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Yıldırım Koç
Yaz aylarında tişört yaygındır. Tişörtlerinizi kaça alıyorsunuz? Ben son aldığım tişörtlerin tanesine
10 lira ödemiştim.
Merak ettim, tişört fiyatlarına baktım. Size Beymen’den tişört (T‐shirt) fiyatları aktarayım (Biraz
daha ucuzları da var, ama ben en pahalılarını seçtim):
Valentino vltn siyah beyaz baskılı T‐shirt 2.499 lira.
Dolce and Gabbana siyah logo baskılı T‐shirt 3.099 liraymış, yüzde 35 indirimle 1.999 lira olmuş.
Dolce and Gabbana beyaz bisiklet yaka logo baskılı T‐shirt 2.549 lira.
Balmain siyah beyaz logolu omzu düğmeli atlet 2.249 lira.
Brunello Cucinelli T‐shirt 5.150 liraymış, yüzde 35 indirimle 3.349 liraya inmiş.
Balmain beyaz logolu omzu düğmeli atlet 2.249 lira.
Alexander McQueen siyah kolu volan detaylı T‐shirt 6.250 lira.
Prada siyah logo baskılı T‐shirt 3.349 lira.
Versace medusa yeşil desenli aksesuar detaylı T‐shirt 5.650 liraymış, yüzde 35 indirimle 3.649 lira
olmuş.
İNGİLTERE’DE İKİ MİLLET

İngiliz sanayisi 19. yüzyılın ilk yarısında çok sıkı fabrika kuralları, cezalar, ücret kesintileri veya işten
çıkarmalar yoluyla baskı, kötü çalışma koşulları, uzun çalışma günü, çalışmaya bağlı hastalıklarla ve
kazalarla işçileri eziyordu. Ücretler o denli düşüktü ki, birçok ailenin ayakta kalabilmesi için herkesin
çalışması gerekiyordu.
Charles Dickens’ın ve bazı başka çağdaş yazarların romanlarında anlatılan sefalet bu dönemin
gerçek yaşam öykülerinin yansıtılmasıydı.
İngiltere’nin ünlü başbakanlarından Benjamin Disraeli (1868 yılında ve 1874‐1880 döneminde
başbakandı) 1845 yılında yayımlanan Sybil veya İki Millet isimli romanında, zenginleri ve yoksulları
kastederek, İngiltere’de “aralarında hiçbir ilişki ve sempati bulunmayan; sanki değişik bölgelerde
yaşayan veya farklı gezegenlerin yaşayanları imişler gibi bir diğerinin alışkanlıkları, düşünceleri ve
duyguları konusunda cahil olan” “iki millet” bulunduğundan söz ediyordu.
Friedrich Engels de 1844 yılında yayımlanan İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu kitabında bu ülkede
burjuvazi ile proletaryanın ayrı birer ırk, ayrı birer millet olduğunu belirtiyordu: “Bütün bunlar dikkate
alındığında, bir süreç içinde işçi sınıfının İngiliz burjuvazisinden tümüyle ayrı bir ırk olmuş olması
şaşırtıcı değildir. Burjuvazinin, yeryüzündeki her bir milletle, ortasında yaşadığı işçilerden daha fazla
ortak noktası vardır. İşçiler, burjuvazininkilerden farklı lehçeler konuşmakta, farklı düşünce ve
ideallere, başka geleneklere ve ahlaki ilkelere, farklı bir dine ve diğer politikalara sahiptirler. Buna
göre, (işçiler ve burjuvazi, Y.K.) ancak ırk farklılığının onları farklı kılabileceği kadar radikal bir biçimde
birbirine benzemeyen iki millettir.” ( Engels,F., The Conditions of the Working‐Class in England,
Penguin Classics, London, 1987, s.150)

TÜRKİYE’DE TEHLİKE İKİ AYRI MİLLET TEHLİKESİ
Türkiye’de, çok şükür, 19. yüzyılın ortalarında İngiltere’deki gibi iki ayrı millet yok. Ancak bazı
işverenlerin derinleşen ekonomik kriz koşullarındaki uygulamaları, akla bu karanlık olasılığı getiriyor.
Forbes Dergisi tarafından her yıl yayımlanan dünyanın Dolar milyarderleri listesindeki Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı Türklerin sayısı 23’tür. Bu kişiler ve servetleri şöyle belirtilmektedir: Murat
Ülker (4,3 milyar ABD Doları), Erman Ilıcak (3,1), Ferit Faik Şahenk (2,3), Hüsnü Özyeğin (2,1), Filiz
Şahenk (2,1), Hamdi Ulukaya (1,8), Sezai Bacaksız (1,7), Mustafa Küçük (1,7), Nihat Özdemir (1,7),

Semahat Sevim Arsel (1,6), Hamdi Akın ve Ailesi (1,5), Ahmet Çalık (1,5), Mehmet Nazif Günal (1,5),
Mustafa Rahmi Koç (1,5), Suna Kıraç (1,4), Turgay Ciner (1,3), Mehmet Aydınlar (1,2), Bülent
Eczacıbaşı (1,2), Şefik Yılmaz Dizdar (1,1), Faruk Eczacıbaşı (1,1), Deniz Şahenk (1,1), Murat Vargı (1,1),
Aydın Doğan (1 milyar ABD Doları). (www.forbes.com/billionaires)
Diğer tarafta da, sayıları giderek artan işsizler veya ayda 1170 lirayla ücretsiz izne çıkarılanlar var.
Aman milletimizi bölmeyelim, iki ayrı millet olmayalım!

