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ÝÞTE KAPÝTALÝZM
ÝÞTE KRÝZ...

DÜMENDE OLANLAR
Kapitalizm, adýndan da
anlaþýlacaðý gibi kapitalin yani
sermayenin hakim olduðu bir
toplumsal düzendir. Kapitalizmde
temel iki sýnýf vardýr: Kapitalistler
ve Ýþçiler. Kapitalist toplum, ücretli
iþçinin sömürülmesine, yani ücretli
köleliðe dayanan bir toplum biçimidir.
Kapitalist toplumda iþçi
istediðini yapma özgürlüðüne sahip
gibi görünse de hukuki olan bu
özgürlüðün ekonomik anlamý yoktur.
Çünkü üretim araçlarýnýn
mülkiyetinden yoksun býrakýlmýþ
iþçiler iþgücünü satarak çalýþmak
zorundadýr.
Ýþçilerin yaþamalarý ve
geçinmeleri buna baðlýdýr.
Kapitalistler de sahip olduklarý üretim
araçlarýný harekete geçirebilmek, yani
üretim yapýp kar edebilmek için
iþçinin sattýðý bu iþgücünü satýn
almak zorundadýr.
Kapitalizm esasen eþitsizlikler
üzerine kurulmuþ ve haksýzlýklarla
yürüyen bir sistemdir. Þimdilerde
olduðu gibi, bugüne kadar birçok
büyük kriz ve çöküntüler yaþamýþtýr.
Ancak her defasýnda kendini yeniden
üreterek paçayý kurtarmayý baþarmýþ,
bunu gerçekleþtirirken de baþta
emekçiler olmak üzere geniþ halk
kitlelerini hiçe saymýþtýr.
Söz konusu sistem kendini
kurtarmak ve krizden çýkmak için yeri
geldiðinde bütün dünyayý savaþa
sürüklemekten bile çekinmemiþ ve
milyonlarca insanýn ölümüne neden
olmuþtur. Birinci dünya savaþý ile
ikinci dünya savaþýnýn, kapitalizmin
krizlere girdiði dönemlere denk
gelmesi asla tesadüf deðildir.

CANOL KOCAGÖZ

Sayýn Dert Babasý,
Ekonomi kriz bizler keriz. Bu gidiþata ne
deriz. Kriz var dediler, iþten çýkarttýlar. Karým da
ayný nedenle iþsiz kaldý. Kriz mriz derken bizi de
yoldan çýkarttýlar, desem yalan olur. Þimdilik
çýkmadýk. Her an çýkabiliriz. Ev yok, bark yok. Ýþ
zaten üzerinize afiyet. Para pul da olmayýnca ne
yapacaðýz? Bu krize sinir kriz de geçirmek yetersiz
kalýr? Bu koþullarda ne yapýlabilir? Yar bana bir
eðlence demiþ Karagöz, ben de, bizler de diyoruz
ki, yar bana bir yol göster
Kýþ çetin, bu koþullarda olamýyoruz metin.
Düþünüyorum da altýndan kalkamýyorum.
Elimizdeki üç beþ kuruþ da bitince ne yapacaðýz
Lütfü KUZU
Sevgili Kuzu kardeþim, seni küçüklükten beri kuzu gibi büyütmüþler,
ileride koyun gibi gütmek için. Can Baba bu dizeleri boþuna söylememiþ.
Sermayenin gütmek de zoruna gitti ki kriz var, kriz var, ben yanýyorum,
diyerek iþçisini, emekçisini baþýndan savmaya baþladýlar. Unutma Kuzu
kardeþim, sermaye ürettiðini satarsa karý, kazancý olur. Sermaye her zaman
aþýrý kazanma sevdasýndadýr. Kazanayým ama iþçiye çok az vereyim, hatta
hiç vermesem de olur, düþüncesi bu günleri getirdi.
Þimdi deniz bitti. Sermaye ya verecek ya da bitecek Kuzu kardeþim.

Üretimde sürekli dönüþüm,
tüm toplumsal kesimlerin aralýksýz
sarsýntýya uðratýlmasý, sonsuz
güvensizlik ve hareket, kapitalizmin
tüm öteki sistemlerden ayýrt edici
niteliðidir.
Bu nedenle acýmasýz bir
sömürüye dayalý kapitalizm, ne yazýk
ki her kriz döneminde hepimiz ayný
gemideyiz söylemiyle sanki geminin
sahipleri ve hep dümende olan
kapitalistler, yani kendileri deðilmiþ
gibi faturayý geniþ halk kitlelerine
ödetmeyi baþarabilmektedir.
Tabii, emekçiler birleþip,
gayrik yeter, diyerek ellerini topraða
dayayýp doðrulana kadar.

MUSTAFA YILDIZ

Kapitalizm in Kara Kutusu
Karl Marks Kapitali yazdýðý zaman ona kýzan kapitalistlerin,
Yahu bu kitabýn adý kapital, acaba bizden mi bahsediyor diye düþünüp, okuyarak feyz almalarý yüz yýllý aþan
bir zaman aldý.
Marksý nihayet anladýlar ama galiba yanlýþ anladýlar...
Sizlere tarihe geçmiþ, kapitalizme hizmet etmiþ ünlü sermaye çocuklarýný tanýtmak istedik. Adýný
unuttuklarýmýz varsa özür dileriz.
Ama üzülmesinler, onlar bu yolda gittikleri sürece biz daha çok yazarýz
MAKYAVEL :
Amaca ulaþmak için her yol evladýr; ne herze yerseniz yiyin yeter ki amaca ulaþýn, diyerek sermayeye
yol göstermiþ bir fanidir
ADAM SMITH:
Laissez faire, Laissez passer yani Býrakýnýz ne halt ederlerse etsinler, býrakýnýz ne cehenneme giderlerse
gitsinler, býrakýnýz istiyorlarsa da öpsünler.  diye bir herze yumurtlamýþ ve tüm kapitalistlere yol göstermiþtir.
FRIEDMAN:
Bulduðu doktrinleriyle ABDnin gözbebeði olmuþ ve ilk icraatlarýndan birini Þilide yapmýþtýr. Pinoche
adlý bir baþka özelleþtirme çocuðuna darbe yaptýrýp özelleþtirme karþýtý Allendeyi devirip, ne var
ne yok özelleþtirmiþtir. Bu baþarýsýndan sonra bu yöntemi pek çok yerde uygulatmýþtýr. Nerede
bir darbe varsa bilin ki onun parmaðý vardýr.
JOHN MAYNARD KEYNES
Dünyayý kurtaran adam gibi o da ekonomiyi kurtaran adamdýr... Masal dinlemeye bayýlýrdý...
Bernard de Mandevillein ünlü Arý Masalýný dinledi hayatý deðiþti. Efendim bu masal özetle
þöyleydi. Bir arý kovanýnda bolluk ve refah varmýþ, arýlarýn bir eli yaðda bir eli baldaymýþ.
Lakin bolluk arttýkça ahlaksýzlýk, rezillik de artmaya baþlamýþ. Arýlar yaratýcýdan, ahlaklý
olmayý dilemiþler ve hepsi bir anda ahlaklý olmuþlar. O andan itibaren de kovanda kýtlýk
baþlamýþ, arýlar bellerini doðrultamaz olmuþlar... Yani bu kýssanýn hissesi þu oluyormuþ.
Ýnsanýn, hýrsý, ihtirasý, açgözlülüðü, daha çok kazanma arzusu toplumlarý ileri götürür,
kýsaca Genel zenginliði yapan kiþisel kötülüklerdir. Ýþte bu sözler Keynes
için bir düstur oluþturdu. Öyle ya Herkes en basit yiyeceðe, en ucuz elbiseye
ve en mütevazý konuta razý olsaydý, hiç þüphe yok ki bu türlü yiyecek, giyecek
ve konutlardan baþka türlüsü mevcut olmayacaktý.
ROTHSCHILD AÝLESÝ
ABDnin sahiplerinden, yedi göbekten bir sermaye çocuðu. Dolarý bile bu
ailenin özel bankasý basýyor, her þeyi yapýyor. Her taþýn altýndan bunlar
çýkýyor. Dünyada boraks üretiminin %70i ona ait. Ama dünya boraks
madeninin %70inin Türkiyede bulunmasýna çok bozuluyor. Bunlarý
özelleþtirsek de mi alsak özelleþtirmesek de mi alsak kararsýzlýðý içinde
olduðundan bu kadar oyalanýyor. Özelleþip, güzelleþelim ilkesine sýký
sýkýya baðlý.
Bunlar tam bir hanedandý, biri ölünce yeni bir Rothschild geldi Lordlar,
Baronlar þimdi de post modern Rothschildler geleneklerini sürdürüyorlar
ROCKEFELLER
Deyim haline gelmiþ bir kapitalisttir. Birinin zenginliði abartýlý söylemek
istendiðinde Rockfeller kadar zengin, denir. Veya karýlarýna para
yetiþtiremeyen erkekler sonunda patlayýp Kadýn kadýn sen beni Rockfeller
sandýn galiba derler... Yani faydalý bir insandýr, yoksa kocalar, eþlerine
baþka ne söyleyeceklerdi ?
CECIL RHODES
Bir kere Güney Afrikaya el koymuþ bir ademoðludur. Irkçýlýðýn en baba
isimlerindendir. Kabileleri birbirine düþürüp savaþtýrmýþ kendi de parsayý
toplamýþtýr. Afrikanýn meþhur elmas ocaklarý bu zata aittir. Rodezyanýn adý
bile bu çocuðun adýndan gelir. Yani herifçioðlu adýný ülkeye vermiþ, egoya bak
be! Yahu daha ne olsun? Önce saydýðýmýz benzerleriyle birlikte dünyayý
yönetenlerden birkaç kiþiden biridir. Sonra Rhodes Bursu adýyla birçok çocuða
burs vermiþtir.
Daha küçücükken çocuðun hangi ülkenin idaresinde, hangi göreve geleceði
belirlenmiþtir. Eski ABD baþkanlarýndan Clinton da bu bursu alan çocuklardan
biridir... Anlayýn iþte daha fazla konuþturmayýn adamý.
GEORGE SOROS
Vallahi bu muhterem hakkýnda ne söyleyeceðimizi bilemiyoruz, fena halde kafa
karýþtýran problem çocuk modeli... Dünyanýn en meþhur spekülatörlerinden
biri olan bu çocuk Macaristanda doðdu, ülkesi Nazi iþgali altýndayken karaborsacýlýk
yaparak hayata atýldý. Museviydi ama sahte bir kimlik uydurup Tarým Bakanlýðýnda
göreve baþladý. Görevi de toplama kampýna sürülecek Musevilerin el konulacak
mallarýný belirlemekti. Derken savaþ bitti, Naziler yenildi, Macaristanda Halk
Cumhuriyeti kurulunca Nazi iþbirlikçileri asýlmaya baþlandý. Soros usta bir
manevrayla KGB ile iþbirliðine girip ipten kurtuldu. Soros daha sonra kimsenin
gönlü kalmasýn diye CIA ve MOSSAD ile de iþbirliðine girme baþarýsýný göstermiþtir.
En büyük hobilerinden biri de darbe finansörlüðü yapmasýdýr. Gürcistan,
Ukranya, Kýrgýzistandaki darbeler onun eseridir.
"Finansman gurusu". "Global hayýrsever". "Tuttuðu altýn olan Midas". "Açýk
toplum filozofu". "Bilgisayar çaðýnýn Robin Hood'u","Tayland halkýnýn kanýný
emen Drakula". "Malezya ekonomisinin mezar kazýcýsý". "Çin'in timsahý". gibi
lakaplarý vardýr.
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Açýk Toplum Enstitüsü (open society
institute) kurucusudur, bu kuruluþ sivil
toplum örgütlerini destekler gibi
yapmaktadýr ama aslýnda ne yaptýðý biraz
muðlaktýr. Yani demokrasiyi geliþtirmek
amacýnda olan bu kurumun parmaðýný attýðý
yerlerde yan tesir olarak nedense hep darbeler
görülmektedir. Bu zatýn ne olduðunu anlayanlar
da vardýr tabii, mesela Gürcistana gittiðinde
üzerine yumurtayla mayonez atmýþlardý.
Ülkemizdeki özelleþtirmelerle yakýndan ilgilenen
bu çocuða aman dikkat diyoruz, çok hiperaktiftir,
bir þeyleri kýrýp dökebilir... Bizim ikinci
cumhuriyetçiler onu pek severler, o da bizimkileri.
Sýk sýk fonlarýndan para yollar, onlar da donlarýný sallar
HENRY ALFRED KISSINGER
Musevi asýllý ABDli siyasetçi, dýþiþleri bakanlýðý yaptýðý dönemde
baþkalarýnýn içiþlerine karýþmasýndan dolayý Nobel bile aldý. Dünyayý
yöneten baronlar arasýnda ilk sýralarda. Þilide Allendenin devrilmesi
onun marifeti. Özelleþtirme duayeni, Illumantinin baþbabasý,
Bilderberg toplantýlarýnýn deðiþmez elamaný Görünce gerçekten
el-aman denmesi gereken bir özelleþtirme çocuðu.

MUSTAFA BÝLGÝN

BUSH AÝLESÝ
Üç kuþaktýr dünyanýn canýna okuyan bir Bush ailesi
Dede Prescott Bush bir Nazi destekçisi, Hitlerle ense-tokat
iliþkisi içinde.
Babasýnýn kurduðu bankada Naziler için altýn ve Amerikan
hazine bonosu depoladý (demek büyük büyük dede de iþin
içinde)
Þirketlerinde Auschwitz'deki esirleri çalýþtýrdý. Oradan
kazandýðý parayla da oðul Bushu baþkan yaptý. Her
üç Bush da Kurukafa ve Kemikler Cemiyeti (skull and
bones society - sbs) üyesidir. ABDde büyük adam
olmanýn yolu buradan geçer.
Bu Bushlarýn dünyanýn canýna okumalarý bir aile
geleneðidir.
Vay Bushlar vay, diyesi geliyor insanýn.
Sonuncu Bushun þimdilerde ayakkabý sektörüne
girdiði söyleniyor; muhteremler her türlü dezavantajý
avantaja çevirme konusunda ustadýrlar
Umarým baþka bir Bush daha çýkýp bizi kýþ gününde
ayakkabýsýz býrakmaz.
ATAY SÖZER

MUSTAFA EREMEKTAR
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Yayýna hazýrlayanlar: Homur Mizah Grubu adýna bu sayýda katkýda bulunanlar, Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir,
Emre Bakan, Ýlker Ekici, Lütfü Çakýn, Muhammet Tunçsan, Mustafa Bilgin, Mustafa Eremektar, Mustafa Çalýkoðlu, Mustafa Yýldýz, Savaþ Ünlü.

