
K
apitalist üretim biçimi;
çok k›sa bir ifadeyle, üre-
tim araçlar› üzerinde özel

mülkiyete sahip çok küçük bir az›nl›-
¤›n, büyük ço¤unlu¤u sömürmesi, ez-
mesi demektir. Bir yanda zenginlik
içinde yaflayan küçük bir az›nl›k, di-
¤er yanda açl›k ve sefalet içinde yafla-
yan zenginli¤in yarat›c›lar› olan iflçi-
ler, emekçiler. Bir yanda sömürücü s›-
n›flar. Di¤er yanda yaratan ve üreten
büyük ço¤unluk. Kapitalizmin k›sa
genel bir resmi budur.

Türkiye zenginlik ile fakirli¤in ç›p-
lak gözle görüldü¤ü ülkelerden biri.
Bir yanda zevk-ü sefa içinde yaflayan
küçük bir az›nl›k, di¤er yanda çöp
da¤lar› içinde yiyecek birfley arayan
insanlar! Bir yanda gö¤e do¤ru yükse-
len gökdelenler, di¤er yanda do¤ru
dürüst bir yolu olmayan varofllar! Bir
yanda paras› olanlar için özel hastane-
ler ve Amerika, di¤er yanda paras›z-
l›ktan hastane kap›s›nda ölenler! vb.

Ç›plak gözle görülen bu gerçek, yer
yer burjuvazinin çeflitli kesimleri tara-
f›ndan da dile getirilmektedir. Bu ke-
simler esas olarak “gelir da¤›l›m›-
ndaki büyük adaletsizli¤in, zenginlik
ile fakirlik aras›ndaki büyük uçu-
rumun kaç›n›lmaz biçimde burjuva
dünyas›n›n çöküflünü, y›k›l›fl›n› h›z-
land›rmas›ndan korkuyorlar. “Sosyal
patlama” bu kesimin korkusudur.
“Gelir da¤›l›m›n›n adaletsizli¤inden”
bahsedenler, bunu yanl›fl bulduklar›
için de¤il, gelir da¤›l›m›n› düzeltmek
istedikleri için de¤il, bu uçurumun bir
gün “sosyal patlamaya” yolaçaca¤›n›
bildikleri için korkuyorlar. Çözümleri
ise; “bu kadar da olmas›n, uçurum bi-
raz kapat›ls›n” fleklindedir. 

Bu yaz›da “gelir da¤›l›m› adaletsiz-
li¤i” ba¤lam›nda yap›lan bir araflt›rma
üzerine durmak istiyoruz. Ekonomist
Mustafa Sönmez ‘2000’de Türkiye ve
‹stanbul’da gelir da¤›l›m›’ konulu bir
araflt›rma yapm›fl. Bu araflt›rma 5
Ekim 2000 tarihinde Hürriyet gazete-
sinde yay›nland›.

Araflt›rmaya göre, Türkiye’de ge-
lir nas›l paylafl›l›yor?

Paylaflan grup gelirdeki pay›  %

Süper zengin %1 16.6
Yüksek gelirli %5 16.1
Üst-Orta %16 25.6
Alt-Orta %48 32.5
Düflük gelir %30 9.2

Bu araflt›rma, D‹E’nin 1994 y›l› Ge-
lir Da¤›l›m› Araflt›rmas›’nda kullan›-
lan gelirin yüzde 1’lik gruplara da¤›-
l›m verilerinin, 2000 y›l› 6 ayl›k döne-
mindeki gelire yans›t›lmas›ndan olu-
fluyor. Araflt›rmada, 2000 y›l›n›n ilk 6
ayl›k döneminde üretilen 49.5 katril-
yon liral›k mal ve hizmetin yüzde
80’ine karfl›l›k gelen 39 katrilyon lira-
l›k has›la, 63.7 milyonluk nüfusu olufl-
turan 14 milyon 347 bin aileye paylafl-
t›r›l›yor.

Araflt›rma yüzde yüz net resim ver-
mese de yine de bir gerçe¤i aç›k bir
flekilde gösteriyor: Süper zengin ola-
rak adland›r›lan yüzde 1 kesimin, 143
bin ailenin geliri, 6.5 milyon ailenin
gelirine eflit. Bu bile bu düzenin, nas›l
bir düzen oldu¤unu gösteriyor.

Araflt›rman›n temel ald›¤› veriler
D‹E’nin 1994 y›l›nda yapt›¤› araflt›r-
man›n sonuçlar›na dayan›yor. Araflt›r-
ma haneye göre gelir da¤›l›m›n› temel
al›yor. Burda uygulanan yöntem be-
yan yöntemidir. Yöntem bu oldu¤u
için araflt›rman›n bütününün sa¤l›kl›
oldu¤unu söylemek do¤ru olmaz. Bu-
na ra¤men ortaya ç›kan resim zengin-
lik ile fakirlik aras›ndaki uçurumu
gösteriyor.

Araflt›rmada beyan edilen gelire gö-
re yap›lan kategorilendirmelerle ilgili
tahlilerde de bulunuluyor. Buna göre:

Süper zenginler: Nüfusun yüzde
1’ni oluflturuyorlar. Say›lar› 650 bin
kifli. Ayda 7.5 milyar TL’ye yak›n ge-
lirleri var. Bu grubun evine giren para,
Türkiye’nin yüzde 45’inin hanesine
giren gelire eflit. Ço¤u ‹stanbul’da
oturuyor. Y›lda birkaç kez yurtd›fl›na
gidiyorlar. Küçük bir bölümü özel
uçak kullan›yor.Bu kesim içinde 200
aile mega zengin kesimi oluflturuyor.

Yüksek gelir grubu: Bu gruba ay-

l›k geliri 2 milyar 100 milyon lira ile 1
milyar aras›nda olan aileler giriyor.Bu
grup toplam gelirden yüzde 16.1 pay
al›yor. Bu grubun toplam nüfus için-
deki pay› yüzde 5. ‹ki veya üç y›lda
bir yurtd›fl›na ç›k›yorlar. Bir bölümü-
nün çocuklar› yurtd›fl›nda okuyor.

Üst-Orta gelir grubu: Bu gruba,
hanesine en fazla 999 milyon, en az
501 milyon TL giren aileler giriyor.
Bu grubun toplam nüfus içindeki ora-
n› yüzde 16 ve toplam gelirden ald›k-
lar› pay yüzde 25.6’d›r. Daha çok ithal
araba meraklar› var. Hayatlar›nda en
az bir veya iki defa yurtd›fl›na ç›k›yor-
lar. Büyük ço¤unlu¤u ilk befl büyük
flehirde yafl›yor.

Alt-Orta gelir grubu: Her ay evle-
rine giren para en fazla 500 milyon
TL, en az 201 milyon. Toplam nüfus
içindeki oranlar› yüzde 48. Toplam
gelirden ald›klar› pay 32.5’tir.

Düflük gelir grubu: Ayda 200 mil-
yon TL ve alt› bir gelirle geçinmeye
çal›fl›yorlar. Ço¤u büyük flehirlere göç
eden kiflilerden olufluyor. Bu grup top-
lam ailelerin yüzde 30’u. Toplam ge-
lirden ald›klar› pay 9.2’dir. Bu grup
içinde yeralan 143 bin aile ayda 32
milyon TL ile geçiniyor. Buna geçin-
mek denirse tabii!!

Bir avuç sermaye sahibi sömürücü-
nün yarat›lan zenginli¤in ço¤unlu¤u-
na el koydu¤u, bu zenginli¤i yaratan
iflçi s›n›f› ve emekçilerin hergeçen gün
daha fazla yoksullu¤a itildi¤i, açl›k s›-
n›r›nda yaflamaya mahkum edildi¤i bir
düzende gelir da¤›l›m›n›n adaletli ol-
mas›n› beklemek mümkün mü? Kapi-
talizmde ezenle ezilenin ayn› gelire
sahip olmas› mümkün mü? 

Bu mümkün de¤il. Üretim araçlar›
üzerinde küçük bir az›nl›¤›n özel mül-
kiyete sahip olmas› bunu engeller.
Ancak üretim araçlar› üzerinde özel
mülkiyete son verildi¤i, üretim araçla-
r› üzerinde toplumsal mülkiyetin sa¤-
land›¤› bir toplumda gelir da¤›l›m›n›n
adaletli olmas›ndan bahsedilebilinir.

Bu ülkede gelir da¤›l›m› o kadar
adaletsiz ki, bu baz› burjuva köfle ya-
zarlar›n› rahats›z etmekte, o kadar ki,
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beklenen “sosyal patlama”n›n olma-
mas›n› hayretle karfl›lamaktad›rlar.
Bunlardan biri de, Sabah gazetesinde
köfle yazarl›¤› yapan Necati Do¤-
ru’dur. Necati Do¤ru 8 Ekim tarihli
yaz›s›nda, S›rbistan’da yaflanan “halk
ayaklanmas›” üzerine durmakta, ar-
d›ndan yaz› içerisinde aktard›¤›m›z
araflt›rmaya gelmektedir. Araflt›rma
ba¤lam›nda Do¤ru flunlar› söylüyor:

“Mustafa Sönmez’in araflt›rmas›;
“Anaaa bela geliyor....” dedirtecek
cinstendi.

Bir yanda ezenler...
Öbür yanda ezilenler...
Uçurum büyük...
Türkiye’de en zengin yüzde 1’lik

grubu oluflturan toplam 150 bin aile,
ayda 7.5 milyar lira gelir elde ediyor.
En yoksul yüzde 1’lik grubu oluflturan
150 bin aile ise ayda ancak 32 milyon
lira gelir elde edebiliyordu.

Zengin: 7.5 milyar....
Yoksul: 32 milyon....
Uçuruma bak...
Toplum nas›l dayan›r buna...
Sab›r tafl› olsa patlar...
Fakat Türkiye patlam›yor.
...
Türk halk› a¤l›yor...
Avunuyor, dö¤ünüyor...
Fakat patlam›yor...”
Yaz›s›n›n devam›nda N. Do¤ru ken-

disine göre “Türkiye’nin patlamama-
s›n›n” nedenlerini s›ral›yor.

N. Do¤ru araflt›rman›n sonucunu
zenginlik ve yoksulluk ba¤lam›nda iyi
özetlemifl. Kendisi bu uçuruma ra¤-
men “patlama” olmamas›n› hayretle
karfl›lamaktad›r.

Hayret edilecek birfley yok! 
“Patlama” olmamas›n›n tabii ki ne-

denleri var. Faflist diktatörlük, sosyal
demogoji, medyan›n beyinleri iflgal
alt›na almas›, uyutmas›, din afyonu-
nun e¤emenli¤i, milliyetçilik, kitlele-
rin bilinç ve örgütlenme seviyelerinin
çok geri olmas›, komünist alternatifin
güçsüzlü¤ü vs. bunlardan baz›lar›d›r.

Gelir da¤›l›m›n›n adaletsiz olmas›-
n›n temel nedeni kapitalist düzendir.
Bu düzen y›k›lmad›¤› sürece gelir da-
¤›l›m›n›n adaletli olmas›n› beklemek,
bofl bir hayald›r. Gelir da¤›l›m›n›n
adeletli oldu¤u bir toplum elbette
mümkündür. Bu toplumun ad› sosya-
lizmdir. Bu mümkünlü¤ü gerçe¤e dö-
nüfltürmek iflçilerin, emekçilerin elle-
rindedir.
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M
erkez Komitemiz 12. toplant›s›nda, 1997 y›l›n›n A¤ustosunda
TKP(ML) hakk›nda ald›¤›; bu grubu bizim yapt›¤›m›z eylemlerde ey-
lem birli¤ine davet etmeme ve bu grupla iliflkileri mümkün olan en
alt seviyeye indirmeyi de içeren karar›n›  kald›rd›. Buna  göre, bun-

dan böyle bu grupla iliflkilerimizde, devrimci olarak de¤erlendirdi¤imiz di¤er
oportünist gruplara tak›nd›¤›m›z tav›rdan ayr› bir tav›r içine girilmeyecektir.

Bilindi¤i gibi Merkez Komitemiz ikinci toplant›s›nda TKP(ML) ile iliflkileri
mümkün olan en alt seviyeye çekme,  hatta eylem birliklerinde bile bu gruptan
mümkün oldu¤unca uzakta durma karar›n› al›rken, bu grubu devrimci olarak de-
¤erlendirdi¤imiz di¤er oportünist gruplardan ay›ran ve onu bizim aç›m›zdan özel
bir yere koyan somut bir durum vard›. Sözkonusu örgüt “Kardelen Harekat›” ad›-
n› verdi¤i bir harekât içinde, kendi içinden ç›kt›¤›n› söyledi¤i ve Merkez Komite-
sine kadar yükselmifl polisleri temizledi¤i bilgisini veriyor, karar› ald›¤›m›z dö-
nemde bu harekât sürüyordu. Sözkonusu harekât içinde kullan›lan yöntemlerin
önemli bir bölümü bizim reddetti¤imiz, “at izi ile it izinin birbirine kar›flmas›n›”
kolaylaflt›ran yöntemlerdi. Bunun da ötesinde sözkonusu grup somut bir eylem-
de, iflbirlikçe ajan olarak ilan edip öldürdü¤ü Behzat Y›ld›r›m adl› kiflinin ve efli-
nin flahs›nda, bunlar›n polis oldu¤unu bizim flahitli¤imize de dayan›r görünerek
ispatlama çabas› içine girmiflti. Sözkonusu grubun bu tavr› kendi içinde ve çev-
resinde gelifltirdi¤i  bizim do¤ru bulmad›¤›m›z bir tasfiye hareketine bizi de, do-
layl› da olsa, kar›flt›rmaya kalkmas› bizim kabul edebilece¤imiz bir durum de¤il-
di. Bu konuda tavr›m›z› devrimci kamuoyuna  duyurduk. (Bkz. Bolflevik Partizan
say›   113, sayfa 17, 1997) Merkez Komitemiz bu grup hakk›nda, bu grubu bir
anlamda di¤er devrimci gruplardan ayr› ele alma anlam›na gelen karar› ald›¤› s›-
rada, bu grup provokasyonlara en aç›k grup konumundayd› ve bu karar bu grup
üzerinden polis operasyonlar›n›n hedefi olmaktan korunmak için al›nm›fl bir ka-
rard›.

Bu karar›n al›nmas› üzerinden flimdi üç y›ldan fazla zaman geçti. Bu dönemde
“Kardelen Harekât›” denen harekât gündemden kalkt›. Bu grupla birlikte Birleflik
Devrimci Güçler Platformu içinde birlikte bir çal›flma yürüttük, d›fl›m›zda yürü-
yen bir dizi eylem birli¤inde  yanyana geldik. Gelinen yerde  sözkonusu grubun
di¤er devrimci gruplardan ayr› ele al›nmas›n›n gerekçesi  ortadan kalkt›. Bu yüz-
den Merkez Komitemiz 12. toplant›s›nda bu grup hakk›nda 2. toplant›s›nda ald›-
¤› karar› kald›rd›.

Bu karar›n kald›r›lmas› hiç bir flekilde, bizim “Kardelen Harekât›” konusunda
bu grubun verdi¤i bilgiler konusunda ikna oldu¤umuz, kullan›lan yöntemleri
onaylad›¤›m›z vb. anlam›na gelmiyor.

Bu konuda devrimci kamuoyuna yapt›¤›m›z önceki aç›klamalar›m›za ekleyecek
bir fley, bu aç›klamalar›m›zda de¤ifltirece¤imiz bir fley yoktur.

Ancak “Kardelen Harekât›” s›ras›ndaki tav›rlar›, aç›klamalar› vb. bu grubu di-
¤er devrimci olarak de¤erlendirdi¤imiz oportünist gruplardan ilkesel olarak ay›r-
m›yor. Devrimci gruplar›n büyük ço¤unlu¤unun bu konudaki tav›rlar› –boyutla-
r› de¤iflik olsa da– özde birbiriyle örtüflüyor. Bu yüzden “Kardelen Harekât›”n›n
çoktan tamamlanm›fl oldu¤u bir ortamda, bu grubu di¤erlerinden ayr› ela alma-
n›n gere¤i kalmam›flt›r.
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