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Gazeteci Deniz Teztel, 1980’lerin karanlığına inat 

yıldızlar saçan o sıcak gülümseyişiyle anılarımızda hep yaşayacak… 

RTE iktidarının, ‘sermayenin iktidarı’ olduğu elbette söylenebilir. Ancak bu yeterli bir tanım 

değil... Çünkü RTE iktidarı, sermayenin değil; İslâmî sermayenin iktidarıdır. Sermayenin 

‘dininin-îmânının’ olmadığı doğrudur ama Erdoğan’ın bu ülkenin sermayedarına 

güvenebilmesi ve iktidarına ortak edebilmesi için o sermayedar ‘din-îmân’ sahibi ve Sünnî 

esasları temel alan siyasî İslâm’a bağlı olmalıdır. Erdoğan’ın bu olmazsa olmaz din şartının 

sermaye sınıfı için de geçerli olduğunun ayırdına varmamız gerek... Çünkü bu ayrım bu 

köşenin okuyucularının yakın ilgi alanında olan sanayimizin geleceğinde belirleyici olacaktır. 

Birlikte hatırlayalım; Erdoğan, sermayeye ilişkin tercihini, 12 Eylül 2010 referandumundan 3 

gün önce, ATV’nin canlı yayınında açıkça söylemişti: "...İstanbul sermayesi nedense işin 

başından itibaren bizimle para kazanmada anlaştı ama siyasette anlaşamadı. Bunu da zaman 

zaman itiraf ettiler. 'Biz bire beş kazandık ama biz [sizi] siyaseten destekleyemeyiz, bizim 

siyasi kanaatimiz bu.' Fakat isteseler de istemeseler de Türkiye'de artık sermaye ciddi 

manada el değiştirmeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir güven kaynağı. ...Şu anda 

dünya ile bütünleşen bir Anadolu var. Bu da belki onları rahatsız ediyor, bilemem. Ama biz 

isteriz ki niçin İstanbul sermayesi Anadolu sermayesi ile iç içe olmasın. Burada yayılmayı 

başarabilirsek bundan kazançlı çıkan Türkiye olacaktır, Türk milleti olacaktır. Bu yayılmadan 

da endişe etmemek lazım."  

‘İstanbul sermayesi’, hiç kuşkusuz, TÜSİAD; ‘Anadolu sermayesi’ ise, MÜSİAD ve 

TUSKON’da örgütlü iş çevrelerini simgelemekteydi ve yapılan ayrımın coğrafya ile ilgisi 

yoktu. TÜSİAD Görüşler Dergisi’nde yayımlanan söyleşisinde (Ekim, 2010), Prof. Dr. Ayşe 

Buğra, ayrımın coğrafya farkına dayanmadığını şu tespitleriyle doğruluyordu: “1990’ların 

başında kurulmuş yeni bir örgüt olan MÜSİAD’a baktığınız zaman, İstanbul’daki üyelerin 

sayısının çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu örgüte üye olan 500 büyük içindeki ya da ikinci 

büyük 500 içindeki firmaların da çok büyük bir kısmı İstanbul’da. Buna paralel olarak, 

Anadolu kökenli yeni büyük gruplardan bazıları[nın] TÜSİAD’a üye olabildiğini görüyoruz. 

Bu grupların merkezleri hala Kayseri’de ya da Gaziantep’te olabiliyor. Ama şirket yönetimi 

büyük ölçüde İstanbul’dan yürütülüyor. Araştırmamız sırasında, bize ‘Bizim manevi bir 

bağımız var, onun için buradayız hala, ama aslında işimiz İstanbul’da.’ diyenler oldu.” 

Ancak, “...[bir kısım] örgütlerin yeni, muhafazakâr Anadolu burjuvazisini temsil ettiklerine 

dair yaygın bir kanı var. Örgüt temsilcileri de bunu öne sürüyor olabilirler.” diyen Buğra, 

aynı dergide şu görüşünü de dile getirmişti: “Anadolu burjuvazisini temsil eden muhafazakâr 

girişimci örgütleri ve bunun karşısında İstanbul burjuvazisini temsil eden modern girişimci 

örgütleri gibi bir ayırım yapabileceğimizi zannetmiyorum.” 

TÜSİAD da muhakkak böyle bir ayrım yapılmasından yana değildi. Ne var ki, TÜSİAD’ın 

‘4+4+4’ sistemini eleştirmesi üzerine, 28 Şubat 2012 günlü AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı 

konuşmada Erdoğan, bu örgüt konusundaki ayrımcı görüşlerini bir kez daha açıkça ortaya 

koydu: “…4+4+4'e malum çevrelerin verdikleri tepki tamamen bayat, çağdışı ve Türkiye 

gerçeklerinden uzaktır. Yapılan bir reform karşısında CHP'nin statükoyu savunmasına 

alışmış durumdayız. Ama 8 yıllık kesintisiz eğitimin mimarlarından, akıl hocalarından 
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TÜSİAD'ın bugün bir kez daha eğitimde statükoculuğu savunması ibret verici bir durumdur. 

Kusura bakma TÜSİAD senin istediğin olmayacak. Milletin arzusu olacak. …Şecaat [arz 

ederken] sirkatin söylüyorsunuz. TÜSİAD önce 28 Şubat'taki rolünü sorgulasın. ...Dertleri 

başka, dertleri ideoloji. …Bu şekilde saldırmak bakar kör olmaktır. Sen kendi işine bak ey 

TÜSİAD!” (28 Şubat 2012 günlü haber bültenleri.) 

Bellek turumuzu 14 gün sonra kaldığımız yerden sürdüreceğiz. 
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