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Ilýk bir bahar günüydü. Hava açýktý. Yemeðini bitiren iþçiler birer ikiþer
yemekhaneden çýkýyordu. Ýþbaþýna daha yarým saat vardý. Fabrika duvarýna sýrtýný dayayýp çömelen elini sigarasýna atýyordu.
Hakký yemeði erken bitirenlerdendi. Sigarasýnýn yarýsýna gelmiþti ki
yemekhaneden Mehmetin çýktýðýný gördü. El etti. Biraz sonra Mehmet de
duvarýn dibine dizilenlere eklenmiþti. Günlük dertler yeniden dile geldi.
Sohbet yavaþtan koyulaþtý.
Hakký iki yýllýk iþçiydi. Birinci sýnýf tornacýydý. Endüstri meslek lisesi mezunuydu. Okulda yapýlan direniþi idare edenlerdendi. Zaten bu yüzden
az kalsýn okuldan atýlýyordu. Karakolda yediði dayakla paçasýný kurtarmýþtý.
Mehmet ise okuyamamýþtý. Orta terkti. Ama iyi kaynakçýydý. Deðme
kaynakçýya ustalýk ederdi.
Mehmetle Hakký iþyerinde sendikayý örgütlemeye çalýþýyorlardý. Örgütleme iþi epey olgunlaþmýþtý.
Ýþte tam bu sendika meselesi konuþulurken Kemal Usta gözüktü. Ýþçiler
onun kendilerinden yana geldiðini görünce konuyu deðiþtirdiler. O haftaki
Fener-Galatasaray maçý açýldý.
Kemal Usta kendi sýnýfýna ihanet edenlerdendi. Sendikanýn bir numaralý düþmanýydý. Patronun köpekliðini yapýp iþini yoluna koymaya çalýþýyordu.
Merhaba, dedi.
Ýþçiler görev yerine getirir gibi bir merhaba dediler.
Yahu çocuklar dedi Kemal usta, boþ bir ev bilen var mý? Bizim ev
sahibi gelecek ay bizi çýkaracak.
Ýþçiler þöyle bir bakýþtýlar. Hakký yavaþtan var, abi dedi.
Kemal usta sevinçle atýldý. Ne tarafta?
Þiþlinin orda. 5 oda 2 salon. Hem de kaloriferli.
Kemal usta bozulmuþtu. Oðlum sen benimle dalga mý geçiyorsun.
O senin dediðin yerlerin kirasý 10 bin lira.
Hakký, Usta dedi, Sen bize ev var mý diye sordun, cevap verdik.
Ev var. Ama paran varsa tabii. Ayda 10 bin lirayý verenler varki 10 bin
lira istiyorlar. Veren veriyor.
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Ýþçilerden biri lafa karýþtý. Yuh olsun be dedi. Benim elime temiz
para 1500 lira geçiyor. Çoluk çocuk hiç para yemeyip kira ödesek, yedi
ay çalýþacaðýz, bir ayýn kirasýný ödeyeceðiz.
Hakký yangýna körükle gitti. Yok oðlum, bu iþ bu kadar ucuz deðil.
Kapýcýsý, kaloriferi, elektriði, suyu falan bu 10 binin dýþýnda.
Her kafadan bir ses çýkmaya baþladý. Kendi aylýðýný düþünen basýyordu
kalayý.
Bu ara fabrikanýn iþbaþý düdüðü sesleri bastýrdý.
Ýþçiler yavaþ yavaþ fabrikaya girdiler.
O gün Kemal Usta ne kadar sinirliyse Mehmet o kadar neþeliydi. Kemal Ustanýn mal bulmuþ maðrýbi gibi atýlýþýný, Hakkýnýn onunla dalga
geçiþini, arkadaþlarýnýn tepkilerini düþündükçe gülesi geliyordu.
Akþam paydosta Hakkýyý yakaladý. Ýyi dalga geçtin adamla, be dedi.
Cidden öyle 10 bin liralýk daireler var mý?
Hakký baktý. Lan, þimdi de sen mi benle dalga geçiyorsun? dedi.
Ayda 10 bin lira dert mi ki. Adamýn yazlýðý ayrý, kýþlýðý ayrý. Oðlunun
ayrý arabasý var, kendinin ayrý arabasý, karýsýnýn ayrý arabasý. Adam bir
Avrupa tatiline gidiyor, 300 bin lira harcayýp dönüyor. Renkli gazetelerdeki sosyete haberlerine ara sýra göz atsana.
Hakký endüstri meslek lisesinde okurken sosyalist olmuþtu. Onun için
bu konularý iyi biliyordu.
Bu akþam iþin var mý? diye sordu.
Mehmet, Yok dedi. Bir diyeceðin mi vardý?
Gel bize gidelim. Evde bir sürü kitap var. Milyonlarca emekçi yoksulluk çekerken bazýlarý nasýl yaþýyor onlarý anlatýyor. Hem bizimkileri de
tanýmýþ olursun. Daha sonra nasýl olsa bize gelir gidersin.
Ýþyerinden çýktýlar. Birazdan dolmuþ duraðýna geldiler. Ara sýra geçen
dolmuþlar da doluydu. Yolu özel arabalar týkamýþtý. Her özel arabanýnýn
içinde bir iki kiþi vardý.
Hakký Mehmeti dürttü. Bir þu arabalara bak, bir de otobüse. Bir
otobüs 70 kiþi, 80 kiþi taþýyor. Þu arabalardan üçü, bilemedin dördü bir
otobüs kadar yer kaplýyor. Ýçinde kaç kiþi var? Hadi diyelim 7 kiþi, 8 kiþi. Trafik sýkýþýklýðýný yaratan esasýnda bu özel arabalar. Özel arabalar
üretip piyasaya süren de Fiat, Tofaþ, Renault gibi firmalar. Onlarýn istediði her gün binlerce otomobil satýlsýn. Bizim isteðimiz en ucuz ve en kýsa zamanda evimize gidebilelim. Ama adamlar belediyenin otobüs almasýný da engelliyorlar. Var mý yok mu taksi. Her taraf araba oldu mu
trafik kötülüyor. Yani anlayacaðýn þu tekelci araba þirketleri bu derdin
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sorumlusu.
Dolmuþ bekleye bekleye yarým saat olmuþtu. Mehmet de epey bozulmaya baþlamýþtý. Kaldýrmalý hepsini dedi. Özel araba yerine bol bol
otobüs koyacaksýn. O zaman trafik derdi filan kalmaz.
Bir süre sonra ite kaka bir dolmuþa girdiler. Dura, bekleye, kalka
derken, hava iyice karardýðýnda mahalleye ancak varabildiler.
Eve girdiklerinde Hakkýnýn anasý, babasý ve kýzkardeþi yemeðe yeni
oturmuþtu.
Akþam yemeðini beraber yediler. Bu ara televizyon açýldý. Hakkýnýnkiler
televizyona daldý. Hakkýyla Mehmet de izin isteyerek içerdeki odaya geçtiler.
Hakký kapýyý kopayýnca bir of çekti. Dayanamýyorum þu televizyona be, dedi. Yok bilmem ne giyince farkedilirmiþsin de, bilmem ne
kremi ellerini çatlatmazmýþ. Bizim yoksul halkýmýz sýrtýný örtmeyi düþünüyor,
yoksa Beymen giyip farkedilmeyi deðil.
Mehmet itiraz etti. Sen kendi söylediklerine karþý çýkýyorsun, dedi.
Ne derdin? Her olayýn, her þeyin hem iyi yaný vardýr, hem kötü yaný
vardýr derdin. Bizim görevimizin o olayýn kötü etkilerini silmek, iyi etkilerini artýrmak olduðunu söylerdin. Televizyonun kötü yaný açýk. Halkýmýzý
ývýr zývýr þeylerle uyutuyor. Peki iyi yaný ne? Gazete okuyamayan bile
kendi gözleriyle zenginlerin hayatýný görüyor. Bilirsin bizim halkýmýz gözüyle
gördüðü þeye inanýr. Düþün bak. Karýn tarlada doðururken ölse, sonra
da televizyonda modern týbbýn nelere kadir olduðunu izlesen ne yaparsýn? Veya aylýðýn 1500 lirayken, reklamlarda, ucuzlukta çizmelerin 750
liraya indiðini duyunca ne dersin. Bazý akþamlar ne yapýyorum, biliyor
musun? Kahveye gidip oturuyorum. Televizyon akþamdan açýlýyor. Herkesin gözü orda. Ben de bir taraftan ortaya laf atýp duruyorum. Özellikle reklamlar çok iþe yarýyor. Muratýn reklamý mý çýktý. Dolmuþ derdini
anlatýyorum. Vehbi Koçla Ýtalyan patronlarýnýn nasýl bir olup bizi sömürdüðünü anlatýyorum. Margarin reklamý mý çýktý, geçen yýllardaki margarin karaborsasýný hatýrlatýyorum. Beymenin farkedilirsiniz reklamý mý çýktý,
MC hükümetinin ders kitaplarýndaki þeref meselesini çýkarýyorum. Hani
doktorun þerefi daha fazlaymýþ da, iþçinin þerefi azmýþ. Anlýyacaðýn, herkes giderek daha kolay farkediyor gerçekleri.
Doðru, dedi Hakký. Sömürücü hakim azýnlýðý teþhir etmek için televizyondan yararlanabiliriz. Adamlarýn kendi silahlarýný onlara çevirmek
gerek.
Hakký bunlarý söylerken kitaplýðýn üstünden aldýðý bir dosyanýn içindeki gazete parçalarýný karýþtýrýyordu. Biraz sonra, Nihayet aradýðýmý
buldum dedi. Bulduðu katlý sayfayý açtýðýnda bir sürü rakamýn bulundu5
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ðu bir yazý ortaya çýktý.
Hakký Mehmete döndü. Akþam dediklerini hatýrlýyorsundur, dedi.
Gel þimdi Türkiyede kimlerin ne kadar para kazandýðýna bakalým. Þu
gördüðün tabloda ailelere göre gelir daðýlýmý verilmiþ.
Anlamadým, dedi Mehmet
Þöyle düþün. Bir yýl içinde herkesin kazancýný toplasak yýllýk toplam
geliri buluruz.
Onu biliyorum.
Peki, herkesin geliri ayný mý?
Yahu býrak böyle sorularý. Deðil tabi
Peki, peki kýzma. Nüfusumuz kaç milyon?
40 milyon diyelim.
Nüfusun yüzde biri kaç kiþi eder?
400 bin kiþi.
Nüfusun yüzde biri 400 bin kiþi ederse, yüzde 5i ne eder?
2 milyon.
Þimdi Türklyenin 40 milyonluk nüfusunu yüzde 5lik 20 eþit parçaya
böl. Yani herbirinde 2 milyon kiþi olan 20 grup insan düþün.
Evet.
Bu eþit sayýda insandan meydana gelen gruplarýn geliri eþit mi olur?
Sana baðlý.
Ne demek bana baðlý?
Zenginlerle fakirleri bir grup içine koyarsan gruplarýn geliri eþit olur.
Hakký bir an afalladý. Sonra toparlandý.
Dur yahu, dedi. Ben bir þeyi eksik söyledim. O iki milyonluk bir
grup var ya. Türkiyenin en zengin 2 milyon insaný. Türkiyenin bütün insanlarýný en zengininden en fakirine doðru 2'þer milyonluk gruplar halinde sýralýyoruz. Hani askerde bütün bölüðü uzun boylusundan kýsa boylusuna doðru sýralarlar ya. Ýþte öyle. Ýlk 2 milyonluk grup en zenginler.
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Ýkinci 2 milyonluk grup zenginlikte ikinci sýradakiler.
Yirminci 2 milyonluk grup da en yoksullarýmýz, deðil mi?
Tamam. 100 kiþilik bir bölüðü beþer beþer böldün. 100 somun ekmeði daðýtacaksýn. Nasýl daðýtýrsýn?
Her 5 kiþilik gruba 5 somun veririm.
Ama Türkiyede böyle yapýlmýyor.
Nasýl yapýlýyor peki?
Bölüðün en uzun boylu beþlisine 30 ekmek veriyorlar. Adam baþý 6
ekmek yani. Bölüðün en kýsa beþlisine de toplam bir ekmeðin üçte birini
veriyorlar. Adam baþýna ince bir dilim düþüyor. Koca koca 6 somun nerde, ince bir dilim nerde
Vallahi o bölükte isyan çýkar, dedi Mehmet
Hakký bu ara bir tabloya iþaret etti. Sana dediðim þey þu tabloda
görülüyor. dedi. Türkiyenin en yoksul iki milyon insaný 1973 yýlýnda
toplam gelirin yüzde birinin üçte birini almýþ. En zengin iki milyon insan
ise toplam gelirin yüzde 29unu almýþ.
HANELERE GÖRE GELÝR DAÐILIMI
Toplam gelirden
Haneler
aldýðý pay
Hanelerin en yoksul
%5,i
%0,35
Ýkinci yoksul
%5
%0,75
Üçüncü yoksul
%5
%1,03
Dördüncü yoksul
%5
%1,30
Beþinci yoksul
%5
%1,61
Altýncý yoksul
%5
%1,89
Yedinci yoksul
%5
%2,16
Sekizinci yoksul
%5
%2,38
Dokuzuncu yoksul
%5
%2,68
Onuncu yoksul
%5
%2,91
Onbirinci yoksul
%5
%3,26
Onikinci yoksul
%5
%3,66
Onüçüncü yoksul
%5
%4,04
Ondördüncü yoksul
%5
%4,50
Onbeþinci yoksul
%5
%5,10
Onaltýncý yoksul
%5
%5,88
Onyedinci yoksul
%5
%7,12
Onsekizinci yoksul
%5
%8,77
Hanelerin ikinci zengini
%5,i
%11,69
Hanelerin en zengini
%5,i
%28,92
[Kaynak: Gelir Daðýlýmý - 1973, Devlet Planlama Teþkilatý, 1976, s. 21.]

8

Yani en yoksul gruptaki birinin aylýðý 1000 lira olsa, en zengin gruptakinin aylýðý ne olacak?
Hemen hemen 90 bin lira.
Yani en zengin % 5, en yoksul % 5in 90 misli para kazanýyor.
Mehmet þaþýrmýþtý. Gelir daðýlýmýnda adaletsizlik olduðunu biliyordu,
ama bu kadarýný tahmin etmiyordu.
Hakký devam etti. Bu rakamlar doðru deðil. dedi. Esasýnda aradaki fark çok daha büyük. Yapýlan araþtýrmalar farký ancak bu kadara
indirebilmiþ. Bu araþtýrma Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan yapýlmýþ.
Devletin kendi örgütü bile adaletsizliðin bu kadarýný böyle açýklamak
zorunda kalmýþ.
Mehmet tabloya eðildi. Biraz baktý. Bu sefer Hakký sordu:
Söyle bakalým. Nüfusun yüzde kaçýnýn toplam geliri Türkiyenin en
zengin %5nin gelirine eþit? Veya þöyle de sorayým. 100 kiþilik bölüðün
en uzun 5 kiþisine 29 somun vermiþtik. En kýsa boylulardan baþlar ekmek daðýtýrsak, 29 somunu kaç kiþiye vereceðiz?
Mehmet raftan bir kalem aldý. Tablonun kenarýna birþeyler karaladý.
Aþaðý yukarý 65 kiþiye, dedi. 100 kiþilik bölükte en uzun 5 kiþiye de
29 somun, en kýsa 65 kiþiye de 29 somun veriliyor.
Yani, dedi Hakký. Türkiyede en zengin 2 milyon kiþinin kazandýðýný yoksullardan 26 milyon kiþi ancak kazanýyor. Nüfusun en zengin %5i
toplam gelirin yüzde 29unu alýrken, nüfusun yüzde 65i toplam gelirin
yüzde 28ini alýyor.
Mehmet durdu. Deðirmenin suyu nerden gelirmiþ þimdi iyi anlaþýlýyor,
dedi. En zengin 2 milyondan olsam, ben de istediðim yerde oturur, istediðimi alýrým. Hiç de koymaz.
Hakký onun sözünü kesti. Söyle bakalým Türkiyenin diyelim en zengin 100 bin insaný kimlerden oluþur?
Burjuvalardan. Yani patron sýnýfýndan, dedi Mehmet.
Hakký, Olmadý, dedi. Türkiye halkýný soyup soðana çeviren sömürücü hakim azýnlýk yalnýzca kopitalistlerden meydana gelmez. En yüksek
kazancý saðlayan bu sömürücü hakim azýnlýk þu unsurlardan oluþur. Bunlarýn ilki yabancý tekelci kapitalistlerle yani Mobil Oil, Shell, General Electric, M.A.N., Mannesmann, Ford, Renault, Fiat ve bunlar gibi yüzlerce
þirket yani, emperyalistlerin ortaðý yerli tekelci kapitalistler. Koçlar, Sabancýlar, Eczacýbaþýlar, Haslar, bunlarýn en ünlüleri. Diðerleri de bunlarla iþbirliði içindeki en büyük toprak aðalarý, tefeciler, toptancý tüccarlar.
Bunlarýn bütünlüðüne sömürücü hakim azýnlýk veya sömürücü hakim ittifak diyoruz. Veya daha doðru bir terimi kullanacaksak oligarþi deriz.
Niye yeni yeni kelimeler çýkarýyorsun? diye Mehmet sordu.
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Hakký, Mehmetin sorusuna soruyla karþýlýk verdi. Sen burjuva sözünü ne zaman duydun?
Üç, dört ay önce.
Oligarþi sözünü duymuþ muydun?
Duydum tabii. Ama anlamadým. Duvarlarda yazýlan sloganlarda
okudum. Gittiðimiz yürüyüþte herkes katil oligarþi diye baðýrýyordu. Ama
anlatan olmadýðýndan anlamýný bilmiyordum.
Peki, sana bir þey daha diyeyim. Gerek burjuva gerekse oligarþi
evrensel sözcüklerdir. Yani bütün dünyada ayný sözler kullanýlýyor. Dün
burjuva kelimesine alýþan halkýmýz bugün oligarþi kelimesine de alýþýr.
Bu alýþma oligarþi sözcüðünün anlamý ve kapsamý kitlelerce kavrandýkça
giderek yaygýnlaþacak.
Hakký bir taraftan rafta duran kitaplarýn bir kýsmýný karýþtýrýrken diðer
taraftan da konuþuyordu.
Türkiyedeki oligarþi tüm emekçilerin kanýný emerek geçinir. Kazançlarý milyonlarla deðil, milyarlarla ölçülür. Türkiye halkýný iliðine dek sömürmek için yerli sömürücülerle yabancý sömürücüler ortaktýr. Yerli sömürücüler ülkeyi emperyalistlere peþkeþ çekmiþtir. Ülke emperyalistlerin iþgali altýndadýr. Durdu. Elindeki kitabýn bir tablosunu gösterdi.
Þuraya bak. Türkiyede 310 bin köylü ailesinin hiç topraðý yok.
1960larda Köy Envanter Etüdleri diye bir inceleme yapýlmýþ. Bu araþtýrmalarda 874 bin köylü ailesi bulunmuþ. Bunlarýn, üçte birinden fazlasýnýn hiç topraðý yok. Bizim bölüðün en kýsa boylularý bunlar anlayacaðýn.
Yüzbinlerce topraksýz köylünün karþýsýnda da dört beþ bin tane büyük
toprak aðasý var. Bunlar da bölüðün en uzun boylularý. Adam baþý 6
somun alanlarý.
Mehmet Hakkýnýn sözünü kesti. Herkese bir somun vermek istediðimizde bunlar karþý çýkacaklar. dedi. Diðer sömürücülerle ortaklaþa
bizimle mücadele edecekler.
Bak Mehmet, dedi Hakký, bütün dertlerimiz üretim araçlarý üzerindeki mülkiyetle ilgili. Sosyal demokratlara sor. Gelir daðýlýmýnýn daha
adil olmasýný istermisiniz de. Tabii diyecekler. Bölükteki herkese bir somun
daðýtalým mý diye sor. Senden daha fazla sahip çýkacaklar.
Doðru dedin, dedi Mehmet. Bizim mahalledeki sosyal demokrat
çocuk sosyal adalet lafýný aðzýndan düþürmüyor.
Hakký, Sosyal-demokratlara hep þunu sormalýyýz. Arkadaþ biz diyoruz ki, gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik fabrikalara ve topraklara, yani üretim
araçlarýna sahip olma meselesinden doðar. Gelir daðýlýmýný belirleyen
üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimidir. Üretim araçlarý üzerinde özel mülkiyetin geçerli olduðu her toplum biçiminde, yaratýlan artý-deðere üretim
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araçlarýna sahip olan sýnýf el koyar. Deðeri üretenlere ise, üretilen toplam deðerden ancak yaþamlarýný sürdürmeye yetecek kadar olaný verilir.
Kýsacasý üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetin geçerli olduðu toplumlarda gelir daðýlýmýnda eþitlik saðlanamaz. Zaten gelir daðýlýmý meselesi,
üretilen toplam deðerin toplumsal sýnýflar arasýnda nasýl daðýldýðý meselesidir. Siz gelir daðýlýmýnýn adil olmasýndan yana olduðunuzu savunuyorsunuz. Peki, fabrika ve topraklarýn patronlarýn ve toprak aðalarýnýn elinden
alýnmasýný savunuyor musunuz ? Fabrika ve topraklarýn emekçilerin elinde olmasýný savunuyor musunuz? Bu arkadaþlar bize ne cevap verecek?
Bu sorularý olumlu yönde cevap-larlarsa zaten sosyal-demokrat olmaktan çýkarlar. Cevaplarý olumsuzsa baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm emekçi
sýnýf ve tabakalarý uyutma yöntemini sürdürmekten baþka birþey yapmadýklarý ortaya çýkar.
Mehmet, Bu meseleyi hiç böyle düþünmemiþtim. dedi. Þimdi an11

lýyorum ki gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik ancak düzenin kökten deðiþmesiyle,
yani üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin geçerli olduðu düzene geçiþi
saðlayacak olan toplumsal devrimle ortadan kalkabilir. Yoksa sosyal-demokratlarýn savunduðu, üretim araçlarý üzerindeki kapitalist mülkiyetin
belirlediði kapitalist üretim iliþkileri saklý kalmak þartýyla yapýlacak reformlar, bizi bir yere götürmez.
Hakký, Bir doktor bizi muayene ettiðinde amacý nedir? Bizim rahatsýzlýðýmýza neden olan mikrobu bulmak, deðil mi? Hastalýðýmýza neden
olan mikrobun türünü tespit etti mi, ona göre ilaç verir. Bizim toplumumuzun bir hastalýðý ne? Bazýlarý milyonlarla oynarken bazýlarý aç yatýyor.
Yani gelir daðýlýmý son derece eþitsiz. Biz de týp fakültesinde þimdilik öðrenciyiz. Bize toplumlarýn doðmasýný, büyümesini, hastalýklarýný, ölmesini
öðreten bilimsel sosyalizmin öðrencileriyiz. Bu bilim bize yol gösteriyor.
Bugünkü eþitsiz gelir daðýlýmý hastalýðýnýn mikrobunun kapitalist sistem
olduðunu söylüyor. Bu sistem deðiþmeden, emekçilerin iktidarý kurulmadan gelir daðýlýmýnda eþitlik saðlanamaz.
Hakký, bu ara elindeki kitabý karýþtýrýrken yeni bir tablo bulmuþtu. Bu
tabloda 1973 yýlýnda mesleklere göre gelir daðýlýmý verilmiþti.
Hakký tobloyu göstererek, þunlara bak Mehmet, dedi. Büyük tüccarlar ve sanayicilerle serbest meslek sahipleri nüfusumuzun yüzde biri
bile deðil. Yüzde birin onda sekizi. Ama toplam gelirin yüzde beþ buçuðunu alýyorlar. Bu rakam devletin resmi rakamý. Kaçýrýlan vergiyi filan hesaba katmýyor. Adamlarýn aldýklarý pay gerçekte bundan çok daha büyük.
Mehmet, Tüccarlar da az deðil dedi. Nüfusun yüzde birini meydana getiriyorlar, ama gelirin yüzde beþini alýyorlar.
Hakký, Deminki örneðimizi düþünürsen, dedi, Bölükteki 2 kiþiye 10
ekmek vermeye benziyor. 2 kiþiye böyle fazla ekmek verince de diðerlerine bir þey kalmýyor. Onlara az ekmek vermek zorundasýn.
Mehmet, Burda bir eksik var, dedi. Toprak aðalarý ve tefeciler gösterilmemiþ.
Hakký, Haklýsýn be Mehmet, diyerek tabloya baktý. Toprak aðalarýný da çiftçiler baþlýðý altýnda ele almýþlar.
Oligarþinin yapýsýný görebiliyorsun, deðil mi, dedi Hakký. Küçücük
bir azýnlýk iktidarý ele geçirmiþ. Bütün emekçi halk yoksulluk çekerken,
onlarýn bir eli yaðda, bir eli balda. Halbuki yaðla balý herkese bölüþtürsek,
herkesin karnýný doyuracak kadar var. Bugün Türkiyede 80 bin aile çadýrda ve maðarada yaþýyor. Baþlarýný sokacak bir dam altý bulamýyorlar.
Bu iþ böyle de, baþýný altýna sokacak bir dam bulanlarýn damlarý da iyi
mi bari. Ne gezer. Mevcut evlerin yüzde 40'ýnda mutfak yok. Yüzde 35inde hela yok. Yüzde 60'ýnda banyo yok. Yüzde 45inde elektrik, yarýsýnda
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akar su yok. Bir deprem oluyor. Binlerce insan ölüyor. Niye? Çünkü küçük
bir azýnlýk büyük bir lüks içinde yaþayacak diye milyonlarca emekçi yoksulluða itiliyor.
Mehmet, Devlet bu eþitsizlik karþýsýnda hiç bir þey yapmýyor mu?
diye sordu.
Hakký gülümsedi. Alaycý bir tavýrla yapmaz olur mu? Elinden geldiðince çabalýyor.
Ne yapýyor?
Emekçilerden bol bol vergi kesiyor. Bu vergileri teþvik tedbiri adý altýnda oligarþinin tekelci burjuvazi kanadýna aktarýyor.
Mehmet bozuldu. Sen bugün neþeli günündesin galiba. Önüne gelenle dalga geçip duruyorsun.
Hakký güldü. Bak anacýðým, dedi. Söylediklerim doðruydu. Devletin sýnýfsal niteliðini unutursan bir yere varamazsýn. Devlet oligarþinin devleti. Onun için de gelir daðýlýmýna müdahale ediyor. Ama kimden yana?
Sömürücü hakim azýnlýktan, yani oligarþiden yana. Vergileri kimden toplayacak? Tabii ki emekçilerden. Patronlar yatýrým indirimi diyerek, yedikleri yemeðe fatura alarak vergi kaçýrýrlar. Peki, toplanan vergiler kime
harcanýr? Söyle bakalým Mehmet cevabýný.
Hastane, okul filan yapýyorlar.
Baþka?
Elektrik, su. Gerçi parasýný alýyorlar ama.
Baþka, baþka? dedi Hakký.
Mehmet düþündü. Bu kez Hakký söze karýþtý. Profilo çatýþmasýný hatýrlýyor musun?
Evet ne olocak?
Orda polislerin attýðý kurþunlar vardý ya.
Evet.
Ýþte onlar Profilo iþçilerin ödediði vergilerdi. Devlet bu vergileri iþçilere
geri veriyordu.
Mehmet güldü. Peki, dedi. Patronlara nasýl verir. Onlara da kurþun
veya cop olmaz herhalde.
Onlara vergi iadesi gibi adlar altýnda milyonlarca lira verilir. Mesela
bak þunlara. Yurt dýþýna mal sattý diye patronlora 1964-1974 yýllarý arasýnda açýktan toplam 3 milyar 726 milyon TL verilmiþ. Düþünebiliyor musun?
Para kazanmak için dýþarýya mal satýyorsun. Afferin oðlum diyorlar. Böyle devam et bol bol para kazan diyorlar. Cebime de milyonlarý koyuyorlar.
Aklýma takýlan bir konu daha var? dedi Mehmet. Enflasyon veya
diðer bir deyiþle hayat pahalýlýðý, gelir daðýlýmýný etkilemiyor mu?
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Etkilemez olur mu. Fiyatlar artýnca ne oluyor? Sabit veya az gelirli
yurttaþlarýn alým gücü azalýyor. Yani gerçek gelirleri düþüyor. Bu da gelir
daðýlýmýnýn geniþ emekçi kitlelerin aleyhine olarak daha da bozulmasý
anlamýna geliyor. Hayat pahalýlýðý aslýnda üretim araçlarýna sahip olan
bir avuç azýnlýðýn iþine yarýyor. Zenginliklerine, zenginlik katýyorlar. Üretim araçlarýna sahip olduklarýndan, fiyat artýþlarýnýn saðladýðý ek gelir
onlarýn kasasýna akýyor ve böylece hayat pahalýlýðýyla birlikte gelir daðýlýmý sömürücü sýnýflarýn lehine, emekçi sýnýf ve tabakalarýn ise aleyhine
giderek daha fazla bozuluyor. Ve bu geliþim ülke kalkýnmasý aldatmacasýnýn saðladýðý imkanlarla sürekli hýzlandýrýlýyor.
MESLEKLERE GÖRE GELÝR DAÐILIMI

Meslekler
Çiftçiler
Büyük tüccar ve sanayici,
serbest meslek
Ticaret erbabý
Düz iþçi
Memur
Esnaf ve sanatkar
Diðer

Hane
halký
yüzdesi
%44.0

Toplam
gelirden
aldýðý pay
%41.2

%0,8
%1,1
%12,4
%11,5
%15,8
%14,4

%5,5
%5,2
%7,3
%12,7
%14,7
%13,2

[Kaynak: Devlet Planlama Teþkilatý, Gelir Daðýlýmý - 1973]

Mehmet, Ama o milyonlar bizim cebimizden çýkýyor, deðil mi?
Hakký bu ara baþka bir kitabý açmýþtý.
Vehbi Koçu tanýrsýn. Türkiyenin en büyük tekelci burjuvalarýndan.
60 þirketi kontrol ediyor. 20 binden fazla insaný doðrudan doðruya sömürüyor. Bütün emekçi sýnýf ve tabakalarý da dolaylý olarak sömürüyor. Yani
Koç ailesi Türkiye oligarþisinin en güçlü unsurlarýndan. Vehbi Koç emperyalistlerle çýkarlarýnýn ortak olduðunu Hayat Hikayem isimli kitabýnda
kendisi anlatýyor. Türkiyede Amerikan emperyalistleriyle ilk ortak yatýrýmý
Vehbi Koç General Electric Ampul fabrikasýnda yapmýþ. Þöyle diyor: General Electric kazandý, biz kazandýk. Bu baþarýmdan dolayý çok memnunum. Yani emperyalistlerle Türkiyedeki ortaklarý kazandý, ama emekçi
halk kaybetti.
Koç Holdingin emperyalistlerle baþka ortaklýklarý da var mý?
Koç grubunun 23 þirkette emperyalistlerle ortaklýðý var. Yani çýkarlarý
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ortak. Bu þirketlerin iþçilerini ortaklaþa sömürüyorlar. Türkiye emekçi halkýný beraberce sömürüyorlor.
Yapma yahu, dedi Mehmet. Bir ikisini saysana.
General Electric, Ýzocam, Türk Siemens, Türk Traktör, Tofaþ, Aygaz,
Gazal, Türk Pirelli, Uniroyal.
Mehmet bir an düþündü, Peki dedi, diðer yerli tekelci kapitatistler
de hep böyle mi?
Tabii, dedi Hakký. Adamlar Ýkinci Dünya Savaþýndan önce emperyalistlerin acentalýðýný yaparlardý. Çýkarlarý o zamandan ortaktý. Þimdi ortak
fabrika kuruyorlor. Türkiyedeki gelir daðýlýmýnda kaymaðýn kaymaðýný
alanlar bunlar. Bizim bölüðün en uzun bir iki kiþisi.
Öyle bol bol yedikçe daha da uzun boylu oluyorlar, deðil mi? dedi
Mehmet. Boylarý böylece daha da uzayýnca ekmek paylarý daha da artýyor. Diðer taraftan bölüðün kýsa boylularý az ekmek aldýklarýndan, onlarýn boylarý daha da kýsalýyor. Yani aldýklarý ekmek daha da azalýyor.
Öyle dedi Hakký. Oligarþiden yana dönen bu çark emekçi halktan
yana döndürülünceye kadar olacak olan bu.
Sonra baþka bir dosyadan daktiloyla yazýlmýþ bir sayfa çýkardý.
Þunlara bak, dedi. Koç Holdinge baðlý Arçelik þirketinin sermayesi
100 milyon lira. Sadece 1974 yýlýnda yaptýðý kâr ise 71 milyon lira. Yine
Koç Holdingin Aygaz þirketinin sermayesi 4 milyon lira. 1973 yýlýnda
yaptýðý kâr ise sermayesinin 7 misli. Yani 27 milyon lira. Böyle yaðma
ancak geri býraktýrýlmýþ ülkelerde olur. Ereðli Demir-Çelik Fabrikasýnýn
sermayesi 570 milyon lira. 1971 ile 1974 yýllarý arasýnda yaptýðý kârýn
toplamý ise 1 milyar 74 milyon lira. Koruma Tarým Ýlaçlarý Þirketinin sermayesi 35 milyon lira. Ama 1972 ve 1974 yýllarý arasýnda yaptýðý kârýn
toplamý 106 milyon lira. Yani sermayesinin 3 katý. Al sana bir sayfa dolusu örnek.
Mehmet bu defa iyice afallamýþtý.
Ama, dedi, Bu adamlar zarar ediyoruz diye aðlayýp duruyorlar.
Onlarýn zarar dediði þey kârlarýnýn biraz azalmasýdýr. Türkiyede suyun
baþýnda oligarþi var. Hangi sýnýfýn sudan ne kadar pay alacaðýna onlar
karar veriyor. Emperyalistlerle bütünleþmiþ yerli tekelci kapitalistlerin musluðu, büyük tefecilerin, toprak aðalarýnýn, toptancý tüccarlarýn musluklarý
alabildiðine açýk. Su þakýr þakýr akýyor. Bizim musluklar dersen azýcýk
açýlmýþ. Su damla damla akýyor. Bizimkiler düþen damlalarý paylaþabilmek
için birbirlerine giriyorlar. Halbuki birlik olsak. Musluðun baþýna geçsek.
Sonra da bizim musluklarý açsak, dedi Mehmet.
Musluðu açmak için ne tarafa çevirmek gerek?
Sola, dedi Mehmet.
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O zaman, dedi Hakký, suyun baþýna geçmek yetmiyor. Musluðu
sola doðru iyice çevireceksin ki depodaki su bizim musluklardan þarýl þarýl aksýn. Suya doyalým. Ama oligaþinin musluklarýný da kapatmayý unutmayacaksýn.
Peki, sosyalist bir Türkiye kurulduðunda herkesin geliri eþit mi olacak?
Ýstersen sosyalizmin kurulmasýndan önceki aþamaya bir bakalým. Biliyorsun Türkiyede önce anti-oligarþik, anti-emperyalist halk devrimi aþamasýndan geçilecek. Bu devrimin baþarýlmasýndan sonra iþçi sýnýfýnýn öncülüðünde tüm emekçi sýnýf ve tabakalarýn devleti, yani halkýn devleti oluþacak. Gelir eþitsizlikleri sosyalist devrimden önce anti-oligarþik, anti-emperyalist halk devrimiyle asgariye indirilecek. Bu devrimden sonra kurulacak halk demokrasisinde herkes ayný ücreti de almayacak. Ücret ve
gelir farklýlýðý daha bir süre devam edecek.
O zaman kapitalist düzenden ne farký kalýr?
Ýki temel fark var. Birincisi, gelir farklýlýðý büyük olmayacak. Diyelim
vasýfsýz iþçi günde 100 lira alýyorsa, fabrika müdürü en fazla 200 lira
alacak. O düzende milyonlar kazanan patronlar olmayacaðýndan onlardan örnek vermiyorum. Halbuki bugün nasýl? Vasýfsýz bir iþçinin yevmiyesi 100 liraysa, patronunki onbinlerce lira, ikinci ayrýlýk daha da önemli.
Bugünkü sömürü düzeninde gelirlerin farklý olmasýnýn nedeni ne? Fabrikalar ve büyük topraklar üzerindeki özel mülkiyet. Bana babamdan kalsaydý çok gelirim olurdu. Kalmadý. Kendi alýnterimle yaþýyorum. Onun için
yoksulum. Diyeceðim þu. Bu düzende çok büyük olan gelir farklýlýklarý
üretime yapýlan katkýlarýn farklý olmasýndan doðmuyor. Toprak aðasý çalýþmadan yaþýyor. Patronun üretime katkýsý yok. Halbuki halk demokrasisinde ve sosyalist toplumda gelirlerin farklýlýðý herkesin üretime katkýsýna
göre deðiþir.
Mehmet anlamýþtý. Ama, dedi, kimin ne kadar farklý ücret alacaðýný
kitleler kararlaþtýrmalý. Yüksek ücret alanlara ayrýcalýk tanýnmamalý. Bu
kiþiler kitleler tarafýndan devamlý denetlenmeli.
Hakký, Çok önemil bir konuya deðindin, dedi. Eðer dediklerin olmazsa, eðer kitleler kendi geleceklerini kendileri belirlemezse yöneticilerde bir sürü yanlýþ eðilim ortaya çýkar. Ama genel olarak þunu söyleyebiliriz:
halk demokrasisinde ve sosyalist toplumda herkes kendi kabiliyeti ölçüsünde topluma katkýda bulunur. Katkýsý oranýnda da gelir saðlar.
Mehmet, Peki, halk demokrasisinde gelir daðýlýmýnda devletin rolü
ne olacak?
Hakký, Sanki kafamýn içinden geçenleri biliyorsun. Ben de þimdi sana
o soruyu sormak istiyordum. Sen söyle bakalým. Kapitalist toplumda dev16

let gelir eþitsizliðini düzeltir mi?
Düzeltmez. Aksine arttýrýr.
Niçin?
Çünkü devlet daima bir sýnýflar ittifakýnýn devleti. Bugün oligarþinin
devleti. Sömürücü bir azýnlýðýn, emperyalistlerle bütünleþmiþ yerli tekelci
kapitalistlerin, büyük toprak aðalarý ve tüccarlarýn devleti. Hal böyle olunca
da onlarýn lehine iþ yapacak.
Peki, halk demokrasisinde devlet kimin devleti olacak?
Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðünde tüm emekçi sýnýf ve tabakalarýn. Yani topraksýz ve az topraklý yoksul köylünün, köylerdeki küçük üreticinin, küçük
esnafýn, memurun, zanaatkarýn devleti olacak.
Bu devlet gelirin eþit bölüþülmesinden yana mý, deðil mi?
Eþit bölüþülmesinden yana.
Niçin?
Çünkü bir azýnlýðýn deðil, emekçi çoðunluðun devleti.
Peki, o zaman devlet elindeki imkanlarý gelir daðýlýmýný eþitleþtirmek
için nasýl kullanacak?
Mehmet biraz durdu. Bak bu konuyu hiç düþünmemiþtim, dedi.
Bu defa Hakký konuþmaya baþladý.
Kapitalist düzende fabrikalarýn geliri patronlara kalýr. Devrimden sonra
halk demokrasisinde bu gelir halkýn devletine gidecek. Ýþte bu paralar
halkýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamada ihtiyaca göre eþit olarak kullanýlacak. Bizim iþçi arkadaþlar aylýklarýnýn büyük bir kýsmýný nereye harcar?
Kiraya
Halk demokrasisinde herkesin çok çok ucuz bir paraya oturabileceði
evleri devlet yapacak. Elektrik, havagazý, su çok az bir para karþýlýðý verilecek. Bugün baþka nereye para harcarýz?
Yiyecek ve giyecek aldýk mý para biter zaten.
Kurulacak yeni düzende herkesin çocuðu kreþe alýnsa. Kreþte herkesin çocuðuna eþit muamele yapýlsa. Herkesin çocuðu parasýz olarak devlet
tarafýndan okutulsa. Herkesin çocuðuna okullarda üç öðün parasýz yemek verilse, süt verilse. Herkesin çocuðu kabiliyetinin olduðu kadar okuyabilse. Doktorlar parasýz muayene etse. Ama bugünkü gibi üstünkörü deðil.
Ýyice muayene etseler. Bütün saðlýk hizmetleri parasýz olsa. Bütün iþyerlerinde parasýz yemek verilse. Bizim bugünkü meclis lokantasý gibi 50
kuruþa çorba içilen, 2 liraya et yemeði yenilen lokantalar kurulsa. Çamaþýrlarýmýz devlet çamaþýrhenelerinde parasýz veya çok ucuza yýkansa.
Bütün bunlarýn nasýl yürütüldüðünü de emekçiler denetlese.
Mehmet Hakkýnýn sözünü kesti.
Sen galiba þaþýrdýn da cenneti anlatýyorsun, dedi.
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Gülüþtüler.
Hakký, Þu güzel yurdumuzu cennete çevirmek iþten bile deðil dedi.
Bu iþin önündeki tek engel oligarþi. Dünyayý cennete çevirmenin önündeki engel ne peki?
Emperyalistler, dedi Mehmet Ama bir gün dünya cennete dönecek.
Hakký, Sosyalist toplumda herkes ayný geliri almayacak. Üretime katkýsýna göre ücret alacak. Ama devletin herkese verdikleri o kiþilerin üretime katkýlarýna göre deðil, o kiþilerin ihtiyaçlarýna göre olacak. Yani
diyelim devletin açtýðý ve maliyetlerinin çok altýnda fiyatlara yemek satýlan bir lokanta var. Buradan herkes ayný fiyata yiyecek. Çok yiyen de,
az yiyen de. Diyelim kreþ. Çocuklar parasýz bakýlacak. Senin 1 çocuðun
varsa o da parasýz olacak, bizim Kemal Ustanýn 6 çocuðu da. En adaletli gelir daðýlýmý herkesin gerçek ihtiyacýna göre pay aldýðý gelir daðýlýmýdýr. Yoksa herkese 2 odalý ev versen, 5 çocuklu aile sýkýþsa, çocuksuz
aile rahat eder. Emekçi halkýn devleti güçlendikçe bizim aldýðýmýz ücretlerin önemi gittikçe azalacak. Hemen hemen bütün ihtiyaçlarýmýzý devlet
maliyetinin çok altýnda fiyatlarla karþýlayacak. Ýþte ancak o zaman en
adil gelir daðýlýmý gerçekleþecek.
Mehmet, Konuþtuklarýmýzý þöyle özetleyebilir miyiz? dedi. Bugünkü
düzende gelir daðýlýmý adaletsiz, çünkü üretim araçlarýna sahip olman
ölçüsünde gelirden pay alýyorsun. Devrimden sonra herkes üretime katkýsý oranýnda pay alacak. Yani biraz eþitsizlik olacak, ama haklý bir eþitsizlik. Daha sonra da adým adým tam adaletli bir gelir daðýlýmý saðlanacak. Yani herkes gerçek ihtiyacýna göre gelir alacak.
Hakký, Doðru özetledin, derken odanýn kapýsý açýldý. Hakkýnýn annesi kafasýný uzattý. Haberler baþlýyor. Çay da demledim. Biraz da dýþarýda oturun dedi.
Hep birlikte televizyonun karþýsýna dizildiler.
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