
BU İŞTE BİR CİNLİK VAR 

Üç dönemdir üst üste seçim galibiyetleri ile cumhuriyet tarihinin çok partili dönemine adını kazıyan 

AKP iktidarının hem en yoksuldan hem de en zenginden oy alabilmesinin nedenleri tek bir değişkenle 

açıklanamaz. Yine de ekonomi perspektifinden bir deneme yapmaya çalışacağım. Kullanacağım tüm 

veriler dünya bankası ve bir devlet kurumu olan TUİK kaynaklı olacaktır. Konuyu anlaşılır kılmak 

için ise bir köy örneği üzerinden Türkiye yorumlanacaktır. 

Global köyler içinde bizim köyümüzde 100 kişinin yaşadığını ve köyde yaratılan gelirin 100.000 USD 

olduğunu varsayalım. Köyümüzün muhtarı bu rakamı köy nüfusuna bölerek kişi başı düşen köy 

gelirinin 1000 USD olduğunu rahatça iddia edebilir. Köy muhtarımızın 2002 yılında muhtarlığa 

seçildiği bu köyde 2009 yılına gelindiğinde ise köyde yaratılan gelir 2.5 kat artmıştır. Dolayısı ile her 

köylü 2500 USD kazanmanın sefasını sürmektedir. Köy muhtarı ise kahve kahve, hane hane gezerek 

bir sonraki seçim için oy istemektedir. Köyün delisi ise görünenin böyle olmadığını tekerleme gibi 

söylese de en nihayetinde delidir işte, kim dinlesin ki. Biz yine de kulak verelim şu deliye. 

“Bizim köyün muhtarı gelirde ki artışı kendi kerameti gibi gösterse de dünya köyüne baktığımızda 

durum bizden çok farklı değildir. Bakalım aşağıda dünya köy bankasının grafiğine” 

 

“ … ve hatta daha düne kadar gominist olan Rusya köyü bile geçmiştir bizim köyü gelirde.” 

 

 



“… ama benim itirazım buna değildir. Varsın muhtar benim kerametim desin. Kendisi koymuş gibi 

yapsın bu paraları cebimize. Ama bu köyde herkes geliri adaletli paylaşmıyor ki. Köyün ağaları ve de 

marabaları var. 100 kişilik köyün 20 si maraba, 20 si ağa. 2004 de ağa marabadan 7.7 kat fazla pay 

alırken olmuş sene 2009, adalet de adalet diyen muhtarın köyünde ağalar marabadan 8.5 kat 

kazanmaya başlamış. Diğer bir hesapla 20 maraba köyün gelirinin % 5.6 sını alırken 20 ağa atıvermiş  

% 47.6 sını ceplerine.” 

“… deliyim ama hesap bilirim. Geriye dönük yaparsak hesabı % 6 ya % 46 ortalama ile,  muhtar emmi 

1000 USD alıyordu 2002 de dese de, aslında marabanın eline 300 USD geçiyordu. Ağaların eline ise 

2300 USD. Gelelim 2009’a… Maraba şimdi 750 USD kazanıyor, muhtar 2500 USD dese de, ağalar 

ise kaymaklısından 5750 USD…” 

“… işte bundandır hem marabası hem de ağaları muhtara oy verir. Fakir fukara maraba 300 oldu 750 

der, ağalar ise kaymaklı düzen bozulmadı oh be diye iç çeker.” 

Sen ne diyorun peki bu işe deli? 

“ Ben diyorum ki eh be muhtar adalet bunun neresinde? ” 

 


