
Marksizm veKonutSorunu

Marx,KomünistManifesto’dayazılıtarihi“şimdiyekadarkibütün

toplumlarıntarihi,sınıfmücadeleleritarihidir.Özgürinsanileköle,

patrisyenilepleb,beyileserf,loncaustasıilekalfa,teksözcükle,ezenile

ezilen…”diyeyorumlamıştır.İnsanlığınkonutvebarınmasorunusınıflı

toplumlarıntarihiyleneredeyseyaşıttır.Ezilensınıflarherzamankötü

şartlardabarınmakzorundabırakılmışlardır.Kapitalizmingelişimiyle

birliktekentlerşekillenmeye,modernleşmeyebaşlamıştır.Kapitalizm için

işgücübirzorunluluktur.Sanayiningelişmesikentleşmeyidoğurmuş,

sanayibölgelerindedahayoğunbirnüfusortayaçıkmıştır.Şehirlerüretim

merkezlerinedönüştükçe,üretim merkezlerideisteristemez

şehirleşmeyebaşlamıştır.Kapitalizm üretimegeçmekiçinişgücüne

ihtiyaçduyar,bununiçindeişgücünühazırdatutmakzorundadır.Bu

ihtiyacınürünüolarak;işçisınıfınaüretim merkezlerineyakın,kentiçinde

vedışındakonutolanağısağlamasıgerekmektedir.Sanayiningelişmesiyle

veişgücününkırlardankentleregelmesiylebirlikteyığınlariçinkonut

sorunuboygöstermiştir.Engels“KonutSorunu”adlıeserindekonuyu

şöyledilegetirmektedir:“Bugünkonutdarlığıilekastedilennüfusunani



şekildeartması,bukiralardakibüyükartış,kentleringöçalmasıikonut

sorununudoğurmaktadır.Hattabazılarıiçinkonutbulmakolanaksızdır.

Konutsorunundanbukadarçoksözedilmesi,yalnızcaişçisınıfıylasınırlı

kalmayıp,aynızamandaküçükburjuvazinindeetkilenmesindendir.”[1]

Sanayibölgelerinincivarınaveşehrindiğeryerlerineyapılankonutlar,bir

süresonrayanlarınadikilengökdelenler,plazavb.yapılarınyanında

barakayadakulübegörünümündekalır.Zamanlabunlarınyıkımı

gündemegelir.İşçisemtleri,burjuvaziiçinrantveyatırım alanınadönüşür.

Zamanzamanburjuvazininihtiyacıdoğrultusundafabrikalarveatölyeler

farklıbölgeleretaşınır,çünküburjuvazibubölgelerikendisiiçinfarklıbir

rantalanınadönüştürecektir.Üretim bölgelerininyakınlarındabulunan

emekçiyerleşimleriiçinböyledurumlardakentseldönüşüm başlar.İşçi

sınıfıbaşkabölgeleredağıtılmayaçalışılır,çünküburjuvazininışıltılı

yerleşim yerleriniişçileringecekondularırahatsızeder.Emekçininpayına

sürgündüşer.Engels’intabiriyle“Burjuvazi,işçisınıfınınıstırabınısaklama

sanatındadurmaksızınyeniilerlemelerkaydeder.Burjuvaziboşbulduğu

arazileriherzamanihtiyacıdoğrultusundakullanır.”[2]Buyüzdendirki

kapitalizm konutsorununakalıcıbirçözüm getiremez.Sanayiningeliştiği

bölgelerdekırdankentegöçleryoğunşekildeyaşanır.Bugöçdalgalarıile

gelenlerkendilerineşehirhayatındankopukveizolehayatlarkurarlar.

Kırdankoparılıpkentleregelenproleterkitleler,feodalvedinîaidiyetlerini,

kırkültürüvegelenekleriniyaşam alanlarındafarklışekillerdedevam

ettirirler.Budurum sınıfmücadelesineetkileriniberaberindegetirir.

Kendisinikapitalistsınıfakarşıtanımlayanbirsınıfsalkonum yerinekentin

bellibölgelerindeetrafındakidiğerbölgelerekapalı,güvensizvekarşıtlık

oluşturanbirgeribilinçgelişir.Hemşehricilikdoğar.Etnikyadadinsel

aidiyetemekçininaslikimliğiolur.

TÜRKİYE'DEKENTLEŞMEVEKONUTSORUNU

Cumhuriyet’inilkyıllarıylabirliktesürekliolaraksanayileşmehedefivardı.

İlkzamanlardevleteliylebirburjuvasınıfıyaratılmayaçalışılmıştır.Fakat

buyıllardakisanayileşmehamlelerikentlerindokusunuşekillendirecek,

kırdankenteyoğunbirgöçdalgasıyaratacakdüzeydedeğildi.Mevcut



sanayileşmehamleleri,kentlerinnüfusundanişçiteminetmeyeyeterli

düzeydeydi.1950’lerlebirlikteMarshallyardımıylasanayileşmegözle

görülürbirivmekazandı.Kırlaratraktörvb.tarım makinelerininhızla

girmeyebaşlamasıylabirliktekırlardaişsizlikyaygınlaşmayabaşladı.

1960’lıyıllarınbaşlarındakırdankentegöçlerbaşlamıştır.Sanayi

hamlelerininyaygınlaşması,biryandankırdankentegöçüyaygınlaştırdıbir

yandandakonutsorununuberaberindegetirdi.Budönemdekonut

ihtiyacınıkarşılamakiçinemekçilerbirzorunlulukolarakdevlet

arazilerindegecekondukurmayabaşladı.Devletuzunsürebuduruma

müdahaleetmediçünkübudurum burjuvaziyiişçilerinkonutihtiyacını

gidermemasrafındankurtarmaktaydı.Gecekondulaşmanınyaygınlaşması,

çarpıkkentleşmeyi,elektrikvetemizsudanyoksuninsanlıkdışıbarınma

koşullarınıberaberindegetirdi.Gecekondubölgeleriyenisemtlere

dönüşüyorvebusemtlerdedeişyerlerikuruluyordu.Busemtlerbirsüre

sonradevrimcilerinfaaliyetyürüttüğü,radikalvesistem içintehdit

oluşturanbölgelerhâlinegeldi.Odönemdekurulan1MayısMahallesi

sembolniteliğindedir.12Eylüldarbesiylebirliktedevrimcihareketezildive

ciddizarargördü.İşçisınıfınınbirçokkazanımıelindenalındı.Bukoşulları

fırsatadönüştürenTürkburjuvazisi,neoliberalpolitikalarısonhızıyla

devam ettiriyordu.Yenisanayibölgelerininkurulmasıylabirliktekentler

tekrarşekillenmeyebaşladı.Gecekonduyıkımlarıverantbundanböyle

belediyelerininsiyatifinebırakılmıştı.Siyasiiktidarlarilebelediyeler

kendilerineyakıninşaatşirketlerikurduveihaleleribuşirketlerevererek

tekelleşmepoliktasıizledi.1990’lıyıllaragelindiğindeKürdistan’dasavaş

keskinleşmekteydi.Kürthalkıserhildanakalkışmıştı.Failimeçhul

cinayetler,köyboşaltmavb.faşistuygulamalarnedeniyleKürdistan’dan

Batı’yayoğungöçyaşandı.Bugöçdalgasıkentlerinşekillenmesindeana

belirleyicietmenolmuştu.Yerlerinden,yurtlarındansürülenKürthalkı

çadırlarda,barakalardatemizsuvb.eninsaniihtiyaçlardanyoksunşekilde

hayattakalmasavaşıveriyordu.Türkburjuvazisi,Kürtillerindenzorunlu

göçemaruzbırakılaninsanlarınzordurumunuucuzişçilikolarakfırsata

dönüştürdü.Kürtlerinyoğunolduğubölgelerdekiravekonutücretlerinde

muazzam artışlaroldu.Tüm bunlarındoğalsonucuolarakgöçemecbur

bırakılanKürtlergecekondularinşaetti.Budurum dakentlerdeKürtlerin



yoğunyaşadığımahallelerinkurulmasınıgetirdi.Aynıdönemde,

gecekondumahalleleripolitikleşmeyebaşladı.Budurum devletiçinciddi

birtehditti.Devletinhertürlüzoraygıtınınmüdahalesiylesonuç

alınamayınca,yenibirdevletpolitikasıolarak,uyuşturucu,kumar,fuhuşvb.

yozlaştırmapolitikalarıuygulandı.2000’liyıllarlabirliktedevletartık

gecekondulaşmayıvekonutsorunualanınıboşbırakmamayı,buralarıbir

rantalanınadönüştürmeyihedeftahtasınakoydu.Buihtiyacacevap

vermekiçinTOKİ’ninyenidenyapılanmasıgündemegeldi.AKPhükümeti

iktidarınınilkyıllarında“herkesekonut”ve“kiraödergibiev”vaatleriyle

kentleriyenidöneminihtiyaçlarıdoğrultusundaşekillendirmekiçinyenibir

politikaüretmiştir.

KENTSELDÖNÜŞÜMÜNÖZÜ:RANTSALDÖNÜŞÜM

Kentveyerleşim politikalarındaseçim taktikleriveyerelyönetimden

kaynaklananbellibirdüzensizlikolsadakentinasılrantınıdevlet,TOKİ,

yerelyönetimlerveşirketleraldı.Burjuvazikentvesanayidenuzak

alanlaraAVM,plazavb.yatırımlaryaparakkendisineyenibirlüksyaşam

alanıkurdu.Buyaşam alanlarıeskidenyüzünedahibakılmayanemekçi

semtleridir.Bununsonucuolarakdevlethızlakentseldönüşüm

politikasınageçmektedir.Süslüvaatlerinsonunda,tüm hayatıboyunca

ödeyeceğiborçilebiryaşam vetaksitlerbittiğindedeödeyeceğifaiz

düşüyoremekçininpayına.Neticedeüretim alanındapatronlaişgücü

konusundapazarlıkihtimaliolmayan,örgütlenmekdenkorkan,hayatını

işsizlikkorkusuylageçirecekbirişçisınıfıyaratılmayaçalışılıyor.Kentsel

dönüşüm özündezor,baskı,tehditvedolaylıyoldanelkoymaveyıkım

saldırısıdır.Kentseldeğil,rantsaldönüşümdür.

AKP'NİNTOKİ'YİBİRŞİRKETEDÖNÜŞTÜRMESi

TOKİ’ninkuruluşu1984yılınadayanmaktadır.Kuruluşamacıgüyaaltve

ortageliresahipinsanlarınkonutihtiyacınıgidermektir.2000’liyıllaradek

pekadıduyulmayanTOKİ,imaraffıileönünüaçanyasaldüzenlemelerin

yapılmasındansonrabüyükbirşirketedönüştü.TOKİartıkhertürlüinşaat

projesinegirmeye,hertürlügayrimenkulüalıpsatmayabaşlayan,bu

konudasınırsızyetkileriolan,sadeceSayıştaytarafındandenetlenen



(bugünodayok),kendialanındatartışılmazbirtekelhalinegelmiştir.Van

depremiylebirliktekentseldönüşüm,yıkım verantpolitikalarınahız

vermiştir.Şehirlerindepremedayanıklıolmadığıgerçekliğiüzerindenbir

meşrulaştırmasöylemiyleTOKİ’yepazaralanısağlanmaktadır.TOKİ

başkanıBayraktar,“Şuİstanbul’uyenidenyıkıpyapmaktangüzelşeyyok”

demişti.Budurum Türkiyesermayesınıfınıninşaatsektörünübüyükbir

rantkaynağıolarakgörmesininaçıkifadesidir.TOKİ’yidenetleyenbir

mekanizmayoktur.Yeterkisıcakparaverantalanıaçılsın.Neçöken

binalarınneinşaatlardaölenişçilerinbirönemivardırsermayeiçin.

[1]F.Engels,KonutSorunu,AlterYay.,2013,s.19.

[2]F.Engels,İngiltere’deEmekçiSınıfınDurumu,SolYay.,s.184.

DEPREM GELİYORUM DİYOR!

Yaşadığımızcoğrafyafayhatlarınıngeçtiğivedepreminneyazıkkisürekli

güncelolduğubirülkedir.Neyazıkki,bugerçeklikhiçbirzamanciddiye

alınmamakta,kentleşmevemimaridebugerçeklikyoksayılmaktadır.

Ancakbüyükhasarlıdepremlergerçekleştiğinde,önlemlervesaireden

bahsedilmektedir.BudurumunenacıtecrübesiniTürkiye1999yılındaki

GölcükmerkezliMarmaradepremindeyaşadı.17Ağustos1999’da

yaşananGölcükdepremindeyüzbinlerceevveişyerikağıttankulegibi

çöktü.Denizedolguyapılarakoluşturulanzeminlereinşaedilenbinalar

deniztarafındangerialındı.Denizkumundanyapılanbinalar,denetimsizlik,

deprem gerçeğinigözönünealınmadansadecerantvekâriçindikilen

binalarilkdoğalafettetuzlabuzoldu.Deprem sonrasıinşaatşirketlerinin

sahiplerineciddibircezaverilmedi.Birkısmınagöstermelikdavalaraçıldı

vebudavalarınçoğutakipsizliklesonuçlandı.Cezaalanküçükazınlıkise

“RahşanAffı”ileçokkısabirsüredetahliyeoldu.Depremdensonrabilim

insanlarıdevletideprem gerçeğiyleyaşamavebununiçinacileylem

programıoluşturmasıkonusundasıkçauyarılardabulundu.1999

Depremindensonrainşaatsektörünündepremedayanıklıbinalarinşa



etmesiiçinnekadarsıkıbirdenetim mekanizmasınatabiolacağınadair

vaazlarverilsede,göstermelikbirkaçyasaçıkarılsada,pratiktebunların

hiçbirihayatbulmadı.İstanbuldepremindensonrazorunludeprem

vergilerigetirildi.Buvergiler2002yılındaÖTVadıaltındabirleştirilip

kalıcılaştırıldı.2009Yılındadeprem vergilerininakıbetisorulduğunda

döneminMaliyeBakanıMehmetŞimşek“Deprem vergisialtındatoplanan

44milyonliranınotoyol,havalimanıvb.yatırımlaraharcandığı”

açıklamasınıyaptı.ÖTVilebütçeyeaktarılanyıllıkyaklaşık135milyon

liralıkgelirhiçbirzamandeprem içinharcanmadı.AKPdönemi

ekonomininlokomotifmotoruolaninşaatsektörününönüsınırsızbir

şekildeaçıldı.Kendisineyakıninşaatşirketlerinizenginederek,ülkeyi

betoncumhuriyetineçevirdi.Defalarcakezimaraffıçıkartılarak

dayanıksızvekaçakyapınınönüaçıldı.Binalarındepremedayanıklıolup

olmadığıgündemedâhigetirilmedi.Tekgündem vardı:Odadahafazla

kârdahafazlarant..TOKİeliyletüm ülkeşantiyesahasınadönüştürülerek,

kentlerinyeşilalanlarısürekliolarakimaraaçıldı.Doğalafetlerde

toplanmamerkezleriolarakkullanılacaktüm alanlar,AVM’lerveplazalar

gibibetonyığınlarınadönüştü.20Yılönce496olantoplanmasahası

bugün77‘yedüşmüşdurumdadır.26EylülgünüSilivriaçıklarında

gerçekleşendeprem olasıbüyükİstanbuldepremininneleremal

olabileceğiningöstergesidir.İstanbulveMarmarabirincidereceden

deprem bölgesiolmaklabirlikteTürkiyenüfusununenyoğunyaşadığı

bölgedir.26Eylül’deyaşananküçükşiddetlidepremlebirliktehükümetin

bukonudahiçbirhazırlığınınolmadığını,olasıbüyükbirdepremde

sonuçlarının1999’dandahabüyükolacağınınöngörüsündebulunmakiçin

deprem bilimciolmayagerekyok.26Eylül’deinsanlarpanikhâlindekaldı,

neredetoplanacaklarınıbilmiyorlardı.Çünkühükümetindebukonudatam

birfikriyok.Tüm doğalafettoplanmamerkezlerirantaaçılarakAVM

benzeribetonyığınlarınadöndüler.GSM hatlarıçöktü,internetçöktü.

İnsanlarıntüm iletişim araçlarıçalışamazdurumageldi.Okullarve

hastanelerinbirkısmınınduvarlarıçatladı.İstanbullularoturdukları

binalaragüvenemiyorlar.Deprem Bilimcilerşiddeti7.0’ınüzerindeİstanbul

merkezlidepreminyaklaştığınışöylüyor.Tehlikeçanlarıkulaklarısağır

edercesineçalıyor.Fakathükümetdepremeyönelikenufakbirhazırlıktan



bilebahsetmiyor.İstanbulbaştaolmaküzereMarmarabölgesinde

yaşamakbaşlıbaşınaölüm tehlikesiniberaberindegetiriyor.Rant,kâr

dışındahiçbirgayesiolmayanErdoğanrejimi,metropolkentlerikitlesel

ölüm merkezlerineçevirmiştir.Buölüm tehlikesindenkurtulmakiçin

hükümetiacildeprem seferberliğinesokacakkitleselmücadeleyürütmek

zaruribirdurumdur.Bugünİstanbul’dadeprem seferberliğiiçinverilecek

mücadele,hayathakkıiçinverilecekmücadeleyleeşdeğerdir.

“Deprem VergilerineNeOldu?”sorusunacevapverilsin!

Acildoğalafettoplanmamerkezlerioluşturmaseferberliğibaşlatılsın!

Acilbinalarıgüçlendirmeçalışmalarıbaşlatılsın!

Tüm hasarlıbinalartespitedilerektahliyeişlemibaşlatılsın!

Tahliyeedilenyerlerdekiİnsanlarınkiralarıdeprem fonundankarşılansın!

DEPREM GERÇEĞİVEDEVRİMCİKOMÜNİSTTUTUM

Türkiyecoğrafyasınındoğusundanbatısınadekönemlibirkara

bölümününaltındanfayhattıgeçmektedir.OyüzdendirkiTürkiyedeprem

doğalafetininbelliperiyotlardayaşandığıvebundansonradayaşanmaya

devam edeceğibircoğrafyadır.Herdepremdensonradepremleyaşamayı

öğrenmemizgerekirnutuklarıatılsada,her6şiddetininüzerinde

gerçekleşendepremlerdensonrabüyükyıkımlarberaberindegelmektedir.

SonyıllardabelleklerdeizbırakanErzincan,Dinar,17Ağustos,Marmara,

Düzce,VanveşimdidedeElazığdepremindeistisnasızhepsindedevlet

hazırlıksızyakalanmıştır.Herdepremdensonracanvemalkayıplarının

yüksekolduğuyıkımlargerçekleşmiş,bunaparalelolarakdevleterkânı

birlikberaberlikmesajlarıvermiş,İslamcıgericierkâniseherdepremde

nedenolarakseküleryaşamıhedefgöstermiştir.Herdepremdensonra

kaçakyapı,depremeuygunolmayandenizkumuylayapılanbinalarortaya

çıkmış,bunlarakarşıkararlımücadeleverileceğinutuklarıatılmıştır.Bu

nutuklardansonragöstermelikbirikimüteahhitgünahkeçisiilan

edilmiştir.SonyaşananElazığdepremidedahaönceyaşanandeprem

manzaralarınınfotokopisiniteliğindedir.24Ocak’tagerçekleşen



merkezüstüElazığ’ınSivriceilçesindemeydanagelendeprem AFAD’a

göre6.5şiddetindeKandilli’yegöre6.8büyüklüğündeyaşanmıştır.Son

verileregöredepremdehayatınıkaybedenlerinsayısı29ikenyaralısayısı

1446’dır.DepreminyaşandığıilksaatlerdeKızılayBaşkanınyaptığı

açıklamaevlereşenliktir.KızılayBaşkanıdeprem olduğugibisosyal

medyahesabındanhalktan10TLbağışistemiştir.EnerjiBakanıFatih

DönmeziseTV’dencanlıyayınabağlanarak“Herşeyidevlettenbeklemek

doğruolmaz”açıklamasındabulundu.99Depremindenbugüne20yılda

66milyonTLparatoplandıvesonrada“kayboldu”.Deprem akşamı

#DepremVergilerineNeOldudiyesoraninsanlarhedefgösterildi.Devlet

deprem bölgesinemüdahaledenöncedeprem vergisininakıbetini

soranlarakarşıharekâtageçti.İçİşleriBakanıSoyluyaptığıaçıklamada

Sosyalmedyadadepremleilgiliyapılanbazıpaylaşımlarlailgilioperasyon

yapılacağınıduyurdu.Soylu’nunbutalimatındansonrabirçokkişi

hakkındasoruşturmabaşlatıldı,deprem vergilerininakıbetinisoranlar

hedefgösterildi.HDP’libelediyelerinMalatyaveElazığ’agönderdiği

yardım tırlarıalınmadı.Soyluyaptığıaçıklamada“KimseMalatyave

Elazığ’akendibaşınabirşeygöndermesin.”açıklamasındabulundu.

Soylu’nunskandalaçıklamalarıbununlasınırlıdeğildi.“Diyanetİşleri

Başkanımızburada,heryerdeözellikledepremdenetkilenen

vatandaşlarımızadestekolmaküzereçalışmalarımızdevam ediyor.”Bir

hükümetnedendeprem konusundaneyaptığınıanlatırken,yardım

kurtarmaekiplerininfaaliyetindençokDiyanetinfaaliyetlerinigörünür

kılmayaçalışır?Çünküdeprem mağduruyoksullarayaşadıklarıdurumun

alınyazısı,kaderolduğunaiknaetmesigerekmektedir.İknaetmelidirki,

kitlelerdeprem vergilerini,imaraflarını,aksayanaramakurtarmave

yardımlarısormasın.Bununiçindeenkullanışlıkurum hiçkuşkusuz

Diyanettir.Madem kibuyaşanandoğalafetti,alınyazısıydı,ozaman

nedenyalnızcayoksullarınalınyazısındaevlerininbaşlarınayıkılması

yazıyordu?Niyeherdepremdeyoksulemekçisemtlerininbinaları

çökerkenzenginmuhitlerinbinalarıolduklarıyerlerindedurmaktadır?

Nedenözelhastanelersapasağlam dururken,Erdoğan’ınoçokövündüğü

şehirhastanelerindeyüksekhasarlarmeydanageliyor?Nedenöğrenci

yurtlarındaçatlaklaroluşurken,buçatlaklarvehasarlarısosyalmedyada



paylaşanöğrencileryurttanatılmaklatehtidedilirken,siyasitutsaklariçin

sürgüncezaeviolanElazığcezaevindetekbirkolondahiyerinden

kıpırdamıyor?Çünkübuyaşanandurumualınyazısıolarakdeğerlendiren

sermayesınıfıveonunhükümetidirbukaderiyazan.Kendiyazmış

olduklarıbukadereemekçilerinboyuneğmeleriniistemektedirler.Bu

durumunalınyazısıolmadığınıdilegetirenleridetehtidederek,

cezalandıraraksusturmayaçalışmaktadırlar.Sözünkısasıson30yıldır

yaşananbüyükdepremlerdemeydanagelenbilançohemenhemenaynı

olmaklabirliktehükümetlerintutumudaneredeysebirbirlerinin

fotokopisidir.

#DEPREM VERGİLERİNENEOLDU?

Deprem vergilerinerede?Busorudepremdensonraençoksorulansoru

hâlinegeldi.BusorununcevabınıeskibakanMehmetŞimşekaçıkşekilde

vermişti.Deprem vergisinindubleyollaraharcandığınıaçıklamıştı.Yine

eskibirbakanolanKemalUnakıtan:“Buvergilerdeprem içingetirilmiş

olsaalınırbiterdi.Bütçeninihtiyacıolduğuiçintoplandı.Milletialdatmanın

âlemiyok”açıklamasındabulunmuştu.Sözünkısası20yıldatoplanan66

milyonTLiledeprem içinenufakbiryatırım yapılmadığıbirinciağızlar

tarafındanbirçokkezdoğrulanmıştır.Pekinereyeharcandıbudeprem

vergileri?Patronlarateşvikvekrediyeharcandı,onlarınborçlarıödendi.

Sarayınşatafatınaharcandı,Diyanetinlükszırhlıaraçlarınaharcandı.

Savaşaharcandı,Kürtlerikatletmekiçincihatçıçetelerinfinansmanında

kullanıldı.Şimdideprem vergilerininakıbetisorulduğundabukadarhınçla

saldırmalarınınaltındabuvardır.

DEPREM VERGİLERİNİNNEREDEOLDUĞUNUSORMAKYETERLİMİDİR?

Vergilerinakıbetinisormakelbettekiönemlidir.Vergiverenheryurttaşın

endemokratikhakkıdır.Amatüm meselevergilerinakıbetineindirgenirse

oluşantoplumsalmuhalefetdahabaştansistem içerisindekalır.Mevcut

burjuvadevletyapısınahiçdokunmayarakonunteşekküllüişleyişinitalep

etmektenöteyegitmez.Herşeydenöncedeprem vergisitoplamakve

depremdensonraanındayardım oluşturmakmaksatlıbirfonsistemi

kurmakşununitirafıdır:Bizasladepremedayanıklıbinayapamayacağız



amadepremdensonraanındayardımakoşarakhasarıminumuma

indireceğiz.Bumantıkkapitalizmintemelyasalarındanbirisidir.Bunubir

örnekleaçıklayacakolursak1901yılındaABD’ninKaliforniyaeyaletinde

bulunanLivermalekentindekibirampulfabrikasınınilkürettiğiampulhâla

yanmaktavemüzedesaklanmaktadır.Buampulfabrikasındaöncehiç

bozulmayacakasırlarameydanokuyacakürünlerüretilmişti.Fakatbir

süresonrasatışlarınazaldığınıfarketmişler,yeniüretimlerintamamını

kısasüredebozulacakcinstentasarlamışlardır.Ampulünkısasürede

patlamasıgerekiyorki,yenisisatılsın.Aynımantıkkapitalizminher

alanındageçerlidir.İnşaatalanındadabudurum geçerlidir.HelekiAKP

dönemininekonomisininengözdesektörününinşaatolduğunu

düşünürsek…Kapitalizm altındaşehirlerhemenyıkılsındayenilerini

yapalım mantığıylaşekilleniyor.Binalarçirkinvehemenyıkılmayamüsait

şekildetasarlanıyor.Esassorulacaksorularsistematiğiburadan

kurulmalıdır:Nedenkentlerdekibinalarölüm riskitaşıyor,nedeninşaat

sektöründeçalışanişçidebinadaoturankentsakinideölüyor?Neden

bilim veteknolojibukadargelişmişken,üretilenherşey“Kullan,at,yenisini

al”mantığıylaüretiliyor?Toplumsalmuhalefetfelaketsonrasıgörevlerini

eksikyapanburjuvadevletyetkilileriyledeğilfelaketiüretensistemle

hesaplaşmalıdır.Busistemiyıkmadığımızsürecefelaketlerlebirlikte

yaşamayadevam edeceğiz.

DEVRİMCİKOMÜNİSTLERDEPREM GÜNDEMİNENASILMÜDAHİL

OLMALIDIRLAR

–DepremdençokkısabirsüresonraKızılayBaşkanınınatmışolduğu

skandalsosyalmedyapaylaşımınınsonucuolarakoluşanreaksiyonla

birliktekitleselşekildedeprem vergilerineneoldusorusuoluşmuştur.

Sosyalistsololuşanbuanlıkreaksiyonadahilolmuştur,fakatbutepkiyi

ileriyetaşıyacakemekçikitlelerinburjuvadevletaygıtıylahesaplaşmasına

köprükuracaktaleplerveeylemlerprogramınıortayakoyamamıştır.Her

zamankigibiTürkiyesosyalistsolubugündemdedekendiliğinden

hareketleretapınan,kuyrukçureformistperspektifiaşamamıştır.Ortaya

koyduğutepkivepratiklerbütünüdeprem vergilerininneredeolduğunu

soranvebunlarısoranlaraaçılansoruşturmalarasesliitirazlarda



bulunmanınötesinegeçememiştir.Türkiyesosyalistsolubugündemde

deburjuvademokrasisininçemberinindışınaçıkmamıştır.

–Deprem vergilerineredereaksiyonununönüneherhangibirperspektif

gelmeyince,doğanasılboşluğutanımıyorsa,siyasiarenadaboşluğu

tanımamıştır.Buişsiyasetdışıdır,hepbirliktekenetlenmemizgerekir

korosusahneyeçıkmış,bukoroyaburjuvamuhalefetidekatılmıştır.Tüm

belediyeleryardım toplamayabaşlamış,tüm burjuvasiyasetçilerdeprem

bölgesindeboygöstermeyarışınagirmiştir.Buişsiyasetişideğil

korosununvaazınailkicazeteden,zamlarakarşıülkegenelindeyapmayı

planladığıeylemiiptaledenSİP/TKPolmuştur.

–“Buişsiyasetişideğil”ilebirlikteyenibirslogandahasürüldü.Bu

sloganınmimarıEnerjiBakanıFatihDönmezTV’dencanlıyayına

bağlanarak“Herşeyidevlettenbeklemekdoğruolmaz”çıkışındabulundu.

Kapitalizmintüm acımasızlığınınözetimahiyetindeydibuslogan.

Felaketlerleölmenizezeminhazırlayan,halktantoplanandeprem

vergileriniçarçuredenburjuvadevletinbakanı“devletherşeyeyetişemez,

başınızınçaresinebakın”diyordu.

–Bubuyruğatüm burjuvamuhalefet,toplumsalmuhalefetbileşenleri,

dolaylıyoldansosyalistsoldadahilolmuştu.Tüm burjuvapartilerinden,

STK’lara,İslamikuruluşlardan,hemşeriderneklerine,taraftargruplarından,

sosyalistsolunbirkesiminevarıncayadekyardım toplama

kampanyalarınabaşlanmıştı.Butoplananyardımlarburjuvabasında

ülkecebirlikolduk,hepbirlikteyaralarımızısarıyoruzvaazlarıeşliğinde

verildi.Sosyalistsoldayanışmaiçinyardım kampanyasıdüzenleyemezmi?

Elbettedüzenler,dayanışmasosyalistsolunönemlibirsilahıdır.Fakat

sosyalistsolundayanışmaiçingerçekleştirdiğiyardım kampanyalarının

hayırsevercemiyetlerinkindenbirfarkıolmalıdır.Buişiyaparkenkendi

ayırtediciözelliğiniortayakoymalıdır.Sosyalistsolyardım kampanyası

örgütlerkenbunaparalelolaraksiyasalbirkampanyadaörgütler.Yardım

kampanyasıherzamanikincilbirdurumdur.



Sosyalistsololuşturduğusiyasalkampanyaileburjuvadevletesomut

adımlaratmasınısağlayacaktoplumsalbasıncıoluşturmakiçinmücadele

yürütür.Sosyalistsolburjuvadevletinyerinegetirmediğigörevleri

üstlenenidealistyurttaşlartopluluğudeğildir.Sosyalistsolfelaketlerin

kaynağıolanburjuvadevletindevrimciyöntemlerleilgasınıgerçekleştirme

misyonuolanyeganesiyasalakımdır.Burjuvazininulusalbirlikiçinde

yaralarımızısarıyoruzvaazlarınınsolkenarsüsüdeğildir.Burjuvadevlet

hegomanyasıolduğusürecetüm şehirlervebinalaraslagüvenli

olmayacaktır.Bugünsarıldığısöylenentüm yaralar,gelecekdepremde

yenilerininoluşmasınınzeminhazırlığıdır.Oyüzdendirkisosyalistsolun

asılgörevigündeminmerkezinefelaketleryaratanburjuvadevletinialarak

geçiştalepleriileemekçikitlelerinmobilizasyonunusağlayaneylem

platformlarıoluşturmaktır.Bugörevdışındayapılanherşeyduyarlı

hayırseverlercemiyetipratiğiolmayamahkumdur.

TALEPLERİMİZ

Deprem mağdurlarınıntüm ihtiyaçlarıderhalkarşılansın!

Yıkılantüm evlervekiralardeprem fonundankarşılansın!

İnşaatsektöründeözelteşebbüsyasaklansın!

Tüm inşaatşirketleriişçidenetimindekamulaştırılsın!

Ülkegenelindedeprem fayhattınıngeçtiğiherkentteacildoğalafet

toplanmamerkezlerikurulsun!

Hemenbinalarıgüçlendirmeçalışmalarıbaşlatılsın!

Tüm hasarlıbinalartespitedilerektahliyeişlemibaşlatılsın!

Tahliyeedilenyerlerdekiinsanlarınkiralarıdeprem fonundankarşılansın!

İmaraffıiptaledilsin!


