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Konut Kurultayı Yapıldı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri

Odası, Mimarlar Odası, Şehir Planlama Mühendis ve Mimarları Odası ta-
rafından düzenlenen Konut Kurultayı 16-20 Aralık tarihleri arasında An-
kara'da yapıldı.

Konut konusundaki iç ve dış sömürünün teşhir edildiği Kurultayda
bu  sömürü  düzenine  karşı  demokrasi  mücadelesinin  en  geniş  kitleleri
kucaklayacak şekilde sürdürülmesinin bir yurtseverlik görevi olduğu sap-
tandı.

Konut  sorununun  çeşitli  yönlerini  ele  alan  32  bildirinin  tartışmaya
sunulduğu  ve  çeşitli  önerilerin  geliştirildiği  kurultayda konut  sorununun
çözümü,

«Konut sorununu çözme altında ister arsa vurgunculuğuna yol açıl-
sın, ister devletçiliğimiz zümreleri pay arasın, bu konut belası, hakim sınıf
sömürü ve tahakkümünün halkın üstünden kalkması ile sona erebilecek-
tir» şeklinde somutlaştı.

Biz burada topraktaki «Mülkiyet» biçiminin somut olarak ele alındığı
bildirilerden  Fehmi  Yavuz'un,  Haldun  Özen'in,  Çiğdem  Berdi  -  Tolga
Erogan'ın bildirilerini ve bu bildirilerin eleştirilerini yayınlamakla yetine-
ceğiz.
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ARSA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
ve TOPRAĞIN DOĞAL

KAYNAK NİTELİĞİ

Fehmi Y A V U Z

G İ R İ Ş

Arsa sorununun çözümü için, toprağın mülkiyeti  ile,  üzerindeki ya-
pının mülkiyetinin ayrı ayrı şeyler olduğu gerçeğini  benimsemek zorun-
luğu vardır.  Toprak  doğal  kaynaktır  ve üretilemez.  Yapıyı  ise  çağın tek-
nolojisine göre üretmek  elinizdedir.  Çadırda yaşayan göçebeler  barınak-
larını,  konutlarını kolaylıkla taşımak olanağına bile sahiptir. «Hane ber-
duş» evi sırtında sözü, bu gerçeği alaylı biçimde dile getirir. Türlü afetler
nedeni ile kısa süreler içinde kurulup sökülebilen barakalar da toprağın
üzerindeki  konutun,  yapının  taşınmasında  bir  ölçüde  esneklik  olduğunu
gösterir.  Askerler,  görevlerinin  özelliği  nedeni  ile,  çadır  başta  olmak
üzere,  sökülüp  atılabilen  barınaklardan,  barakalardan,  köprülerden
günümüzde de yararlanıyorlar.

Ancak yukarıda değindiğimiz örnekler çok sınırlı  alanları  kapsamak-
tadır. İnsanoğlu toprağın üstüne kurduğu yapıların, çoğunlukla uzun ömürlü
olması yolunu tutmuş ve bu alandaki teknolojiyi durmadan geliştirmiştir.
Beton  arme  sözü  belki  bu  gerçeği  dile  getirmeğe  yetebilir.  Son  ge-
lişmelerin,  toprak  mülkiyetinin  üzerindeki  yapının  mülkiyetinden  ayrıla-
mayacağı  kanısının yerleşmesinde payı vardır.

Liberalizmin egemen olduğu dönemde, insan emeği başta olmak üze-
re, her şey piyasada ve serbest rekabet ölçülerine göre alınıp satılabilir,
ilkesi yaygınlaşmış ve kökleşmiştir. Toprak niçin bunun dışında kalsın?

Toprağın doğal kaynak olduğu ve istenildiği zaman, istenildiği yer-
de üretilemediği gerçeğini insanoğlu 20 nci yüzyılın ortalarında, sanki ye-
niden keşfetmiştir.  Bunun başlıca  nedeni  nüfus  patlamasıdır.  Örneğin
İsa'nın doğduğu günlerde 100- 150 milyon olan Dünya nüfusu 1550 yılında
yarım milyara, 1850 de 1 milyar 300 milyona yükselmiş, 20 nci yüz-
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yılın başında 1.7 milyarı bulmuştur. İçinde yaşadığımız yüzyılda, her 10
yılın artışları şöyledir;

Yıllar Her 10 yılda Eklenen (Milyon)

1900-1909 120
1910-1919 132
1920-1929 208
1930-1939 225
1940-1949 222
1950-1959 448
1960-1969 604

Görüldüğü üzere,  yalnız 1960-1969 yılları  arasındaki  10  yıllık  dö-
nemde eklenen 604 milyon kişi,  16 ncı  yüzyılın ortasındaki  dünya nüfu-
sundan 100 milyon fazladır.  2000 yılına kadar ise Dünya nüfusunun 7
milyara yaklaşacağı hesaplanmıştır.

Öte  yandan dünya üzerinde insanların,  hayvanların,  bitkilerin  yarar-
lanabileceği topraklar, kaynaklar sınırlıdır, yerine ve türüne göre hızla tü-
kenmekte, yıpranmakta, kirlenmekte, yararlanılamaz duruma gelmektedir.
Son yıllarda çok sözü edilen Çevre Sorunları bu olumsuz gelişmeyi de dile
getiriyor.  Doğal  kaynaklar  arasındaki  yeri,  önemi  hızla  artan  petrolü
Arapların ve petrol üreten geri kalmış ülkelerin, 1973 yılı sonlarına doğ-
ru  silâh  olarak  kullanması,  çevre  sorunlarını  bütün  Dünyada,  sorunlar
listesinde çözüm bekleyen konuların başına çıkarmıştır. Biz yalnız toprakla
ilgileneceğiz.

Nüfus patlama biçiminde artarken : «Dünya hep aynı büyüklüktedir
ve öyle kalacaktır.» Nüfusun belli merkezlerde toplanması yerleşme soru-
nu,  bu  arada  konut  sorunu  her  geçen  gün önemini  artırıyor.  Toprağın
üretilebilen mallar  gibi  serbest  piyasanın rekabet  koşullarına göre alınıp
satılması sonucu olarak, yerleşme ve arsa sorunu, özel teşebbüsün kâr is-
teğine  uygun  biçimde  çözülecektir.  İşte  çelişki  buradadır.  Çünkü  yalnız
taşınabilen,  üretilebilen  malların  fiyatının  piyasada  ayarlanması  olanağı
vardır.  Bu konuda yalnız taşınabilir  olmak  da yeterli  değildir.  Örneğin
petrol  ve  türlü  madenler  taşınabilir,  ancak  bunların  doğadaki  rezervleri
sınırlıdır. Öyle ise doğal kaynakların fiyatının arz ve talep kurallarına gö-
re ve serbest piyasada ayarlanamıyacağından söz etmek gerçeğe çok da-
ha uygun düşer.
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Toprakta her iki özelliği de buluyoruz. O taşınamaz ve üretilemez. Bu
gerçeği  görmeğe başlayan ileri  ülkelerde,  toprak politikalarını  akıllıca dü-
zenlemek isteği ve çabası gün geçtikçe artıyor. Ayrıntılara girmeden bir-
kaç örnek verelim :

Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  1972  Mayısında  kabul  ettiği
Toprak  Anlaşması  «toprak  insanlığın  bekası  için  gerekli  olan  bir  doğal
kaynaktır» sözü ile başlıyor.

Bir İtalyan yazarı :  Toprak İçin Dünya Ölçüsünde Bir Politika Gerek-
lidir başlığı altında şöyle diyor :

«İnsanın ulaşabildiği  yerlerde,  orman ve  favna tahripedildi.  Bunların
yok edilmesi  çoğunlukla  geniş  ölçüde ve yıkıcı  olmuştur  ki,  çevrenin  ka-
rakteri tümden değişmiştir ve artık onarılmaz bir durum ortaya çıkmıştır.
Sonunda insan kendisinin bile barınamıyacağı  bir  çöl  yaratmak üzeredir.
Öyle  görünüyor  ki  her  birimiz,  herkes,  yalnız  olduğuna,  insanoğlunun
geleceği  hakkında  sorumluluk  taşımadığına  inanıyor.  Genel  daşranış
bilgisizlik, sonuçlarını düşünmeden tahrip yönündedir. Her ulusun toprağı,
insanlığın ortak  varlığıdır  ve  bu nedenle  her  ülkenin  katılacağı,  dünya
çapında  bir  toprak  politikası  gereklidir..  Günümüzdeki  ve  gelecekteki
insanlığın  ve  canlıların  konutu  ve  hayat  kaynağı  olan  toprakdan  akıllıca
yararlanmağı bir dünya politikası gerçekleştirir» (1).

Birleşmiş Milletler Örgütünün kent topraklan hakkındaki yayınlarında
ise şunları buluyoruz:

«Teknolojik ilerleme sürüp giderken sosyal yapı bu ölçüde gelişmiyor.
Geçen 50 yıldaki kentsel nüfusun artışı ve gelecek 30 yılda beklenen  artış
insanı,  toprağa  olan  gereksinmenin  karşılanıp  karşılanamayacağını
düşünmeye  zorluyor.  Gelecekteki  kentsel  büyüme  bakımından  bir  toprak
kıtlığı  olmayacak,  fakat  istenen toprakların piyasaya arzı  yapılamıyacak-
tır. Bu ise mevcut mülkiyet düzenini ve egemen olan endüstri toplumunun
bir sonucu ve ürünüdür» (2) .

Ülkemizde Durum : Batı ülkeleri, ileri ülkeler 19 ncu yüzyılda toprağa
uyguladıkları  serbest piyasa kurallarından ayrılmanın bu alandaki mülkiyet
haklarını sınırlamanın yol ve yöntemlerini geliştirirken, biz ve birçok geri
kalmış ülkeler toprak mülkiyetine dokunulmazlık tanıma eğili-

(1)N. Pavan, What Should We do with our Planet Erth, Roma 1969, s. 8.
(2)Urban Land-lls Policies and Control Measures, Cilt 6, s. 1. New York 1973.
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mini sürdürüyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara için kabul edilen
583 sayılı  Özel  bir  Kanun Türkiye Büyük Millet  Meclisinde tartışılırken,
günümüzün en ileri mülkiyet ilkeleri dile getirilmiştir. Daha o zaman ar-
tan değerin  kamuya aktarılmasından,  konut  için  toprak  kamulaştırmanın
Anayasaya aykırı olmadığından söz edilmiş ve 1915 yılındaki tapuya kayıtlı
değerlerin 15 katı üzerinden 4 milyon metre kare kadar toprağın Ankara
Belediyesince kamulaştırılması yetkisi verilmişti (3). Bu Örnek olayı,  kuy-
ruklu yıldızın akıp geçmesine benzetebiliriz.

Sözünü  ettiğimiz  olumlu  adımı  yenilerinin  izlemesi  beklenirdi.  Öyle
olmamış, imar işlerini, şehirciliğimizi ve konut alanını yozlaştıran tutum
ve davranışlar  birbirini  kovalamıştır.  Yalnız  arsa  konusunda  değil,  tüm
taşınmaz mallar hakkında Hazinenin, Millî Emlâkin çağ dışı diyebileceği-
miz bir politika, ya da politikasızlık içinde bocaladığını görüyoruz.

Sinan Erdemli'nin, Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Baş
Müşaviri iken 1965'de hazırladığı bir rapor (4) bu alandaki politikasızlı-
ğı, tutarsızlığı, atılan yanlış adımları ayrıntılı  biçimde göstermektedir.

Ülkemizde Hazine mallarının taksitle satışı 1925 yılı Bütçe Kanunu-
nun 25. Maddesi gereğince verilen yetki ile başlamış ve 1936 yılının Tem-
muz ayında, Maliye Bakanlığının 394 sıra  Numaralı  bir  genelgesi ile  son
bulmuştur. Sinan Erdemliye göre :

«Bu 11 yıl içinde, şehir ve kasabalarda bulunan ve çoğu mübadil Rum-
lar'dan ve firarî Ermenilerden kalan arazi, arsa, bahçe, ev ve benzeri ta-
şınmaz mallar çok cüz'i bedellerle ve iki yıl süre ile satışa çıkarılmıştır.

İki  yılın sonunda taksitle satış  bedelleri tahsil edilemediğinden, va-
deler durmadan uzatılarak 5, 10, 15 ve sonra 20 yıla çıkarılmıştır. Son
süre 1960 da bittiği halde henüz taksitli satışların bedelleri tamamiyle tah-
sil edilebilmiş değildir.

Hazine özel şahıslara taksitle sattığı  yüzbinlerce taşınmaz malı  özel
idare, belediye ve köylere taksitle satmış ve bu idareler her yıl bütçeleri-
ne taksit bedellerine tekabül eden ödeneği koymak zorunda bırakılmış ol-
sa idi, hem hazine satış  bedellerini daha kolaylıkla tahsil eder, hem de
mahallî idareler bir gelir kaynağına sahip olurlardı.»

(3)Fehmi YAVUZ, Ankara'nın İmari ve Şehirciliğimiz, s. 15-24, Ankara, 1952.
S.B.F. Yayını.
(4)Türk Mahallî İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Araştırması İçin hazırlanan
bu rapor basılı değildir.
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Sinan Erdemli raporunun başka yerinde şöyle diyor :

«Bu intikaller  memleketin  gelecekteki  çeşitli  ihtiyaçları  düşünülerek
idare edilse idi, bugün 5 yıllık kalkınma plânının öngördüğü işler için arazi
ve  arsalar  elde  bulundurulabilirdi.  Halbuki  göçmenlerin  yerleştirilmesi,
topraksız çiftçilerin toprak sahibi edilmesi, şehir ve kasabaların imarı gi-
bi konularda Devletin o tarihte tayin ve tesbit edilmiş değil uzun vadeli,
kısa vadeli bir politikası dahi bulunmamakta idi. Bunun bir sonucu ola-
rak çoğu hazineye bedelsiz olarak intikal eden mallar, plânsız, program-
sız ve gayesiz olarak elden çıkarılmıştır.»

Sözü edilen plansızlık, programsızlık... günümüze dek sürüp gelmiştir.
Bu tutum arsa, emlâk sahiplerine dokunulmazlık ölçülerine varan hakların
tanınması  biçiminde  somutlaşmaktadır.  Tapu,  kadastro  işlerinin  düzene
sokulup  tamamlanmaması,  arsa  spekülâsyonunun  önlenememesi,  ge>-
cekonduların artması... hep emlâk sahiplerinin direnmesi ile açıklanabilir.
Çıkarılan kanunlar ise dolaylı, dolaysız biçimde spekülatörün çıkarını  ar-
tırmak,  emlâk  fiyatlarını  yükseltmek  sonucunu  yaratmıştır.  Örneğin  Kat
Mülkiyeti  Kanunu dış  görünüşü  ile  konut  edinmek  isteyen vatandaşlara
kolaylık sağlamak amacına yönelmiştir. Gerçekte ise sürekli olarak yük-
selen  fiyatlarla  bir  kişinin  konut  yaptırmak  için  almağa  gücü  yetmeyen
arsalara alıcı  bulmak  amacı  gizlidir.  Gecekonduculara  göz yummak,  göz
kırpmak, belli politik dönemlerde, seçimin yaklaştığı günlerde tapu dağıt-
mak  da,  büyük ve nüfuzlu spekülatörlerin  sus  payı  vermeleri  olarak  de-
ğerlendirilebilir.

Anayasamız ve Toprak Sorunu

1961  Anayasasının  Kurucu  Mecliste  tartışıldığı  günlerde,  mülkiyet
hakkı,  toprağın  kaybolmasını  önlemek  ile  ilgili  dikkate  değer  konuşmalar
olmuştur.  Millî  Birlik  Komitesi,  şu  fıkranın  36  ncı  maddeye  eklenmesini
önermişti  :  «Devlet  arsa  mülkiyetinin  toplum  yararına  aykırı  olarak  kul-
lanılmasını  önleyici  tedbirleri  alır.»  Bu  fıkranın  eklenmesini  uygun  bul-
mayan Anayasa Komisyonunun gerekçesi şöyledir :

«36 ncı  maddenin  son fıkrasında genel  olarak mülkiyet  hakkının kul-
lanılması  toplum  yararına  aykırı  olamaz»  hükmü  mevcuttur,  kî  gerek  bu
hüküm gerek  Sosyal  Devlet  Mefhumu yalnız  arsa  mülkiyetinin  toplum ya-
rarına  aykırı  olarak  kullanılmasını  değil,  alelıtlak  mülkiyet  hakkının  bu
istikamette  kullan ı lmasın ı  önleyici  bütün tedbirlerin  al ınmasını  Devlete
bir  görev olarak yükler.  Arsa mülkiyetinin bu bakımdan ayr ıca ele alin-
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ması  hem lüzumsuz olduğundan, hem de diğer mülkiyet konuları  bakı-
mından aynı ödevin mevcut olmadığı zehabını yaratabileceğinden mahzur-
ludur.  Komisyonumuz sözü geçen ilâvenin kaldırılmasını  bu gerekçe ile
uygun bulmaktadır.»

Yine Kurucu Meclis Genel Kurulunda, kamulaştırmayı düzenleyen 38
nci madde tartışılırken verilen şu önerge de kabul edilmemiştir :

«Bütün topraklarımızdan millî menfaata en uygun bir şekilde istifa-
deyi sağlamak üzere gerekli Kanunlar çıkarılır. İstimlâki gerektiren haller-
de ödenecek değer ve ödeme şekli ilgili kanunda belirtilir.»

Anayasamızın 52 nci maddesinde şu hükmü de görelim :

«Devlet  halkın  gereği  gibi  beslenmesini,  tarımsal  üretimin  toplumun
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını önle-
mek... için gereken tedbirleri alır.» Yine Anayasamızın 130 ncu maddesin-
de : «Tabiî servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altında-
dır.» Hükmünü buluyoruz.

Anayasa başta olmak üzere, türlü kanunlara girmiş  olan hükümlerin
arsa  spekülâsyonunu,  emlâk  fiyatlarının  artmasını  önlemeye  yetmemesi
karşısında, gerçeğe irkilmeden bakmak zorunluğu vardır. Bu gerçek bütün
ülkelerin toprağı bir doğal kaynak olarak kabul etmesi ve onu piyasada
alınıp satılan  bir  mal  olmaktan  çıkarması  «biçiminde özetlenebilir.  İleri
ülkeler. Birleşmiş  Milletler Örgütü bu amaca yaklaşmanın yol ve yöntem-
lerini aramaktadır. Bizim de, toplum yararıyla bağdaştırılamayan taşınmaz
mallar  üzerindeki  özel  mülkiyet  tutkusundan uzaklaşmağı  öğrenmeye yö-
nelmemiz gerekir.
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«ARSA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE TOPRAKIN
DOĞAL KAYNAK NİTELİĞİ» BİLDİRİSİNİN

ELEŞTİRİSİ

G ü rka n  G E Z İ M

ELEŞTİRİ

Sayın  Profesör  Fehmi  Yavuz'un  bildirisi,  bizim  görebildiğimiz  kada-
rıyla, başlıca iki ana tema etrafında gelişmektedir.

Bildiride  önce  :  sınırlı  bir  «doğal  kaynak»  olarak  torağın  önemine
işaret  edilmekte.  Yüzyılın başından itibaren Dünya'da görülen «nüfus pat-
laması» çarpıcı  bir tablo olarak ortaya konmakta. Ve 2000 yıl larına doğ-
ru nüfusu 7 milyara yaklaşacak olan Dünyamız'ın artan beslenme ve barın-
ma  ihtiyaçlarının  karşılanmasında,  toprak  kaynaklarının  yetersiz  kalma
tehlikesi  birinci  ana  tema  olarak  iş lenmektedir.  «Dramatiko»  bir
tema'-d ır  bu.. .

Daha sonra bildiri'de «Dünya'nın hep aynı  büyüklükte olduğu ve öy-
le  kalacağı»  belirlenerek,  toprağın  «akıllıca»  kullanılması  gereğine  deği-
nilmekte.  Toprağın,  «taşınabilen  ve  üretilebilen  mallar»  gibi,  piyasa'nın
«serbest  rekabet»  koşullarıyla  fiyatı  ayarlanan  bir  mal  olarak  düşünüle-
meyeceği,  bunun  bir  «çelişki»  olacağı  kabul  edilmekte.  Hatta,  öteki  doğal
kaynakların (petrol,  madenler  vb.)  f iyatlarının da,  gene  aynı  arz  ve ta-
lep kurallarına göre piyasa'da belirlenmesinin  yalnış  olacağı  eklenmekte-
dir.  Ve  nihayet,  «İ leri  Batı  Ü1keleri«ndeki  toprak  politikalarının  serbest
piyasa  kurallarını  gitgide  sınırladığı  örneklenerek,  «Anayasamızın bu ko-
nuda  sınırlamalar  kaymaya  müsait  olduğu  ikinci  ana  tema  olarak  işlen-
mektedir.

Bu da bildiri'nin «legalitik» temasıdır...

Böylece,  iki  ana  tema  etrafında  oluşan  bildiri,  Türkiye'deki  toprak
politikası  açısından Arsa Ofisi  Kanunu'nu «ölü doğmuş» niteliğine de par-
mak basarak konuyu noktalamaktadır.
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Gerçi,  kendi formel  takdimi  içinde bildiri  :  «giriş», «ülkemizde du-
rum», «Anayasamız ve toprak sorunu», «özetleme» başlıklarıyla sırala-
nan bir gelişme izlemektedir. Ama, konuyu daha berraklaştırmak ve tartış-
ma zemini  elde etmek bakımından, iki  temalı  bir  toparlama yapmanın
yalnış olmayacağını; ve sayın bildiri sahibinin de bu özetlemeye itirazı ol-
mayacağını düşünüyoruz. Bu konuda, Sayın Yavuz'un son söz hakkı sak-
lıdır elbette...

Bildiri'nin eleştirilmesinde, yukarıdaki zemin dışında bir başka sorun
da ;  Kurultay programı  çerçevesinde bildiri'ye ayrılan yerle ilgilidir.  Ku-
rultay programında, bildiri ve eleştiri konusu olarak «Türkiye'de Kamulaş-
tırma olanakları ve beklenebilecek yararlar başlığı seçilmiştir. Oysa, Sayın
Yavuz'un bildirisi  «Arsa  Sorununun Çözümü ve  Toprağın  Doğal  Kaynak
Niteliği» üzerindedir.

Böylece, Kurultay programında ayrılan yer ile sunulan bildiri arasında
belirli  bir  boşluk  vardır.  Ortaya  çıkan  boşluğun  kapatılmasında  «eleş-
tiri»nin sorumluluk  payı  tartışmalı  bir  konu olmakla  birlikte,  Sayın Ya-
vuz'un bildirisini, «Kamulaştırma olanakları ve yararları» temasına doğru
genişlemiş varsayarak eleştirmeye de elden geldiğince çaba göstereceğiz.
Ne  varki,  genişletme  varsayımları  üzerinde  Sayın  bildiri  sahibinin  ItN
razlarının bulunması doğaldır ve hatta beklenmelidir...

Son olarak,  gene Sayın bildiri  sahibinin itirazına açık  olmak  üzere,
bildiri'de anlatılmak istenenler ve söylenmeye çalışılanlar ile, bazı kabuller
çerçevesinde  söylenmiş  bulunanlar  arasında  görevi  (relativ)  bir  ayırım
yaptığımızı da belirtmek isteriz. Şaşırtıcı da gelse, anlatılmak istenenler-
le büyük bir  aykırılık  içinde olmadığımızı  ifade etmeliyiz. Ama, bildiride
söylenmiş  bulunan bir  çok  görüşün raslantı  olmadığını  ve bu görüşlerle
uzlaşmaz bir farklılık içinde düşündüğümüzü; söz konusu görüşlerin kay-
naklarına inerek, bunların daha sistemli hale gelmelerini önlemenin kaçı-
nılmaz bir görev olduğunu da açıklıkla kabul etmeliyiz.

«Nüfus Patlaması»

İkinci Emperyalist Dünya Savaşın'da patlatılan «atom bombalarından
bu yana, Dünya'da hızlı  bir  «nüfus  patlamasından söz ediliyor.  Dünya
nüfusu, ünlü İngiliz papazı Malthus'un haber verdiği gibi, gerçekten «geo-
metrik dizi» halinde artıyor. Ama, istatistiğin kaba genellemeleri bir ya-
na, bu «geometrik dizi» artış hiç de homojen (mütecanis) dağılmıyor Dün-
ya üzerinde.  Dünya «gelir  dağılımı»  nasıl  bir  kutuplaşma gösteriyorsa,
«nüfus artışı» da öyle : sanki ters orantılı bir ilişki var ikisi arasında...
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«ARSA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE TOPRAKIN
DOĞAL KAYNAK NİTELİĞİ» BİLDİRİSİNİN

ELEŞTİRİSİ

G ü rka n  G E Z İ M

ELEŞTİRİ

Sayın  Profesör  Fehmi  Yavuz'un  bildirisi,  bizim  görebildiğimiz  kada-
rıyla, başlıca iki ana tema etrafında gelişmektedir.

Bildiride  önce:  sın ır lı  bir  «doğal  kaynak»  olarak  torağın  önemine
işaret  edilmekte.  Yüzyılın başından  itibaren  Dünya'da  görülen  «nüfus  pat-
laması» çarpıcı  bir tablo olarak ortaya konmakta. Ve 2000 yıl larına doğ-
ru nüfusu 7 milyara yaklaşacak olan Dünyamız'ın artan beslenme ve barın-
ma  ihtiyaçlarının  karşılanmasında,  toprak  kaynaklarının  yetersiz  kalma
tehlikesi  birinci  ana  tema  olarak  iş lenmektedir.  «Dramatiko»  bir
tema'-d ır  bu.. .

Daha sonra bildiri'de «Dünya'nın hep aynı  büyüklükte olduğu ve öy-
le  kalacağı»  belirlenerek,  toprağın  «akıllıca»  kullanılması  gereğine  deği-
nilmekte.  Toprağın,  «taşınabilen  ve  üretilebilen  mallar»  gibi,  piyasa'nin
«serbest  rekabet»  koşullarıyla  fiyatı  ayarlanan  bir  mal  olarak  düşünüle-
meyeceği,  bunun  bir  «çelişki»  olacağı  kabul  edilmekte.  Hatta,  öteki  doğal
kaynakların  (petrol,  madenler  vb.)  f iyatlarının da,  gene  aynı  arz  ve ta-
lep kurallarına göre piyasa'da belirlenmesinin  yalnış  olacağı  eklenmekte-
dir.  Ve  nihayet,  «İ leri  Batı  Ülkeleri«ndeki  toprak  politikalarının  serbest
piyasa  kurallarını  gitgide  sınırladığı  örneklenerek,  «Anayasamızın bu ko-
nuda  sınırlamalar  kaymaya  müsait  olduğu  ikinci  ana  tema  olarak  işlen-
mektedir.

Bu da bildiri'nin «legalit ik» temasıdır...

Böylece,  iki  ana  tema  etrafında  oluşan  bildiri,  Türkiye'deki  toprak
politikası  açısından Arsa Ofisi  Kanunu'nu «ölü doğmuş» niteliğine de par-
mak basarak konuyu noktalamaktadır.
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Sürekli genişleyen bir «yedek işsizler ordusu» yaratarak, «işgücü re-
kabeti»™ kızıştıran; gitgide pazarlık gücü kırılan işgücü'nü, kolayca alı-
nıp satılan ve istendiğinde posa halinde atılan «meta» haline getiren bir
araç bu. İşgücü'nün fiyatını,  yani ücretleri  düşüren;  sermaye'nin organik
bileşeninin, yani makinalar vb. nin sürekli yenilenmesi ihtiyacını ertele-
yen; ve böylece ortalama kâr oranının, yani artık-değer sömürüsünün art-
masını sağlayan bir «sosyal güvenlik» aracı... Öyleyce bu tedirginlik niye?

Niçin tedirgin oluyor «ileri  Batı  Ülkeleri», Dünya'daki nüfus artışın-
dan? «Dünya hep aynı büyüklükte olduğu ve öyle kalacağı» için ve insan-
lara buğday ekecek toprak, ev kuracak arsa kalmayacağı için mi? «Dünya
üzerinde  insanların,  hayvanların,  bitkilerin  yararlanabileceği  topraklar,
kaynaklar  sınırlı» olduğu için;  ve  nüfus  artışı  nedeniyle,  bu kaynaklar
«hızla  tükenmekte,  yıpranmakta,  kirlenmekte,  yararlanılamaz  duruma
gelmekte» olduğu için mi? İnsanlığın, yani dünya halklarının evsiz-bark-
sız,  aç-bilaç  kalacağını  düşündüklerinden  mi  tedirgin  oluyorlar?  «Ayni
gemide olmanın» tedirginliği  ama,  «ayni gemide» ki  çoğunluk  adına bir
tedirginlik değil bu.

Zaten  her  yıl  milyonlarca  ton  verimli  toprak  «erozyon» nedeniyle
denizlere karışmakta; önü alınamayan sel baskınları, kuraklık, salgın has-
talıklar  nedeniyle  üretici  güçler  kırılıp  gitmekte,  doğal  kaynaklar  tahrip
olmakta.  Nüfus artışıyla ilgisi  mi  var bunların? «Son yıllarda çok sözü
edilen «çevre sorunları» bu olumsuz gelişmeyi (mi) dile getiriyor»; yok-
sa, kapitalizmin, emperyalizmin doğal kaynakları yağma etme geleneğinin
bugün varıp dayandığı büyük bunalımı mı? «Geri kalmış  ülke» halklarını
tehdit eden bu gerçek «çevre sorunları», niçin sadece birkaç battaniye ve
üzüntü mesajıyla geçiştiriliyor?.

Ve zaten, «geri kalmış ülke «halklarının büyük çoğunluğu evsiz-bark-
sız,  aç-bilaç;  Hindistan  şehirlerinde  nüfusun  yarıdan  fazlası  sokaklarda
geceliyor; ve «pek gelişmiş» A.B.D.'de dahi, göreli bir açlık (kötü beslen-
me)  içinde  yaşıyor  «ölüm»  zencileri...  İnsanlığın  bu  gerçek  ihtiyaçları,
karşılanmak bir  yana; niçin gitgide sosyal uçurumlar halinde ortaya çıkı-
yorlar?.

Emperyalist,  kapitalist  ve  pre-kapitalist  sömürü  çemberleri  içinde
«doğal  ayıklanma»ya terkedilmiş  insanlar,  bu  güçlerin  baskısına  «doğal
üreme» yoluyla tepki gösterecekler elbette :

Kitlelerin gitgide yoksullaşması  nüfus artışının sonucu değil;  aslında,
nüfus artışı yoksullaşmanın sonucudur. Ve de, her ikisinin nedeni : em-
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Konu, «Dünya nüfus artışı» adı altında ele alınıyor ama, aslında, bu
artışı doğuran ülkeler, «geri kalmış» denilen Asya, Afrika ve Güney Ameri-
ka ülkelerinden, başkası değil, bazı «gelişmiş» ülkelerde (Fransa, İngilte-
re, Almanya, Danimarka vb.) doğal nüfus artışı adeta yerinde sayıyor; ve
hatta  uzmanlar,  «eğri»nin  aşağıya kıvrıldığından  söz ediyorlar.  (Alfred
Sauvy, Enid Charles, Alexander Carr-Saunders v.b.). İşbu kadarla da kal-
mıyor; daha otuz yıl öncesinin en hızlı nüfus artışı gösteren «geri kal-
mış»  ülkeyi  :  Çin,  Sosyalist  devrim'Ie  birlikte,  nüfus  artışının  da  nasıl
dengelendiğini  gözler  önüne seriyor.  Aklı  başında  bazı  Batılı  uzmanlar
(Alfred Sauvy), oturup : «Malthus'tan Mao Çe Tung'a» diye kitaplar ya-
yınlıyorlar. Nüfus artışının «kader-i ilâhî» olmadığı konuluyor ortaya...

Gelgelelim, nüfus da «patlamaya» devam edip, duruyor. AAathus, nü-
fus artışı  tehlikesini soylulara haber verirken; eski  Şehir Uygarlıklarında
köle «fazlası»nın arada sırada kılıçtan geçirilmesi gibi, artan nüfus «faz-
lasının da savaşlar, salgın hastalıklar v.b. yollardan ortadan kalkabileceğini
öngörüyordu.  Denenmedi  değil  bu  yollar;  Milyonlarca  insanın  öldüğü
Emperyalist Dünya Savaşları, göz göre göre patlatılan «atom» bombalan
(Mo Arthur 1949'larda birkaç bomba da Çin'e düşmeli diyordu), milyon-
larca ton bombanın harcandığı  süregelen «bölgesel  savaşlar»,  bütün ku-
rumlarıyla «uygarlığın» seyirci kaldığı salgın hastalıklar vb... Gene de önü
alınamadı «nüfus patlaması»nm.

Sanki, nükleer tehdit altında elleri kolları bağlanmak isteyen barışçı
ülkeler halkları,  bu tehdide «nüfus» patlamaları ile karşılık veriyorlardı.
Emperyalist devletler yer altında «atom» ve «hidrojen» patlattıkça, sanki
onlar  da yer yüzünde «nüfus» patlatıyorlardı.  Hem,  «savaş  yapma,  aşk
yap» sloganıyla dolaşmıyor muydu A.B.D. «barış  gönüllüleri»;  bu yoldan
afyonlamaya  çalışmıyorlar  mıydı  Dünya  gençliğini?  İşte  size  «aşk»  :
Aşkların en güzeli üretim için, üretim'e insangücü yetiştirmek için «aşk».
Tarlalarda, atölyelerde, fabrikalarda çalışacak ve aile'nin ataerkini yaşa-
tıp,  sürdürecek  «erkek  çocuklar  için»;  «geri  kalmış  ülke»  halklarının,
«üretici  güçlerin gelişmesi»nden anladıkları  en doğal yol bu olduğu için
«aşk». Gereğinde Almanya'lara gönderilip, «anavatan»a döviz, «baba oca-
ğına gelir  (rant) sağlayacak olan; satılık,  kiralık «işgücü» yetiştirmek
için «aşk». Yani, bir çeşit «sosyal güvenlik» aracı olarak «aşk»...

Evet, bir çeşit «sosyal güvenlik» aracı. Ve sadece «geri kalmış  ülke-
ler»în yoksul ve çaresiz kırsal aile babaları için değil; sermaye ihraç eden
veya işgücü ithal eden, ya da her ikisini birden yapan «ileri ülke» kapita-
listleri için de «sosyal güvenlik» aracı.
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Sürekli genişleyen bir «yedek işsizler ordusu» yaratarak, «işgücü re-
kabetbni kızıştıran; gitgide pazarlık gücü kırılan işgücü'nü, kolayca alınıp
satılan ve istendiğinde posa halinde atılan «meta» haline getiren bir araç
bu.  İşgücü'nün  fiyatını,  yani  ücretleri  düşüren;  sermaye'nîn  organik
bileşeninin, yani makinalar vb. nin sürekli yenilenmesi ihtiyacını ertele-
yen; ve böylece ortalama kâr oranının, yani artık-değer sömürüsünün art-
masını sağlayan bir «sosyal güvenlik» aracı... Öyleyce bu tedirginlik niye?

Niçin tedirgin oluyor «ileri  Batı  Ülkeleri», Dünya'daki  nüfus artışın-
dan? «Dünya hep aynı büyüklükte olduğu ve öyle kalacağı» için ve insan-
lara buğday ekecek toprak, ev kuracak arsa kalmayacağı için mi? «Dünya
üzerinde  insanların,  hayvanların,  bitkilerin  yararlanabileceği  topraklar,
kaynaklar  sınırlı»  olduğu için;  ve nüfus  artışı  nedeniyle,  bu kaynaklar
«hızla  tükenmekte,  yıpranmakta,  kirlenmekte,  yararlanılamaz  duruma
gelmekte» olduğu için mi? İnsanlığın, yani dünya halklarının evsiz-bark-
sız,  aç-bilaç  kalacağını  düşündüklerinden  mi  tedirgin  oluyorlar?  «Ayni
gemide olmanın» tedirginliği  ama,  «ayni gemide» ki  çoğunluk  adına bir
tedirginlik değil bu.

Zaten  her  yıl  milyonlarca  ton  verimli  toprak  «erozyon» nedeniyle
denizlere karışmakta; önü alınamayan sel baskınları, kuraklık, salgın has-
talıklar  nedeniyle  üretici  güçler  kırılıp  gitmekte,  doğal  kaynaklar  tahrip
olmakta.  Nüfus artışıyla ilgisi  mi  var bunların? «Son yıllarda çok sözü
edilen «çevre sorunları» bu olumsuz gelişmeyi (mi) dile getiriyor»; yok-
sa, kapitalizmin, emperyalizmin doğal kaynakları yağma etme geleneğinin
bugün varıp dayandığı büyük bunalımı mı? «Geri kalmış  ülke» halklarını
tehdit eden bu gerçek «çevre sorunları», niçin sadece birkaç battaniye ve
üzüntü mesajıyla geçiştiriliyor?.

Ve zaten, «geri kalmış ülke «halklarının büyük çoğunluğu evsiz-bark-
sız,  aç-bilaç;  Hindistan  şehirlerinde  nüfusun  yarıdan  fazlası  sokaklarda
geceliyor; ve «pek gelişmiş» A.B.D.'de dahi, göreli bir açlık (kötü beslen-
me)  içinde  yaşıyor  «ölüm»  zencileri...  İnsanlığın  bu  gerçek  ihtiyaçları,
karşılanmak bir yana; niçin gitgide sosyal uçurumlar halinde ortaya çıkı-
yorlar?.

Emperyalist,  kapitalist  ve  pre-kapitalist  sömürü  çemberleri  içinde
«doğal  ayıklanma»ya terkedilmiş  insanlar,  bu güçlerin  baskısına «doğal
üreme» yoluyla tepki gösterecekler elbette :

Kitlelerin gitgide yoksullaşması nüfus artışının sonucu değil; aslında,
nüfus artışı yoksullaşmanın sonucudur. Ve de, her ikisinin nedeni : em-
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peryalist,  kapitalist,  pre-kapitalist  sömürü  çemberinden başka bir  yerde
aranmamalıdır. Soylular avukatı papaz Malthus'un ve Yeni Malthusçu soylu
torunlarının  söylediklerinin  aksine;  üretici  güçlerin  zaptedilemeyen  ge-
lişmesi ve bilîm'de, teknoloji'de sağlanan ilerlemeler sonucu : Dünya'daki
«Sosyal üretim» artışı,  nüfusa oranla çok  daha hızlıdır.  Ancak bu sosyal
üretim'den yararlanma, «sosyal» bir nitelik göstermekten çok çok uzaktır;
ve belirli bir sömürücü azınlığın müsrif tekeli altındadır.

Sosyalist ülkelerin kısa fakat zengin pratiği, bizlere, nüfus «fazlası»
diye bir  sorunun bulunmadığını  ve nüfus «çokluğu»nun da tarihsel  ba-
kımdan geçici bir durum olduğunu göstermiştir. Tarımda, sanayide ve ge-
nel olarak üretici güçlerde (sulama kanalları, barajlar, sel şeddeleri vb.
dahil) sağlanan gelişmeler, yiyecek maddeleri üretiminin genişlemesine ve
artan nüfusun daha iyi beslenmesine olanak hazırlamıştır. Hem de, en güç
koşullarda : «çevre sağlığı» ve «koruyucu tıp» alanında atılan dev adım-
larla birlikte, ortalama «ölüm oranı»nm hızla düşmesine ve toplam bes-
lenme ihtiyacının daha da yükselmesine rağmen sağlanmıştır bu başarı.

Nihayet, üretici güçlerin gelişmesine yön vererek ekonomiyi kendi de-
netimi altına alan bir sosyalist planlama : nüfus artışını da, planlı bîr se-
ferberlik içinde, kendisine tabi kılacak güce sahiptir. Nüfus artışının ob-
jektif nedenleri de, ancak sosyalist planlama yoluyla ortadan kaldırılabilir;
ancak ve ancak sosyalist planlama inebilir «aile» ölçeğinin sorunlarına...
Nüfus artışının maddi koşullarını görmezden gelen ve «geri kalmış  ülke»
halklarının objektif ihtiyaçlarını hasıralti eden bir «nüfus patlaması» öcü
edebiyatı,  olsa  olsa  hedef  şaşırtmaya  yarayabilir.  Buna  bağlı  bir  «aile
planlaması» kampanyası da, bir çeşit «aspirin - bayer» evrenselliği  içinde
olsa olsa ilâç sömürüsünün daha genişlemesine yardım edebilir. Evde vb.
kadının «gizli köleliği»; tarlada vb. çocuk işgücü sömürüsü (okula gitme
zorunluluğunu  rafa  kaldırtacak  kadar  etkili  bir  sömürü  şekli)  devam
ettikçe bu böyledir, böyle kalacaktır.

O  halde,  «nüfus  patlamasından  duyulan  tedirginliğin  nedenlerini
başka yerde aramalı. Soyut bir «dünya vatandaşı» koşullanmasıyla «ah-u
vah» edenler de bulunsa; «insancıl» bir duygusallık bile değil söz konusu
olan. Söz konusu olan, kendi koşullarından memnun ve bu koşulları (sta-
tüko'yu)  korumak  isteyen belirli  bir  sömürücü  azınlığın tedirginliği,  her
ülkedeki  belirli  asalak  azınlıklar  adına bir  tedirginlik  bu.  Nükleer  tekno-
loji'nin savaşçı sigortasına güvenemeyen; ve ezilen dünya halklarının, atom
silâhları gölgesinde bir «hayalî barış»a pabuç bırakmadığını farkeden em-
peryalist azınlığın tedirginliği Dünya'yı başlarına zinden eden ulusal kur-
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tuluş savaşları ve sosyalist devrimlere yeni milyonların katıldığını ve de
katılacağını görmenin tedirginliği... Başka hiçbir şey değil!

Toprağın «Akıllıca» Kullanılması Üzerine

Bilindiği  gibi «akılcılık» (rasyonalizm), 17'nci  ve 18'nci yüzyılların
bir büyük felsefî teması idi. Sadece ve sadece aklın yürüttüğü «muhake-
meler  tarafından belirlenen, yaşanan hayatın pratiğinden ve bu pratiğin
(praxis) tarihsel birikiminden bağımsız, mutlak bir evrenselliği  ve zorun-
luluğu kabul ediyordu «rasyonalizm». Bir yanda, matematik ve fizik-doğa
bilimlerindeki  gelişmelerle 19 yüzyılı ve «materyalizmsin büyük tepkisini
hazırlayan «rasyonalizm», öte yanda, «tanrısal aklın saf yansıması» olarak,
«tarihsel  güçler»  tarafından  kurulan  «Devlet»  tezini  ortaya koyan Hegel
İdealizmi ile noktalanıyordu.

Her türlü «idealizm»in üstüste yoğunlaştığı 19. uncu Yüzyıl; ayni za-
manda, idealist  felsefe'nin aşıldığı  çağ  oldu. Üretici  güçler dev adımlarla
gelişirken;  fizik-doğa bilimlerindeki  en son bulgular ve insanlığın gerçek
tarihsel birikiminden hareketle, materyalizm'in de, «mutlak» değil  ancak
«diyalektik»  olduğu  ölçüde  bilimsel  ve  tutarlı  olabileceği  anlaşılıyordu.
Akılcılığın sınırları,  bilgi'yi pratikle olan bütünlüğü içinde inceleyen «di-
yalektik  materyalizm» tarafından aşılmıştı.  «Teoriyi  mistikleştiren  bütün
sıralar'ın ancak insan pratiğinde ve bu pratiğin anlaşılması  yoluyla, ras-
yonel bir tarzda çözümlene'ceği» gerçeği yeni «rasyonellik» anlayışı ola-
rak kondu ortaya...

Böylece, örneğin bir üretim onsuru olarak toprağın, ne zaman «akıl-
lıca» kullanıldığı ve ne zaman «akılsızca» tar-u-mar edildiğini irdeleme-
nin yöntemi belirlenmiş oluyordu. Daha da önemlisi, ne şekilde daha «akıl-
lıca» kullanılabileceğini saptamanın ölçütü (kriteri) de elimizde idi artık.
Durak, menzil tanımaksızın gelişen «üretici güçler» ile, bu güçlere tekabül
eden ve bu güçlerin, kimi dolu dizgin koşmasına, kimi boyunduruk altın-
da boğulmasına neden olan (olanak hazırlayan) «üretim ilişkileri» idi kul-
lanacağımız ölçütler. Tarihin getirip yığdığı «ilişki» kalıntıları ve yanyana
üstüste yaşayan uzlaşmaz çelişkileriyle; çağımızda, kullanılmaları daha güç-
leşen; ama, o ölçüde daha bilimsel geçerlilik kazanan ölçütlerdir bunlar.

İlkel aşiret toplumu için, toprağın ve topraktan elde edilen ürünlerin
ORTAKLAŞA kullanılması «akılcı» idi. Tek tek insanların güçsüzlüğü ve üre-
tim araçlarının göreli yetersizliği bunu zorunlu kılıyordu. Ama, fizik gücü
fazla olan erkeğe üstünlük tanıyan ataerkil aile'ye (pederşahî aile) ge-
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çilmesî, «aile İçi gizli köleliğin» başlaması ve nihayet savaş tutsaklarının
git  -  gide artmasıyla birlikte  :  artık,  üretimde KÖLE kullanmaktan daha
«akıllıca» başka bîr şey düşünülemezdi.

Ve köle gücünün de katılmasıyla, üretici güçlerin hızla gelişip serpil-
meye başladığı görüldü, eski aşiret ilişkileri artık «bağlayıcı» gelmeye baş-
lamış,  toprağın ortaklaşa tasarrufundan (mülkiyetinden) özel tasarrufuna
(mülkiyetine) doğru ilk adım atılmış oluyordu.

Böylece, günümüze dek gelişti  geldi sınıflı  toplumlar tarihi? Daima
daha «akıllıca» üretim tarzları kullanılarak; ama, daima artan sömürü ve
kesinleşen  sınıf  mücadeleleriyle  birlikte...  Ve  artık,  bütün  diğer  üretim
araçları  gibi  toprağın da, yeniden, ORTAKLAŞA tasarrufunun (mülkiye-
tinin) en «akıllıca» yol alacağına vardı insanoğlu. Üretici güçlerin ulaştığı
gelişmeler  karşısında;  kapitalist  ve  pre-kapitalist  üretim  ilişkileriyle
kıskıvrak bağlanmış  tüm doğal kaynaklar gibi, toprak da bu kabuklarını
kırıp atmak istiyordu, işbölümü ve teknoloji'nin bunca yıllık gelişme süreci,
üretimin  bilfiil  sosyalizasyonu (ortaklaşalaşma)  ile  sonuçlanmıştı.  Artık
hiçbir üretici güç, kendi başına bir nihaî ürün koyamıyor; ancak herhangi
bir ürünün üretilme ortaklığına kendi payınca katkıda bulunuyordu.  Issız
tarlasında buğday eken «küçük üretici» için bile durum aşağı yukarı  böyle
idi : üretilen buğday pazardan, un değirmeninden, makarna fabrikasından
vb. geçerek nihâi ürün haline gelebiliyordu ancak...

Ama, üretimden sağlanan yararlar ve elde edilen ürünlerin paylaşıl-
ması  için de ortaklaşa değildi;  üretim araçlarının ve bu arada toprağın
(özel) mülkiyetini ellerinde tutanlar, elde edilen ürünlere de el koyuyor-
lardı.  Sadece kıt  kanaat  geçinecek kadarını  veriyorlardı  bu ürünleri  or-
taklaşa üretenlere... İşte bu çelişki kalkmalıydı ortadan! Üretimde olduğu
gibi, üretimden yararlanmada da «ortaklaşa» olmalıydı herşey, ve bunun
için  de,  özel  mülkiyet  kalkmalı,  toplumun ortak  mülkiyetine geçmeliydi
üretim araçları...

Pekiyi,  insanoğlu,  döne  dolaşa ilkei  toplumun  «ortaklaşa»  düzenine
varmakla; acaba kulağını ters eliyle mi göstermiş oluyordu?

Asla!...

Böyle  bir  soru,  objektif  zorunluluğu anlayamamak  ve  gerek  üretir
güçlerin gerekse onlara tekabül eden üretim ilişkilerinin bunca yıllık geliş-
mesini yadsımak, görmezden gelmek olur. Sadece öretim araçlarının, tek-
nolojinin vb. katetmiş olduğu mesafelere bakmak dahi yeterlidir bu ko-
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nuda. Tek yönlü olarak ele alındığında, gerçi, herhangi bir  alet, insanın
«doğal  zorunluluğu» tabi  oluşunun ifadesidir;  ama,  önemli  olan  yönüyle
üretim  araçları,  doğa'nın insan ihtiyaçlarına ve eylemlerine tabi  oluşunu
belirlemektedirler. Ve bu anlamda insanın özgürlüğünü simgelerler Nükleer
teknoloji, tahrip silâhları halinde ele alındığında, insanı kendinden soyut-
lanmış bir doğaya tabi kılmak isteyen en korkunç güçtür. Ama ayni nük-
leer  teknoloji,  doğa'yı  insan  ihtiyaçlarına  ve  eylemlerine  tabi  kılmakda,
dünya'daki açlığı,  yoksulluğu silip süpürmede yararlanılabilecek en büyük
olanak demektir aynı zamanda...

Toprağın «akıllıca» kullanılması meselesine gelelim...

Sayın  Profesör  Fehmi  Yavuz,  bildirisinde:  Avrupa  Konseyi  Bakanlar
Komitesinin «Toprak Anlaşması»ndan : «Toprak insanlığın bekası için ge-
rekli olan bir doğal kaynaktır»; bir İtalyan yazarından : «Her ulusun top-
rağı, insanlığın ortak varlığıdır ve bu nedenle her ülkenin katılacağı, dün-
ya çapında bir  toprak  politikası  gereklidir»,  ve Birleşmiş  Milletler yayın-
larından : «Teknolojik ilerleme sürüp giderken sosyal yapı bu ölçüde ge-
lişmiyor...  Gelecekteki  kentsel  büyüme bakımından  bir  toprak  kıtlığı  ol-
mayacak. Fakat istenen toprakların piyasaya arzı yapılamayacaktı.  Bu ise
mevcut mülkiyet düzeninin ve egemen olan endüstri toplumunun bir so-
nucu ve ürünüdür» sözlerini aktarıyor...

Oldukça dramatik  ve gerçeği-bir  ucundan da olsa-yakalamadan ede-
memiş sözler bunlar. Bütün «hür dünya» (!)  da : «ırk ayırımi»nı «modern
köleliği», «işkence»yi yasaklamış  olan ve «tüm çalışanlara özgürce örgüt-
lenme hakkı» tanıyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne yaraşan söz-
ler...  Kim,  kimin  adına ve kimlere  dayanarak  uygulayacak acaba,  böyle
«dünya çapındaki toprak politikasını? Ve de kimlere karşı  uygulanacak
böyle bir  politika?  Herhalde,  emrindeki  «turist  gücü»nü  kullanarak;  ör-
neğin, Habeş İmparatoru ya da İran Şahı'nın elindeki «devlet» topraklarını,
açlıktan  kırılan  yoksul  köylülere  dağıtmak  üzere.  Birleşmiş  Milletler
uygulayacak değil.  Birleşmiş  Milletler, Haile Selâsiye'nin idamını  önlemek
üzere telgraflar çekmeye vakit bulabiliyor ancak.

O halde, New - York'taki Birleşmiş Milletler binasının duvarlarını ka-
bartacak  sözlerden değilse eğer;  bunlar,  emperyalizm'in  (yani  tekelci  ka-
pitalizmin) yeni ilgi alanlarını belirlemekten başka anlam taşımıyor. Olsa
olsa böyle politikaları,  «barış  ve yardım meleği» kılığındaki ve «uluslar-
arası» sıfatını elden bırakmıyan hemen bütün kuruluşlara egemen olan :
dev tekel'ler uygulayacak. Örneğin, tekelci kapitalizm'in «dünya çapında-
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ki» mihrak noktalarından biri  olan Dünya Bankası  (Uluslararası  İmar ve
Kalkınma Bankası) da bu işlerle uğraşıyor zaten... Bir bakıma, geri kal-
mış  ülke kentlerini (yavru) «metropol», kırlarını (ezik) «piyasa»lar ha-
line getirme uğraşıdır bu. Ve bizler bu çalışmaların hiç de yabancısı de-
ğiliz : «metropolleşen» İstanbul'da, «kentsel büyüme bakımından... İste-
nen topraktan piyasa'ya arzı» ile uğraşıyor. Dünya Bankası.  Halka açık
«halk sektörü» şirketlerini ve köprü başı «köy kent» projelerini «feasible»
etmek içinde kapıda bekliyor...

Egemen üretim ilişkilerini gizleyerek, tarihsel çağları taş çağı, maden
çağı,... endüstri çağı, atom çağı gibi deyimlerle tanımlamaya düşkün olan
«dünya gönüllüleri» nin : «Endüstri toplumunun bir sonucu» dur diyerek
şikâyetçi  oldukları  «toprak  sorunu» nedir  ki  aslında? «Mevcut  mülkiyet
düzeni» adı altında, hangi «geri kalmış» mülkiyet ilişkisi ihbar ediliyor
ki acaba?... Hangisi olacak, kentlerde: «endüstri toplumu» denilen kapi-
talist toplumun serbest rekabetçi döneminde, (bizde Marshall Yardımı dö-
neminde) yaygınlaşan, «bireyci» küçük toprak  mülkiyeti  düzeni; ve kır-
larda ■: emperyalist pazar açısından verimsiz bir kapalılığı halâ sürdürme-
ye çabalayan,  toprağa  bağlı  yarı-feodal  mülkiyet  ilişkileri  ve  kapitalist
sömürü için yeterli olgunluğa ermiş «küçük meta üretimi» düzeni.

Sınıflı  toplumlar  tarihi  içinde  gelişen  ve  tekelci  kapitalizm'in  «can
çekişen» teminatı altında barınmaya çalışan bu tip mülkiyet biçimlerinin,
kendisine yer yer «modern» köleci  mülkiyeti  (örneğin  «yabancı  işçiler»)
destek  alma durumundaki  bir  Tekelci  Kapitalizm tarafından mı  tasfiyesi
bekleniyor? Böyle bir şey, «olmayacak duaya amin» demeye benzer. «Amin»
çünkü; tam bîr diyalektif olgudur karşımızdaki : ne onlarla ne de onlar-
sız edemeyecek bir mülkiyet biçiminin, tarihin getirip kanadı altına yığdığı
mülkiyet  kalıntılarını  tasfiye  etmesi...  Böyle  bir  tasfiye,  bizatihî  tekelci
kapitalizm'in tasfiyesi  ile olasıdır  ancak;  başkası,  ne türlü kargaşaya ge-
tirilmek istenirse istensin, kapitalizm'in ihya çabasından başka bir anlam
taşımayacaktır.  Üretici  güçlerin gelişmesinde, başlıca frenleyici rol oyna-
yan tekellerin bu durumu, nasıl, tekelleri yarattıktan sonra yaşam olası-
lığı kalmayan «serbest rekabet» lehine bir kanıt olarak kullanılmazsa; bu-
nun  karşıtı  bir  «pürist»  tasfiye  öngörüsü  de  çağımızı  yalnış  kavramak
olurdu...

Evet, böyle bir tasfiye, bizatihî tekelci kapitalizm'in de tasfiyesi de-
mek olan Sosyalist Devrim'le birlikte; ve devrim sonrasının süregiden sınıf
mücadelesi  içinde  olasıdır  ancak.  Ama,  bu  mücadele,  tarihte  ilk  kez,
çoğunluğun, azınlık tarafından girişilecek bir karşı - devrimi önlemek üzere
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vereceği bir mücadeledir; gerçek «kalıntılar meselesi» de ancak ve ancak
o zaman söz konusu edilmelidir.

Ânayasa'mız ve Kamulaştırma Sloganı

Sayın Profesör Fehmi Yavuz bildirisinin son bölümünde «Batı Ülkeleri,
ileri  ülkeler  19.  uncu  yüzyılda  toprağa  uyguladıkları  serbest  piyasa
kurallarından ayrılmanın, bu alandaki mülkiyet hakların sınırlamanın yol
ve yöntemlerini geliştirirken, biz ve birçok geri kalmış ülkeler toprak mül-
kiyetine dokunulmazlık tanıma eğilimini  sürdürüyoruz» diyerek şikâyette
bulunuyor.  Ve «toprak  kamulaştırmanın  Anayasa'ya aykırı  olmadığı» te-
masını işliyor.

Özellikle 1965 sonrası dönemde, Anayasa'mızın çeşitli  demokratik il-
kelerine dayanarak ve öngördüğü hedefleri hedef belleyerek, Türkiye'deki
hemen tüm «ilerici» kuruluşların katıldığı  güçlü bir mücadele verildi. Bu
mücadele, halkımızın bilinçlenmesinde ve demokratik haklarına sahip çık-
masında küçümsenmeyecek bir katkıyı sağlamıştır. Ama, bugün ulaşmış bu-
lunduğumuz aşamada, böyle bir mücadelenin sürdürülmesinin gerekli fa-
kat yeterli olmadığını anlıyoruz. 12 Mart sonrasının «Anayasa harekâtı»,
bizlere, Anayasa'ların insanlar eliyle yapılıp insanlar eliyle kolayca değişti-
rilebilen «üstyapı» belgeleri olduğu gereğini öğretmiş bulunuyor.

Gerek  yapım gerekse yorumlarıyla yasaların,  egemen sınıfların ikti-
darlarını koruma ve sürdürme araçlarından biri olduğunu artık kabul et-
mek  durumundayız. Acıları  ve güçlükleriyle bu «üst  yapı» gerçeği  kabul
ettirildi  bizlere...  Ve  bu  arada,  bir  ders  daha var  yaşanan  mücadeleden
çıkaracağımız. O da : soyut bir «ilericiliğin», zaman zaman, kapitalizmin
tekelci  reformlarıyla aynı  paralele  düşebileceği  gerçeği.  Özellikle  buhran
dönemlerinde  ağırlık  kazanan  ve  tekelleşme  sürecini  hızlandıracak  bazı
«reform» girişimlerinin, «ilerici» kılıklara bürünebileceği gerçeği. Döne do-
laşa  çalışan sınıfların  sırtına  binecek  olan «gerici»  reformların  da  bulu-
nabileceği; işçi sınıfı öncülüğünde bir iktidar değişikliği gerçekleşmedik-
çe, böyle reform'Iarm «sürpriz» sayılamayacağı dersini çıkarıyoruz yaşa-
nan olaylardan...

Kanımızca, «kamulaştırma» sloganı da ayni gözle ve yaşanan tecrübe-
lerden ders alınarak yeni baştan irdelenmelidir.

Toprakların kamulaştırılması  gerekli fakat asla yeterli değildir. Diğer
bütün temel üretim araçlarını bir yana bırakarak, toprağın ve hatta öteki
doğal  kaynakların kendi  başlarına kamulaştırılması;  egemen sınıfların iç
çelişkilerini ne denli kızıştırırsa kızıştırsın, sadece ve sadece temel üre-
tim araçlarının mülkiyetini ellerinde tutan tekeller yararına işleyecektir.
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Burada, temel üretim araçlarından kastedilen, besbelli : makinalar vb.
dir. Yani, belirli  bir  sanayileşme eşiğinin aşılmış  olması  halidir.  Yoksa,
böyle bir sanayileşme eşiğinin henüz aşılamamış olduğu «geri kalmış» de-
nilen bazı ülkelerde,  Anayasa maddeleri  içinde açıklar  bularak  böyle ka-
mulaştırmalar beklemek zaten olasızdır. Ülkede egemen olan ekonominin
ve dolayısıyla iktidarı teşkil eden sınıfların göreli ağırlığı, kırda ve kentte
özel toprak mülkiyetinden yana ise; böyle bir «legalitik» talep zaten söz
konusu edilemezdi.

Olsa olsa, kamu elindeki mevcut toprakların pazara açılması yönünde
bir «legalitik» baskıya rastlanabilir, böyle ülkelerde veya böyle dönemlerde.
Nitekim,  Sayın  Sinan  Erdemli'den  aktarılarak  bildiride  yer  alan  :
1925'-lerden sonraki, hazine topraklarının büyük toprak sahiplerine peş keş
çekilmesi olayı da, aslında, Osmanlı'nın kılıç artığı toprak düzeninin tasfi-
yesi demek olan «toprağın metalaşma» sürecinin devamından başka birşey
değildir. Egemen sınıfların «kamu»ya baskısı, ekonominin gelişme kanun-
larına da uygun düşen bir yönde; yani, toprağın metalaşması, alınıp satılan
bir mal haline gelmesi yönünde idi. Gerek kır gerekse kent topraklarının
metalaşması 1950'ler sonrasına dek devam ederek, gerçekleşti.

Bugün varılan aşamada, aksi yönde bir eğilim varsa eğer; bilinmelidir
ki  bu, dışa bağımlı  tekelci  kapitalizm'in talepleri  yönünde, işleyecektir.
Kamulaştırılan toprakların, «planlı, programlı ve gayeli» olarak, tekellerin
kullanışına  «devri,  tahsisi  ve  kiralanması»  sağlanacaktır.  Böyle  bir
kamulaştırma politikasının temel  dayanağını  «kamunun şehirsel  alanlar-
daki toprak mülkiyetini arttırarak,  kamuyu istenen nitelikte şehirsel arsa
arzını sağlayacak şekilde örgütlemek» teşkil edecektir. Örneğin Arsa Ofi-
si, bu yönde yeniden örgütlenecektir.

Sonuç olarak ulaşılacak nokta ise, arsa spekülâsyonunun ortadan kal-
dırılması değil; spekülâsyon ölçeğinin büyümesi, tekelleşmesi ve bir ölçü-
de «hasıraltı» edilmesidir.  Örnek aldığımız Batı'da da böyle olmuştur.
Ama, sömürge ve yarı - sömürge ülkelerden de beslenen Batı tekelci kapi-
talizm'inin, kendi halkının sırtına yükledikleri ile, bu yeni sömürü alanı-
nı  dışa  bağımlı  olarak  yürütmek  durumundaki  yerli  tekellerin  halkımıza
yükleyecekleri arasında fark olacaktır eibette...

Vereceğimiz mücadele, dışa bağımlı tekelci kapitalizm'in genişleme
ve yeni sömürü alanlarına el atma taleplerine alet olmadan; kamulaştır-
ma'nın gerçek niteliğini ve hangi koşullarda anlam taşıyabileceğini açıklı-
ğa kavuşturma mücadelesidir. Tekelleşme dışında kalan sınıf ve tabakala-
rın  çıkarlarını  savunan  bir  «ilerici»  mücadeledir.  Mücadele,  halkımızın
mücadelesidir...
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