
OKURLARIMIZA,

Dergimizin elinmdeki Haziran 1977 sayısı, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ dergisi-
nin ikinci ve yeni yönetim kurulunun sunduğu ilk sayısı olmaktadır* Biz bu sayıy-
laß kuşkmm kimi nedenlerden kaynaklanan ilk sayıdaki eksiklikleri de gozönünde
tutarak* daha kapsamlı ve daha çok kendi özgül sorunlarımıza yönelik bir yayın
olma yolunda yeni bir adım atıyoruz. Ve bu adımı atarken önce kendi eleştirimizi
kalkış noktası yapma sorumluluğundayız. Kemdi çalışma alanımızı başka alanlardan
soyutlamayanj sorunlarımızın siyasal ve çoğu kez egemen güçlerce gizlenmeye ça-
lışılan boyutlarını gözardı etmeyen, halkımızın çıkarlarmı emperyalizmin ve yerli
ortaMarının çıkarlarına karşı sonuşa dek kararlı bir biçimde savunan bakış açımız,
bu sayımızın ve bundan sonraki sayılarımızın temel belirleyicisi olmuştur, olacaktır.

Bu belirleyici bakış açısı doğrultusunda dergimizde yayınladığımız ve yayınla^
y ocağımız yazıları biçim-içerik yönünden daim da geliştirme yönünde yoğun çaba
içindeyiz. Özellikle ülke koşullarımızı yakından tanıyan Jeoloji Mühendisi arkadaş-
larımızın kendi Özgün sorunlanmızdaki ürünleri bu sayıda çoğunluktadır. Örneğin;
barajlar üzerinde iki yazı, kıta sahanlığı üzerine bir yaz% ekonomik jeoloji konu-
sunda iki yazı v,b* bu konuda düşüncemizi somutlayan yazılardır.

İlerideki sayılarımızda da kendi sorunlarımızı işleyen kendi ürünümüz yazılan
öncelikle değerlendireceğiz, Emperyalizmin girdiği sömürge-yan sömürge ülkelerde
oluşturduğu^ özellikle aydınlan ve bunların biri parçasını oluşturan teknik eleman-
lom etkileyen ve böylece sömürüsünü kolaylaştıran kendi sorunlarına sahip çıkama-
ma, sorunlarını anlaiamama ve savunamama gibi geri bıraktınlmışlık psikolojisi*
ni bizler ancak anti-emperyalist bilinçle, kendi örgütlerimizde daha bütünleşmiş ve
bilenmiş olarak^ sorunlarımıza Özellikle halkımızın çıkarları yönünde yaklaşarak ve
bu uğurda emperyalizme ve yerli ortaklarına karş% kararlı Wr mücadele vererek
yıkabilirm

Bu koşullarda bize düşen görm yayınlarımızda doğal kaynaklarımızm sömürü-
sünü sergilemek^ bu kaynaklarimmm çalışan geniş emekçi kitlelerin ve halkın çı~
karları doğrultusunda nasıl değerlendirilebileceğini araştırmak^ kimi ülkelerdeki
olumlu örnekleri incelemek ve tüm Teoloji Mühendislerini bu mücadeleye katmak
olmalıdır. Çünkü bizimß halkımızın çıkarları için atacağımız her adımda emperya-
lizm ve onunla işbirliği halindeki egemen sınıflar o kadar gerilemiş olacaktır.

Çalışma alanımızın ülkemizin svyasi ve ekonomik yapısından ayrı konvlmama-
s%? yazılarımızın yurt sorunlarını çözümleyici^ halkın çıkarlarını savunur ve anlap-
lir olmasij bu yönde bilinçlendiricij mücadeleye katılımı sağlayım olması başlıca
amacımız ve temel ilkemizdir.

Bu yönde her im eleştiri ve katkılarınız bize yol gösterici olmaktır.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu
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