devletleri yıkmayı 

ve “Tek Dünya Devleti” kurmayı hedefleyen bir 

projedir. Sözü edilen bu Tek Dünya Devleti’ni kurmak 
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ve yönetmek isteyen, şu anda perde arkasından da 

belli ölçüde yöneten kişiler ve kurumlar hakkında bu 

araştırmanın oldukça yüzeysel kaldığı  söylenebilir. 

Amacımız bu olguya dikkat çekmek ve çeşitli 

disiplinlerden uzmanların bu konuya eğilmeleri 

gerektiğini, özellikle ülkemiz için de tehdit ve 

tehlikenin büyük olduğunu ifade etmekti.  

Parayı yaratan finans sektörüne “sanal ekonomi” adı 

verilirse SANAL EKONOMİ’nin, Reel Ekonomi’yi 

çeşitli yöntemlerle satın alarak ele geçirdiği tesbiti 

yapılabilir. İktisadî bağımlılık yüzünden ulus 

devletlerin de bu saldırıya karşı kendilerini, şirketlerini 

ve vatandaşlarını koruyamadığı ifade edilebilir. 

Tek dünya devleti gerçekleştiğinde savaşlar, 

kavgalar, çekişmeler son bulacaksa, insanlar adil 

yönetim altında ve daha yüksek yaşam kalitesinde 

refaha kavuşacaksa, dünyada aç, açıkta kimse 

kalmayacaksa bu projeye herhalde kimse karşı çıkmaz. 

Bu projenin müellif-mimarı olarak “Seçilmişler ” 

(Musa’nın kendisine bağlı 12 kavmi vardı, çölde susuz 

kaldıklarında 12 pınar patlamış, su vermişti)  acaba 

gerçekten samimî ve idealist mi yoksa yine kendilerini 

de kandırıp Allah’ın buyruklarına gerçekte karşı mı 

çıkıyorlar?  Kim bilir, yaşayan görür, zaman bilir. 

Saygılarımla

25.Nisan.2008

Murat  S e z e r  (Metalurji Y. Müh.)  
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