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Eserin orijinal adı “Confessions of an economic hit man”. Dört kitaptan 
oluşan bir seridir. İlk kitabı aynı isme sahip olmak üzere; ikinci kitabı “Şir-
ketokrasi ve ondan kurtulmanın yolları”, üçüncü kitabı “Küresel Kriz ve 
Büyük Resim” ve sonuncu kitabı “Kafes” adlarını taşımaktadır. Adı üze-
re bu kitap zamanında ekonomik tetikçilik yapmış bir ekonomi ajanının 
itiraflarından oluşmaktadır. Bu sebeple dili çok anlaşılırdır. Okuyucuya 
kendini yazarla sohbet ediyor gibi hissettirir. Anlatımı sade ve akıcıdır.  
Romanın kolay okunması için dünya yakın tarihine az da olsa hakim ol-
mak, belli başlı ekonomik terimleri bilmek gerekmektedir. 

Yazarın iddialarına göre IMF, Dünya Bankası ve uluslararası, ulusüstü 
şirketler gelişmemiş ülkelerin kaynaklarını sömürmektedirler. Geliş-
memiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmasını 
engellemekte ve böylece onların gelişmişlik seviyesini diledikleri sevi-
yede kontrol altında tutmaktadırlar. Bu ülkeler bu durum altındayken 
kendi kaderlerini kendileri tayin edememektedir. Mesela imf bu ülke-
lere borç vermekte ancak ülkeler bu borcu ödeyememektedirler. Bor-
cu ödeyebilmek için kaynakları borç ödemesine kaydırıp, eğitim, sağ-
lık gibi temel kalemlerde kemer sıkmaktadırlar. Bu durumda da kısa 
vadede büyüseler de uzun vadede kalkınma gerçekleşememektedir. 

Yazar savlarını bir adım daha öteye taşır ve küreselleşmenin ulus dev-
letlere karşı açılmış bir savaş olduğunu ve küreselleşmenin tam anla-
mıyla gerçekleşmesinin ulus devletlerin yok olması demek olduğunu 
ileri sürer. Amerika’nın yaklaşık bir yüzyıldır hedefinin bu olduğunu 
ancak 1950lerden beri hedefi doğrultusunda hareket ettiğini belirtir. 
Bu hedef doğrultusunda gelişmemiş ve gelişmekte olan uluslar kıska-
ca alınacaktır. Yukarıda bahsettiğim yollarla kıskaca alınan ulus dev-
letleri bu şekilde kontrol etmek için üç silahın kullanıldığını belirtir. İlki 
“ekonomik tetikçi”lerdir. Bunlar özel şirketlere çalışan ekonomistlerdir. 
Ülkelere ekonomik olarak yayılma bunlar sayesinde olur. İkinci yol cia 
ajanlarının saha çalışmalarıdır. Ülkelerin yapısı hakkında bilgi elde tu-
tulur. Üçüncü ise ilk iki yol yaramayan ülkelerde askeri müdahaledir. 

Yazar pek çok referans vermekte ve savlarını sayısal verilerle destekle-
mektedir. Ancak yine de bu savların doğruluğu üstüne pek çok tartışma 
mevcuttur. Yazarın savlarının gerçekliği her ne kadar bilinmiyor olsa da 
bu kitap serisini objektif gözlerle okuyan okuyucu için beyin jimnastiği 
olacaktır. Tüm savları değerlendirirken daha farklı kaynakları okuyacak 
ve bilgi düzeyini arttırıp, kendi fikri çerçevesini oluşturabilecektir.  

Tuğçe Nur Koç 
Genç Mülkiyeli

Bir Kitap

Künye: Perkins, J.(2014)Bir Ekonomik Tetikçinin 
İtirafları, İstanbul: A.P.R.I.L Yayıncılık
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Yönetmen: Barry Levinson

Oyuncular: Dustin Huffman, Tom Cruise,  
Valerio Golino

Yılı: 1988

Süre: 134

Uğur Köfteci 
Genç Mülkiyeli

Bir Film

1988 yılında vizyona giren bu film birçok ödüle layık görülmüş ve ke-
sinlikle bu ödülleri hak eden bir film olmuştur. Başrollerinde Dustin 
Hoffman ve Tom Cruise ‘un yer aldığı bu yapımda özellikle Dustin 
Hoffman canlandırdığı otizmli karakterin ruhuna tam anlamıyla gire-
bilmiş ve bunu izleyiciye tam anlamıyla hissettirmiş. Charlie Babbitt 
(Tom Cruise) kendine ait işi olan biridir ve kimseyle hatta kız arkada-
şıyla bile doğru düzgün bir iletişimi yoktur. Varlıklı bir aileden gelen 
Charlie annesini çok küçük yaşta kaybetmiş ve babasıyla bir başına 
kalmıştır. Babası ile asla düzgün bir iletişimi olmayan Charlie bir olay 
üzerine evi terk eder. Kendi hayatını kuran Charlie babasının ölüm 
haberini alır fakat kalan miras onu pek memnun etmez. Kendisine 
çok az bir meblağ kalan Charlie bunun nedenini öğrenmek ister ve 
otizmli bir ağabeyi olduğunu öğrenir. Raymond Babbitt(Dustin Hoff-
man) öz kardeşi Charlie’den saklanmıştır ve servetin neredeyse hep-
si bir vasi ve Raymond ‘un tedavi gördüğü vakfa aktarılmıştır. Buna si-
nirlenen Charlie bir nevi Raymond’u kaçırır ve  servetin yarısını ister. 
Bu yolculuk yıllarca birbirinden uzak kalmış iki kardeşin tekrardan 
bağ kurmalarını sağlar. Yönetmenliğini Barry Levinson’un yaptığı bu 
filmin müzikleri ise Hans Zimmer  tarafından bestelenmiştir. Merak 
edenler için filmin IMDB puanı ise 8.0 olmakla beraber belki de çok 
daha yüksek puanları hak eden bir filmdir.

Rain Man
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Öyle milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki kara delikleri anlatan bilim kurgu 
filmi zannetmeyin sakın. İçimizde, bize en yakın yerde var olan ve 
gerçekten sonu olmayan dipsiz bir kuyu gibi kara bir deliği anımsatan  
hırslarımız  ve özellikle para ve güç hırsını anlatan 3 dakikalık bir suç 
ve komedi filmi. Kısa fakat inanılmaz zeki bir film. Kısa filmi de kısa 
film yapan işte bu zeka dolu anlatım biçimi. Arkadaşları tebrik ediyor 
ve izlemeniz gerektiğini düşünüyorum.

Canlarını kurtarmak için ölü taklidi yapan hayvanları bilirsiniz. Bir 
belgeselde izlemiş ya da bir yerlerde mutlaka karşınıza çıkmıştır. Can-
lı denen organizma hayatta kalabilmek için her türlü yolu deniyor 
inanın.  Peki ya para kazanmak için kör taklidi yapan bir canlı gördü-
nüz mü? İşte bu filmde göreceksiniz. İnsan denen canlının para için 
neler yaptığına tanıklık edeceksiniz. Irak savaşının son ganimetleri 
olan Saddam’ın altınlarını, kaçakçılar tarafından pamukların arasına 
gizlenerek Türkiye sınırından geçirilmesini konu alan bu film başarı-
lı hikaye anlatımıyla bizleri içine alıyor. Genç yönetmen Nuri Cihan 
Özdoğan birçok ödül aldığı bu film ile bizlere gelecek vaat eden bir 
yönetmen olduğunu kanıtlıyor. İyi seyirler..

Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Yönetmen: Phil & Olly

Oyuncular: Napoleon Ryan

Yılı: 2008 (İngiltere)

Süre: 3 dk

Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan

Oyuncular: Kemal Burak Alper, Engin Yüksel, Serdar Şeker

Yılı: 2017 (Türkiye)

Süre: 17 dk

Black Hole (Kara Delik)

Sirayet


