
Okurlarimiza

"Doğal kaymaklarımızın gerçek sdhiïbi hcüJ&m%ed%r" Odamız ör-
gütlü olduğumuz tüm alanlarda bu gerçeği kararlı bir şekilde fea~
yata geçirmeye çalışmaktadır.

İş güçleri ile hayatî sürekli yaratan emekçi yığınlar yarattıkları
bunca değerin sahibi ve kontrol edemeyeni olarak kapitalist dünya-
da yerlerini almışlardır. Tüm doğal kaynaklar bilindiği g»îbi ekono-
mik ve siyasi iktidarı ellerinde bulunduran egemen stntflann dene-
timindedir. Bu büyük zenginliklerimiz, emperyalizmle birlikte te-
kellerin talan alanına terk 'edilmiştir, ülkemizde sosyal muhalefet
yükseldikçe yeni sömürü yontemleride htzla geliştirilmektedir.. Dev-
letçilik olgusuyla emekçi yığınların talepleri çakıştırümaktadır. işçi-
lerin köylülerin tüm emekçilerin iktidarı sözkonusu değilken, "Devlet"
adına egemen azînkğın talepleri daha geliştirilerek karşılanmaktadır.

Doğal kaynaklar bölümündeki özel sektör girdileri şimdi devlet
tarafından daha bir işlenerek özel sektöre hediye edilmektedir., Ve bu
arada sosyal muhalefet bir ölçüde "Devletçilik™ adı çatında emilme-
ye çalışılmaktadır»

Değerli okurlar, emperyalizmin bunalımları yoğunlaşırken gö-
rüldüğü, gibi sömürünün tekniğMe incelmektedir. Günümüzde üreten
sınıflar yönetmeyede aday olma mücadelesini durmaksızın sürdür-
mektedirler* kaforkol emeği bütünü içersinde yeralan Odamızın Dev-
rimci» Demokrat, ilerici üyeleri bütün güçleriyle bu ince emperyalist
sömürüyü halkımıza göstermeyi görev kabul etmiştir.

2Î72 saşılı "Devletçe işletilecek Madenler Hakkındaki Kamum*
çtkanldîğındmn beri Mr sürü spekülasyonlara neden olmuştur. En son
olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğmm 19.111979 iari-
Mnde yayınladığı bir genelge ile uygulanmam durdurulmuş» Anaya-
sanın İSO. maddesine dayanılarak çtkanlan yasanın uygulanmaya
konulmasından hoşnut olmayan bazî çevrelerin etkisiyle bu konuda
Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi ise, bu yasanın kaldtnlmmtna ilişkin baş-
vuruyu usul ve öz yönünden kabul etmediğini 15.1.1980 tarihinde
açıklamıştır.

Adî geçen yasa hakkındaki görüşlerini çeşitli yayın organlann-
da bir çok kez açtklayan Odamız, burada da buna kısaca değinmek-
te yarar görmektedir.
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Dtşa bağımlı çarpık kapitalistleşme sürecinin doğurduğu önemli
yapısal sorunlardan biri de, kuşkusuz, enerji darboğazıdır, öz kay-
nektarımıza dayalı enerji politikası izleyen egemen sınıfların buna-
lımı günden güne büyümektedir,. Bugün enerji gereksiniminin ancak
%50 si 'yurtiçi kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu oranın giderek düş-
mesi ve önümüzdeki yularda enerji açığının daha da artması olağan
sayümoÜMhr. Dışa bağımlı enerjinin faturası isef ihracat gelirleri ve
işçi dövizleri ile karşılanamaz duruma gelecektir»

Böylesi bir ortamda? düzenim- restore edilmesi ve enerji gibi dar-
boğaza girilen sektörlerde yeniden üretim' koşullarının sağlanmam
amaet ile bu yasa çıkartılmıştır. Bilindiği gibi^bu yasa üe devralman
maden sahaları tüm madenleri içermekte, linyit, demir ve bor tuz-
lan üe sınırlı kalm-aktadîr. Ve adî geçen yasa uyarınca, maden pat-
ronlarından doğal JcaynaManmızt talan ettikleri için tazminat 'iste-
neceği yerde devredilirken onlar tazminatta 'ödüllendirilmişlerdir.

Dünya Bankast- Başkam tarafından memnunlukla karşılanan 'bu
yasa, emekçi sınıfların değil; egemen smıflann sorunlarını çözme
doğrultusunda attlmtş bir adımdtr. Bununla birlikte, asa amacı ege-
men sınıfların enerji sorununa çözüm- aramak ve doğal kaynaklan-
m-tmn talanına karşı duyulan emekçi sınıfların tepkisini sömürmek
olan 'bu yasa, özde ilerici olmamasına karşın emekçi sınıf ve tabaka-
lara göreli olarak bazt yararlar sağlıyordu. ŞöyJeki:

1 — Doğal kaynaklarımız üzerindeki vurgun, talan ve israf bîr
ölçüde azalacak, yeraltı ve yerüstü servetlerimiz devlet eliyle kts-
mide olsa korunacakttrS*

2 —:': İşçi smıfınm yaşam- ve çalışma koşuttan, örgütlenme' öz-
gürlükleri göreli olarak gelişecektir.

3 — Halkımızın ısınma ve aydınlanma gereksinmesi yine göreli
olarak karşılanabilecektir.

Tüm olumsuzluklarına karşın emekçi sınıflara kısmi ve göreli
yararlar sağlayan» doğul kaynaklar üzerindeki talan ve vurgunu kıs-
mi ve göreli olarak engelleyen 2172 sayüı yasanın bir avuç sömürücü
azınlık lehine değiştirilmesine ve devralman sahaların yeniden ma-
den patronlarına sunulmasına HÂYiR diyoruz.

Saygılartrmsila.
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