
UFUK HATTI 11.BÖLÜM (ÖZET BÖLÜM)

MODERN KÜRESEL EKONOMİK SÖMÜRÜ DÜZENİ

Birinci Program Özeti

   Sizlere ‘paradigma’ kelimesini ‘değersayım’ adıyla yeniden şekillendirerek 
Türkçe’ye yeni bir kavram kazandırdık. Paradigma kelimesini ilk olarak sosyal 
bilimler alanında Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of 
Scientific Revolutions) adlı kitabında kullanmıştır. Kendi değersayımımızı tanımlarken 
açıklayıcı örnekler kullanarak paradigmaların önemini sizlere ifade ettik. Herhangi
bir sorunu tanımlarken ve ona çözümler sunarken kişi kendi değersayımıyla 
soruna yaklaşır. Bu bağlamda biz de kendi tarihi müktesebatımızdan kaynaklanan
değersayımımızla yola çıkarak ekonomi-politik alandaki sorunlara çözümler 
aradık. Değersayım içerisinde birde paradigma felcinden bahsettik. Paradigma 
felcinin bir ülkenin batışına sebep olabileceği gibi değersayım değişikliği ile de bir 
ülkenin çıkış yapabileceğini örneklerle gördük. Değersayım felcine neden olan 
etkenlerin başında dogmalar yer almaktadır. Özellikle ekonomistlerce yaygın 
olarak körü körüne savunulan paradigmaların dogmalarla dolu olduğunu 
anlayabiliyoruz. Bizim alternatif olarak sunduğumuz modelde çıkış noktamız yani 
değersayımımızın kaynağı yüce kitabımızdır. Bu vesileyle bir taraf bildirdiğimizi, 
Cenabı Allah’ın tarafında yer aldığımızı açıkça beyan ettik. Faizin yıkıcı etkilerini 
bilimsel delillerle ve birçok örnekle izah ettik. Bunların yanında kelimelerin ve 
kavramların önemini Kur’an-ı Kerimden örneklerle açıkladık. Başka bir alternatifi 
olmadığını düşünerek bizlere kabul ettirilmiş değersayım içerisine mahkum olmak
ancak öğretilmiş çaresizlikle ifade edilebilir. Unutulmamalıdır ki zihinlerde devrim 
olmadan fiili devrim olmaz. İnsanlara öğretilmiş çaresizlik olarak yerleştirilmiş 
olan bu zulüm sisteminin kırılması bir değersayım değişimi ile mümkündür. Yeni 
bir dünya kurulabilmesi için bu bizim çıkış noktamızdır. Bu noktada olmamız geren
yer taklitçilik değildir. Çünkü taklit hiçbir zaman orijinali geçemez. Böylece vagon 
olmaktan kurtulup lokomotif olabilmemiz için değersayımımızı değiştirmemiz 
gerekmektedir. 

İkinci Program Özeti

   Değersayımdan sonra ekonominin temellerine girerek şu temel sorunun 
cevabını arıyoruz; İnsan nasıl yaşar? Bu sorunun cevabını bulduğumuz zaman 
ekonomi ve iktisat tanımlarını verebiliyoruz. Bu temel soruları sormadan ekonomi 
ve iktisadın bize taktim etmiş olduğu kavramlar üzerinden hareket ettiğimizde 
yani o kavramları hap gibi aldığımızda bütün ekonomik sistemi yanlış temeller 
üzerine kurguladığımızı görüyoruz. Piyasada bulunan güncel ekonomi ve iktisat 
kitaplarını incelediğimizde bunların ekonomiye oturttukları temel tanımların yanlış
olduğunu bizler açıkça gördük ve bunları fiili olarak sizlere taktim ettik. Güncel 
ekonomideki en temel yanlış ise ekonomiyi tanımlarken yapılmaktadır. Ekonomi 
kitapları ekonomiyi tanımlarken kaynakların sınırlı, insanların isteklerinin ise 
sınırsız olduğunu ve ekonominin bu kısıtlı kaynaklarla sınırsız arzu ve istekler 
arasındaki yönetim olduğunu ifade eder. Buradaki mantığa da aykırı olan en 
temel yanlışlık tamamen farklı kategorilerdeki iki şeyin kıyaslanmasıdır. Oysa 
kaynaklar dediğimiz zaman yiyecek, giyecek, su, barınma malzemeleri gibi 



fiziksel eşyadan bahsetmiş oluruz ki bunların kısıtlı olduğu doğrudur. Fakat bunun 
yanına insanın arzu ve isteklerini değil de ihtiyaçlarını koyduğumuzda ihtiyaçların 
da kaynaklar doğrultusunda kısıtlı kalacağını görmüş oluruz. Basit bir örnekle 
ifade edecek olursak, bir insanın günde iki ekmek yediğini düşünürsek insan 
sayısıyla ikiyi çarptığımızda çıkan sonuç bize günlük ekmek ihtiyacını verir -ki bu 
da sözünü ettiğimiz kısıttır- bundan fazla üretilecek ekmek tüketilmeyecektir ve 
israf olacaktır. Ama siz arzu ve istekler sınırsız kaynaklar kısıtlı diyerek yola 
çıktığınız zaman doğal olarak karşınıza gelecek olan şey insanların arzu ve 
isteklerini kamçılayacak bir sektördür. İşte reklam sektörü de böyle doğuyor. 
Oysaki insanın tükenmeyen arzu ve isteklerine rağmen eceliyle her yönden 
kuşatılmıştır. İnsanoğlu ne kadar isterse istesin ecel noktasına geldiği zaman 
ömrü bitiyor. Eskilerin de söylediği gibi kefenin cebi yoktur. Bunları gündeme 
getirmemizin sebebi ise iktisatta bu kavramların göz ardı edilmesidir. Bunun 
sonucu olarak da ömrü boyunca çalışarak birikim yapan bir şahıs emekli olduğu 
zaman kendisine öyle bir ev yaptırıyor ki sanki yüz yıl daha yaşayacağını 
zannederek öleceğini düşünemiyor. Unutmamalıyız ki bu dünya bir imtihan 
dünyasıdır. 

Gördüğünüz gibi bu ekonomi tanımı bu mantığıyla bizim örf, adet, gelenek ve 
değersayımımızla uyumlu değildir. Yapmamız gereken şey öncelikle kendi 
değersayımımıza dönmek ve buna uygun bir tanım yapmaktır. Bizler şuanda batı 
değersayımı içerisinde olaylara bakıyoruz ve bunun sonucunda ise bir şey 
üretememekteyiz. Bir şey üretebilmemiz için kendi özümüze dönmek 
mecburiyetindeyiz. Bu açıdan baktığımızda mevcut ekonomik sistemlerin 
temellerinin yanlış oturtulduğunu görmekteyiz. İşte biz bu mevcut ekonomik 
sistemlerin hepsine ve özellikle Bretton Woods Konferansından sonra gelişen 
finans kapital temelli neoliberal ekonomilerin bütününe ‘ortodoks ekonomi 
anlayışı’ diyoruz. İfade ettiğimiz bu temel kavramları doğru bir şekilde yerine 
oturtmadığımız müddetçe tıpkı ilk düğmesi yanlış iliklenmiş gömlek gibi iki 
yakamızı bir araya getirmek mümkün olmayacaktır.

Bütün bunlardan bahsederken bazı ekonomistlerin adını anmadan özellikle 
Thomas Malthus’a dikkat çekmeden geçmedik. Çünkü Malthus’un zihniyeti 
neoliberal politikalar içerisinde hala kendi varlığını sürdürmektedir. Malthus’un 
düşüncesine göre, eğer insanın rahat yaşaması gerekiyorsa dünyada var olan 
kaynaklar bütün insanlığı karşılayamayacağından dolayı savaşlar, salgınlar, doğal 
afetler gibi insan ölümüne sebep olan her şey denge sağlayabilmek için var 
olmalıdır. Bu gözden kaçırılmaması gerek bir yaklaşımdır.

Daha sonra sizlere paranın takdimini yaptık. Para dediğimiz şey piyasada devir 
daim eden bir metadır. Paranın piyasada dönmesi için bu piyasaların organize 
edilmesi gerekmektedir. Nasıl ki bir tarla sulanırken su, tarlaya rastgele 
bırakılmayıp kanallar açmak suretiyle sistemli bir şekilde sulama yapılıyorsa, işte 
para da bu mantıkla benzeşen pazarların organizasyonu yoluyla piyasaya sürülür.
Pazarların organizasyonunda iki temel mantık vardır. Bunlardan biri olan her şeyin
tek bir merkezden planlanmasını esas alan merkezi planlama ekonomisi varlığını 
sürdüremeyerek çökmüştür. Bir diğeri ise neoliberal ekonominin, hala varlığını 
sürdürüyor olmasına karşın şuanda geldiği noktanın bizzat paranın kendisinden 
çöktüğünü görebiliyoruz. 

Dolayısıyla ikinci programımız genelde temel ekonomik kavramlar, pazarların 
yapılanması ve bazı iktisatçıların fikirleri üzerine kurgulanmıştı.



Üçüncü Program Özeti

    Üçüncü programda doğal iktisat döngüsünden bahsettik. Doğal iktisat 
döngüsünün iç kısmında mal ve hizmetin devinimi söz konusudur. Bu devinim reel
ekonomi olarak tabir edilir.  Mal ve hizmetin fazladan üretimi sonucunda israf 
kavramı ortaya çıkıyor. Bizim değersayımımızda yer alan bu kavram mevcut 
değersayımda yer almamaktadır. Doğal iktisat döngüsünün dışında kalan ve mal 
ve hizmet döngüsünün tersi yönünde hareket eden kısmını ise para döngüsü 
oluşturur. Doğal iktisat döngüsünde iç döngü yani mal ve hizmet döngüsü ile dış 
para döngüsü birbirine denk olmalıdır. İç mal ve hizmet döngüsüne denk olması 
gereken dış para döngüsünün nasıl çalıştığından bahsedecek olursak bu noktada 
paranın tanımına girmemiz gerekmektedir. Paranın üç tane fonksiyonu vardır. 
Ölçü aracı olması, mübadele aracı olması ve en önemlisi olan üçüncü fonksiyon 
ise değer depolama aracı olması olarak ifade edilen fonksiyonudur. Üçüncü 
fonksiyonun önemi ise paranın diğer iki fonksiyonunu da bozmasından ileri 
gelmektedir. Paranın bir değer depolama aracı olarak değerlendirilmesi mevcut 
paranın üretilmesi mekanizması içerisinde ölçü ve mizanın bozulmasına ve 
paranın mal haline dönüşmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da şu 
andaki yapı itibariyle cebimizde taşıdığımız fiziksel para Cumhuriyet Merkez 
Bankası isimli bir şirketin malıdır. Dünyadaki sistem de bu şekilde kurulmuş ve 
kurgulanmıştır. Bu durum küresel finans krizinin temelini oluşturmaktadır. 
Piyasada 65 milyar lira fiziksel para olmasına rağmen Kısmi Rezerv Sistemi ile 
bankalar 904 milyar lira kredi verebilmektedir. Bu sayede Merkez Bankasından 
çıkıp piyasaya giren para döngüsü BDPS dediğimiz bu yapıda bankalar 
şişirilmektedir. Görüldüğü üzere sanılanın aksine paranın tamamı devlet 
tarafından değil, yüzde 90’ı bankalar tarafından havadan üretilmektedir. Bu 
noktada bankaların yetkisini tartışmak gerekiyor. Biz bankaların neden bu 
ayrıcalığa sahip olması gerektiğini ve bu mevcut sistemin kimin işine yaradığını 
sorguluyoruz. 

Dördüncü Program Özeti

   Bütün bu bahsettiklerimizden sonra bankaların kapatılmasını istediğimiz ya da 
KRS türü bir mekanizmayı herhangi bir şekilde reddettiğimizden dolayı değildir. 
Bizim şiddetli itirazımızın sebebi bu mekanizmanın bankaların kontrolünde 
olmasıdır. Parayı devlet bastığı takdirde hükümetlerin bu durumu istismar edeceği
düşüncesine kapılanlar özel bir şirket olan Merkez Bankası’na nasıl 
güvenebilirsiniz? 

Bankaların elde ettiği ballı karların nerden geldiğine bakacak olursak bunların 
temeli sistemden kaynaklanan karlardır. Bankalar Kısmi Rezerv Sistemi 
mekanizmasıyla 10 lirayı 90 lira yapıyor ve bu 90 liranın %10 faizinden dolayı 
sizden 9 lira daha alıyorlar. Bankaların elde ettiği karların bir kısmı da 
konjonktürden kaynaklanmaktadır. Şu andaki konjonktürde sendikasyon kredisi 
olarak yurt dışından %1 faiz ile dolar kredisi alan bankalar düşük kurla Türk 
Lirasına çevirdiği dolardan kar elde ettiği gibi o parayla %7-8 faizle aldığı bono ve 
tahvilden de kar elde ediyor. Daha sonra bankalar oradan aldığı parayı tekrar 
dolara çevirerek baskı altında tutulduğu için yine kazanıyor ve doları tekrar yurt 
dışına göndererek yine kar elde ediyor. Bankaların elde ettiği bir diğer kar ise 



yanlış kullanım karlarıdır. Bunlar kart masraflarından zamanında ödenmeyen kredi
kartı borçları ve işlem ücretlerine kadar haksız birçok uygulamayla elde edilen 
karlardır. Bütün bu karları topladığınız zaman bütün üretim sektörünün çöktüğü 
bir zamanda bankalar 25 milyar liraya yakın kar elde edebiliyorlar. Elbette bütün 
bunların sorgulanması gerekmektedir. 

Bunların yanında bu bölümde faiz ve ribanın tanımını yaptık. Karşılığı olmadan 
yapılan iş ribadır. Yani KRS’nin kendisi ribadır. Bu sistemle bir karşılığı olmadan 
değer ortaya konmaktadır. İşte biz buna itiraz diyoruz.

Daha sonra iç ve dış borçlanmalardan bahsettik. Bir dönem IMF borçlarının 
kapatılmasından söz ediliyordu. Oysa IMF’ye olan borçların kapanması demek 
sizin uluslararası küresel finans kapitale eklemlenmeniz demektir. Küresel finans 
kapitale eklemlendiğinizde dışarıda alınan kararlarla sizin kendi içinizde aldığınız 
bütün ekonomik kararları değişmek zorunda kalacaktır. Nitekim günümüzde FED 
başkanı Shalom Bernanke yaptığı bir açıklamada aylık 83 milyar yani yılda 1 
milyar dolar asset (varlık) alımına bankalardan devam edeceklerini söyledi. Bu 
durum gösteriyor ki sizin küresel finans piyasalarına eklemlenmeniz artık kendi 
ekonomik kararlarınızı sizin ekonomi kurumlarınızın vermediği sonucunu 
doğurmaktadır. Tüm bunlardan sonra da hiçbir bakan veya bir kurumun başkanı 
ekonomiyi kendilerinin idare ettiği iddiasında bulunamaz. 

Anlattığımız bu mevzuların yanında bazı matematiksel teorilere de itirazımız oldu.
Bunlardan en önemlisi mühendislik alanında da kullanılan kar maksimizasyonu ve
maliyet minimizasyonudur. En az maliyet ile en yüksek karı elde etme mantığının 
sonucunda fiyatı en düşük olan kalitesiz malzeme kullanarak kalitesiz üretim 
doğmaktadır. 

Beşinci Program Özeti

   Bu bölümde küresel finans krizinden bahsettik. Eklemlendiğimiz bu küresel 
finans krizinden kurtulmak için kendi değersayımımız dışında bir çözüm 
bulunamayacağını belirttik. Günümüzde artık Doğu Asya’ya doğru kayan bir 
güçten bahsedilmektedir. Bu durum dünyada yalnızca batı bloğunun olmadığını 
gözler önüne sermektedir. Kendimize döndüğümüz takdirde tarihi konumumuz 
itibariyle değersayımımızı değiştirip BDPS/KRS dediğimiz bu sistemi kaldırdığımız 
zaman yeni bir dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü bir role sahip olacaktır. 

Altıncı Program Özeti

   Birinci dünya savaşıyla Osmanlı’nın yıkılmasına rağmen galip devletler bir 
tanzimat yapamadılar ve ikinci dünya savaşına gittiler. İkinci dünya savaşıyla 
kendi aralarında da galibiyet sağlayamadıklarında ise Bretton Woods Konferansı 
ile bir küresel finans sistemi oluşturdular. Ve ikinci dünya savaşı sonrasında 
gerçekleştirilen bu konferansların sonucunda da Dünya Bankası, IMF, NATO, BM, 
Varşova Paktı gibi kurumlar ortaya çıktı. Küresel finans krizi yalnızca bir finans 
çöküşü değil aslında bu ikinci dünya savaşı sonrası kurulan denklemin çöküşüdür. 
Gelinen bu noktada artık yeni bir denklem kurulacaktır. Bu yeni denklemde 
Türkiye değersayımını değiştirirse, bölgeselden küresele giden bir güç merkezi 
haline gelebilir. 



O dönemde gerçekleşen arap baharı ile bir borç transferi yapıldığını beyan ettik. 
Arap baharı olan ülkelerin iç ve dış borçları oldukça düşükken bir anda hafızasız 
ve istikrarsız yeni yönetimler oluşturularak borç almaları sağlandı. Bu borç 
transferinin niçin yapıldığını anlamamız için G-20 Seul toplantısını hatırlamamız 
gerekir. Bu toplantıda gelişmiş ülkeler, ellerinde bulunan yaklaşık 150 trilyon 
dolarlık küresel finans balonunun rahatlatılması için istikrarsız hale getirdikleri 
yeni arap coğrafyasına borç vermek suretiyle ellerindeki paranın faizini 
karşılamak ve ekstra kar elde etmek için kararlar aldılar. Görüldüğü gibi her şeyin 
altındaki ekonomi politiği görmemiz gerekmektedir. Aksi halde yanlış yorum 
yapmaktan kaçamayız. 

Yedinci Program Özeti

   Bugünkü gelinen noktada IMF’ye olan borcumuzun bitmesiyle dünya finans 
kapital sistemine eklemlenmiş durumdayız. Bir gün içerisinde 25 milyar dolar 
değerinde 500 ton altının sanal olarak piyasaya sürülmesiyle beraber altın, tarihin
en büyük çöküşünü yaşadı. Bu atılımın yapılmasının sebebi ise doların çökme 
tehlikesi içinde olmasıdır. Altın üzerinde oynanan bu oyunla dolar kurtarılmış oldu.

Daha sonra ülkemizin potansiyelinden bahsettik. Prof. Mete Gündoğan hocamızın 
Sekiz Deniz Yaylası isimli kitabında ele aldığı konulardan borca dayalı para 
sisteminin değiştirilmesi kısmını, bütçe açığı ya da cari açığın ne anlama geldiğini,
dinamik takip sistemleri oluşturulması, sermaye piyasalarının çeşitlendirilmesi, 
dış ticaretin yeniden yapılandırılması, ulaşım altyapısındaki yetersizlikler, 
sektörler arası dengesizlik, kobi, ekonomik zihniyet değişimi gibi pek çok olayı 
özetlemeye çalıştık. Değersayımızı değiştirdiğimiz taktirde elimizde bulunan 
potansiyel ile yeni bir dünyanın kuruluşunun öncüsü olabileceğimizi belirttik. 

Sekizinci Program Özeti

   Bu program herhangi bir politika alternatifi değil bir düzen alternatifidir. 
Bugünkü sömürü düzeninin değişmesini savunan bir programdır. Peki biz niçin 
bunlara itiraz ediyoruz? Bunun üç nedeni vardır. Bunlardan ilki imanımızın gereği 
olmasındandır. BDPS’nin temelinde riba ve faiz var ve KRS’nin kendisi zaten bir 
riba mekanizmasıdır. Biz burada faiz ve ribayı Cenabı Allah’ın yasakladığını 
bilmemizden ötürü buna göz yummuyor ve tarafımızı ilan ederek mücadele 
ediyoruz. İkinci itiraz sebebimiz ise Türkiye’deki gelişmeleri göz ardı mı 
ediyorsunuz? Hayır. Yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, otobanlar yenileniyor,  az 
da olsa fabrikalar yapılıyor, insanlar evlerinde eşyalarını bile yenileyebiliyor, 
bunlar bir zenginlik alameti diyebilirsiniz. Bizim itiraz ettiğimiz nokta bütün 
bunları borçla yapıyor olmamızdır. 630 milyar dolarlık borçtan bahsediyoruz. 
Asında 1 trilyon 300 milyar dolar olan borç ödenerek 630 milyar dolara kadar 
düşürüldüğü söyleniyor. Oysa rakamların düşmesi bir şey değiştirmiyor. Buz 
dağının altına baktığımız zaman görüyoruz ki bahsedilen borcu merkezi yönetim 
ödemiyor fakat vatandaş ödemeye devam ediyor. Kriterler değiştirilerek önceden 
devletin sırtında olan borcun yarısı şirketlere ve vatandaşa devredildi. Bu şekilde 
devletin ödemediği borcu vatandaş hala ödemeye devam ediyor. İşte bu bizim 
ikinci itiraz sebebimizdir. Bir diğer itiraz sebebimiz de şudur ki artık bu sistem 
çökmüştür. Artık adil bir sistemin kurularak merkez olarak yeni bir medeniyet ile 



büyük bir küresel güç olarak ortaya çıkma fırsatı kullanılmalıdır. Bugün batı 
medeniyeti çökmüş ve küresel finans krizinin altında kalmıştır. 

Daha sonra üç mesele çerçevesinde devletin yeniden yapılandırmasından 
bahsettik. Paranın kim tarafından basılacağı, kullandığımız paranın kime ait 
olduğu, ülkemizde ne kadar para üretileceğine ve devletin ne kadar 
borçlanacağına kimin karar verdiği meselelerini irdeledik. Bu sorulara cevap 
ararken İbn-i Haldun’un devlet teorisini de okuyarak parayı kim kontrol ediyorsa 
devletin o olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Şuan kullandığımız paranın kime ait 
olduğuna baktığımızda paranın devlete ait olmadığını devletin yalnızca kullanma 
kararı verdiğini görüyoruz. Ülkemizde ne kadar para üretileceğine kimin karar 
verdiği meselesinde ise bu kararı verenin devletin değil bankalar olduğunu 
biliyoruz. Merkez bankası TBMM’nin izniyle belirli miktarda parayı üretiyor fakat 
TBMM’nin bu durumdan haberi olmuyor. Esas olarak parayı üreten, KRS’nin 
kendisidir. Bir diğer mesele olan devletin ne kadar borçlanacağına kimin karar 
verdiği meselesine baktığımızda ise KRS’yi kim düzenliyorsa buna onların karar 
verdiği ortaya çıkıyor. O halde devleti yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Şu
anki devlet yapısı içerisinde devletin esas vazifelerinin yerine aşırı derecede 
düzenleme vardır. Devlet şu anda mevzuat genel müdürlüğü gibi yığınla mevzuat 
uygulamaktadır. Bunların neler olduğuna baktığımız zaman kanunlar, tüzükler, 
Başbakanlık genelgeleri, Yargıtay ve Danıştay içtihatları, yönergeler, 
yönetmelikler vs. gibi mevzuatlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla birlikte devlet adeta 
mevzuatın gereğini yerine getirir bir müdürlük haline geldi. Kur’an-ı Kerim’in de 
bize işaret ettiği gibi asıl devlet parası bir avuç insanın arasında dolaşan bir 
devlet olmamalıdır. 

Adalet kimin eliyle dağıtılacak? Böyle bir soru sorduğumuzda karşımıza çıkan iki 
seçenekten birisi adaleti uzmanlar eliyle dağıtabilirsiniz, bir diğeri ise adaleti 
halkın kendi seçtiği jürileri eliyle dağıtabilirsiniz. Biz de diyoruz ki seksen milyonu 
geçmiş dosyada siz adaleti uzmanlar eliyle dağıtamazsınız. Bu sebeple jüri 
sistemine ve başkanlık sistemine geçmemiz gerekmektedir.

 

Dokuzuncu Program Özeti

   İbn-i Haldun’un yapmış olduğu devlet tanımında devlet iki saç ayağı üzerine 
oturtulmuştur. Bunlardan birisi devletin kendi parasına sahip olması gerektiği, bir 
diğeri ise ordu ve savunma sanayi meseleleridir. Da önce ‘icatların anası 
zaruretlerdir’ diye bir ifade kullanmıştık. Fakat bunu ‘icatların anası savaşlardır’ 
şeklinde bir ifadeye dönüştürmemiz yanlış olmayacaktır. Yüksek katma değerli 
teknolojik ürünlerin savunma sanayi ve onunla ilintili sektörlerde geliştirilmesi bu 
ifadeyi teyit eden bir durumdur. Devletin sahip olduğu anayasa bu coğrafya 
üzerinde hepimizin mutabık kalacağı temel esaslar etrafında oluşturulması 
gerekmektedir. Aksi halde anayasada nelere yer verilsin tartışmaları içerisinde 
herhangi bir çözüme ulaşılamayacaktır. Biz ufuk hattı olarak bu konuda da 
değersayımlar çerçevesin hareket edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Burada 
mevcut değersayımın dışında kendi öz değersayımıızla düşündüğümüz için yeni 
istem önerisini de rahatlıkla yapabiliyoruz. 

Ülkenin enerji kaynaklarının önemini de burada vurgulamıştık. Enerji sorunuyla 
birlikte üssel olarak adeta kabak çiçeği gibi açılan ticaret açıklarımız meydana 
gelmektedir. Burada cari açık bir tarafa aynı zamanda ciddi bir enerji açığından da



söz ediyoruz. Bu alanda da değersayım değişikliği ile beraber rahat bir şekilde 
farklı çözüm yolları bulunabilecektir. Ülkemizdeki enerji ihtiyacı büyümesi %8.5 
civarına varmışken sanayideki büyüme çok alt seviyelerde kalmıştır. Bir çözüm 
bulunamadığı takdirde enerji açığı 2020’li yıllarda 100 milyar doları aşacaktır. Şu 
anda enerji konusunda ne yazık ki komşu ülkelere bağımlı bir yaşam sürüyoruz. 
Üstelik onlardan enerji alabilmek için başkalarının basmış olduğu parayı yani 
dolarları satın almak zorundayız ki böyle bir duruma mecbur kalmak ahmaklıkla 
ifade edilebilir. Komşularımızla olan bu enerji ilişkisi sorununa kendi 
değersayımımız ile hareket ederek özellikle de ‘Sekiz Deniz Yaylası’ çerçevesinde 
düşünerek oluşturacağımız kendi kurgumuzla çözüm bulunabilecektir. Bölgesel 
olarak potansiyellerimizi ortak kullandığımız takdirde ve ortak bir para birimi 
çerçevesinde bölgesel bir kalkınma durumuna geçmemiz mümkündür. Ortak para 
birimi de yeni değersayımımız ile kolaylıkla oluşturulabilecektir. Böylelikle sizlere 
özellikle enerji konusunda devletin iki temel saç ayağı üzerine nasıl oturduğunu 
ve enerji konusunun finansman ile ilgilerini ortaya koyuyoruz. 

Onuncu Program Özeti

   İngiltere ekonomisinin çarkı 700 sene boyunca talistiklerle döndürüldü. Bunu 
söylememizin sebebi ekonomistlerin bu para mekanizmasını holistik yani kutsal 
bir şeymiş gibi algılamasından dolayı bu mekanizmaya dokunulduğunda sistemin 
çökeceği ve sistemin çökmesiyle bizimde yanacağımız endişesini taşıyor 
olmalarındandır. Oysa bu sistem zaten çökmüş ve mevcut haliyle bizi zaten 
yakmaktadır.  Bu sistem bizim büyük bir çıkış yakalamamıza engel olan 
ayaklarımızdaki prangadır. Burada bizim korkmamız gereken bir durum yoktur ve 
bu aşılması gereken bir illüzyondur. Bu illüzyonu aşmanın tek enstrümanı da 
değersayım değişikliğidir. 

Bizim bütün bu anlattıklarımız aslında bir İslam Medeniyeti projesidir. Geçmişte bu
coğrafyada hangi dil hangi din veya hangi kavim olursa olsun aynı barış havzası 
içerisinde bizim medeniyetimizi İslam Medeniyeti olarak bir arada tutabildik ve 
yüzyıllarca adalet içerisinde yaşayabildik. Ne zaman ki Osmanlı çökertildi oluşan 
siyasi ve askeri boşluk, adalet boşluğu hala doldurulamadı. Bunu ancak yeni bir 
medeniyetle doldurabiliriz. Bu boşluk doldurulamadı ama buna karşın batılı güçler
emperyalist çıkarlarla ve amaçlarla ve de değişik usullerle hala saldırı 
geliştirmeye devam ediyorlar. Bugün baktığımız zaman Amerikan firmalarının 
Kuzey Irak’ta petrol istihsaline başlaması ile ve aynı şekilde Doğu Akdeniz’de 
devam eden doğalgaz istihsalleri ile ve yine aynı şekilde madenler üzerinde 
hesaplar ve anlaşmaların da sürdürülmesiyle enerji kaynaklarının el değiştirdiğini 
görmekteyiz. Bunların yanında ileri teknoloji de kontrol altına alınıyor. Haritalar 
değiştiriliyor. İnsanımız borca esir edilerek aç bırakılıyor, dininden uzaklaştırılıyor 
ve insanımıza yenilmişlik psikolojisi aşılanıyor. Kendi insanımıza baktığımız zaman
cismi olarak bu coğrafyada yaşıyor olsa da zihni olarak batıya mahkum olduğunu 
görmekteyiz. İşte bunların değişmesi için medeniyet bileşenlerinin yeniden 
oluşturulması gerekmektedir. Yani yeni bir şehirleşme, merkezi bir hukuk sistemi 
ve hükümet, yazılı kayıtlar ve sanat, ihtisaslaşma ve uzmanlıklar, kompleks 
teknolojiler, güçlü bir savunma sanayi, ortak pazarlar ve bilim gibi bu medeniyet 
bileşenleri bir araya getirilmediği takdirde bu coğrafya insanı bir arada 
tutulamayacak ve her türlü dış etkiye açık olacaktır. Evlatlarımızın zihinlerini 
kendi inanç, örf ve adetine göre besleyip yapılandırmadığımız takdirde bir 
başkaları evlatlarımızın zihinlerini ifsat etmeye devam edecek ve bunun 
sonucunda bugünkü sıkıntılarla beraber bambaşka fitnelerle karşı karşıya 



kalacağız. Bizim özümüz Müslümanlık, medeniyetimiz İslam’dır. Günümüzde 
insanlar kendilerini tanımlarken artık özü değil sıfatları ve tarzları kullanarak 
özneyi devre dışı bırakmaktadırlar. Buna örnek olarak ‘muhafazakar demokrat’ 
tanımlamasını kullanabiliriz. Muhafazakar, bir sıfat ve demokrasi de bir tarzdır. 
Başka bir örnekle açıklayacak olursak, ben kruvaze ceket giyerim, bu bir tarz ve 
ben sarıyım, bu da bir sıfattır. Şimdi ‘ben sarıyım ve kruvaze ceket giyerim’ 
dediğiniz zaman siz kendinizi tanımlamış olmazsınız. Özne (hüve) yani öz nerede?
Siz nesiniz? Sarı ve kruvaze ceket giyen bir aslan mı? İşte o özü tanımlayacak 
olan İslam ve bu bileşenleri bir araya getirecek olan da İslam medeniyetidir. 
Çünkü İslam medeniyeti adalet temeli üzerine oturur ve İslam’da ‘adalet mülkün 
temelidir’. Dolayısıyla bu sistem adil olarak yeniden yapılanmazsa, İslam 
medeniyeti olarak bu bileşenler yeniden toparlanmazsa ve Müslüman özümüze 
tekrar dönülmez ise bu coğrafyada, Allah muhafaza, daha çok sıkıntılar görürüz. 
Özne olmak demek özneyi öne çıkarmak, aksiyoner olmak değildir ve aynı 
zamanda medeniyet demek üretim demektir. Üretim olmaz ise medeniyet de 
olmaz. Eğer biz tüketici bir toplum haline gelirsek, reaksiyoner olursak, şekiller ve
tarzlarla kendimizi ifade etmeye devam edersek parçalanma ve dağılma 
kaçınılmaz olacaktır. 

Ufuk Hattı Hakkında

   Ufuk hattı on programdan oluşan bir manifestodur. Bu program mevcut 
Ortodoks ekonomik anlayışa ve Borca Dayalı Para Sistemi’ne karşı bir isyan 
hareketidir. Bizler önümüze konulan hiçbir engebeli işi sevmiyor ve bize dayatılan 
hiçbir dogmayı kabul etmiyoruz. ‘Müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar’ 
yani fikirlerin çatışmasından hakikat güneşi doğar düsturu ile yolumuza çıktık. 
Olaylara farklı bir yönden bakarak geçmişte kimsenin söylemediği şeyleri 
söylüyoruz. Ve bugün batı çökerken, Türkiye de henüz istikametini bulamamışken 
bu istikametle borca dayalı para sistemini lağvedip aşama aşama bir başkanlık 
sistemi, ondan sonra beş altı maddelik temel ilkeden oluşan bir anayasa ve 
ardından adaletin uzmanlar eliyle değil halkın eliyle dağıtılması için jüri sistemi, 
ondan sonra da adil bir ekonomik yapılanma ile Türkiye dünyada merkez 
konumuna gelecektir. Ortak bir Pazar ve ortak bir para birimi yepyeni bir 
medeniyet demektir. Ve eğitime de yeterinden fazla önem verilmesi 
gerekmektedir. Çünkü eğitime verdiğimiz öneme göre medeniyetinizi 
yükseltebiliriz. Doğu Akdeniz’de büyük bir şehir olan Mısır şehri İskenderiye’yi 
geçmişte çok büyük bir merkez yapan mantık şudur; zamanın kralı, çok büyük bir 
limana sahip olan İskenderiye’ye gelen bütün gemilerin içerisinde arama 
yaptırtarak bulunan bütün kitapların kopyasını çıkartırdı. Daha sonra o kitap 
kopyalarını ulema sınıfı inceliyor buradan faydalı ne tür bir bilgi tahsil edilebilir 
onları maddeler halinde ilgili insanlara gönderiyor ve inkişaf gelişme böyle 
oluyordu. Fakat maalesef günümüzde öğretmenlerimizin imkansızlıkları ortadır. 
İlim ancak alimle kaim olur. Ansiklopedilerde mevcut yığınla bilgiyi alim olan bilim
adamı okuyup değerlendirip süzerek ortadaki rahatsızlığı keşfedip ona göre 
reçete sunmalı ya da bir hedefe varmak için gerekli planı ve programı ona göre 
yapmalıdır. Aksi halde birbirimize karşı cahillikten kaynaklanan bir düşmanlıkla 
memleketimiz yaşanmaz hale gelecektir. 



Güncel Meseleler

   Faiz Lobisi

   Faiz lobisini tanıyabilmek için beslendiği üç kaynağı bilmemiz gerekmektedir. 
Bunlardan birisi KRS’dir. Borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemini 
bilmeden faiz lobisiyle mücadele edilemez. Bir diğeri konjonktürden kaynaklanan 
kaynaklanır. Konjonktürü yani küresel finans piyasasına eklemlendiğin için küresel
finans piyasasının bütün hareketlerin bilmemiz gerekmektedir. Bir diğeri ise hatalı
kullanımdan gelen kaynaktır. Küresel finans piyasasının kazandığı paranın %90’ı 
BDPS/KRS dediğimiz borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sisteminden, geri 
kalan %10’u konjonktürden ve hatalı işlemlerden kaynaklanır. Bugün sadece 
küçük bir anomali olan yani canavarın yaptığı tahribatın %10’unu nasıl yaptığı 
biliniyor. Diyelim ki konjonktürden ve yanlış kullanımdan kaynaklanan karları sıfıra
indirildi. Ama %90’ı hala bilinmiyor. Hatalı kullanımdan kaynaklanan karları 
elimine etmek için finansal okur-yazarlık çözümüne başvuruluyor. Finansal okur-
yazarlık, hatalı kullanımı yok etmek ve bu konjonktürden faydalanmak içindir. Bu 
yolla haramda adalet yapmaya çalışma gafletine düşülüyor. Ama faiz lobisinin 
bilinmeyen asıl kaynağı borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemidir. Bu 
sistem değiştirilmediği müddetçe finans lobisi etkinliğini sürdürmeye devam 
edecektir. 

Bu günlerde milli gelire bakarak son 10 yılda merkezi yönetimin ödediği faiz 
oranlarının düştüğü söyleniyor. Fakat şirketlerin ve her birinin elinde birden fazla kredi
kartı bulunan vatandaşın ödedikleri göz ardı edilmektedir. Yani Derviş Fisher 
yasalarından sonra bu zamana kadar devletin üstlendiği birçok borç ve faiz 
vatandaşın üzerine kaydırılmıştır. 

   Gezi Olayları

   Gezi olayları ile ilgili de birkaç kelam edelim. Medeniyetin merkezinde şehir vardır. 
Şehirlerin yönetilemez olması, on beş milyon insan üst üste yığılmış bir vaziyette bir 
şehre sıkıştırılmış ve zihinlerine de bir şey koyulmamış patlamaya hazır bir bomba gibi
iken bu olayların çıkması doğal bir durumdur. Böyle bir vaziyeti herkes kolaylıkla 
kullanabilir. Olayların gerçekleştiği ikinci günde o bölgede gözlem yapmak maksadı ile
bulunan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle yerinde tespit yaparak gösterilere 
katılan kalabalığın çoğunluğunu halkın oluşturduğunu gördük. Fakat olayların 
uzamasından sonra yaptığımız gözlemde ise olaylara katılan halkın geri çekildiğini 
meydanda ise örgütlerin bulunduğunu tespit ettik. Olay ilk zamanki durumundan 
kademeli olarak daha farklı taleplere doğru gitmiş ve farklı mecralara kaymıştır. 
Anlıyoruz ki kademe kademe beş halkadan oluşan bir olay ile karşı karşıyayız. Birinci 
halkaya baktığımızda bu olayın AVM’lerin çoğalması, yeşil alanların daralması gibi 
AVM baskısı altında şehirlerde bunalmış insanların bir çevre reaksiyonu olduğunu 
görüyoruz. Bu halka genişleyince bakıyoruz ki bu olay başbakana bir ders verme 
olayına dönüyor. Olay bir halka daha genişlediğinde bakıyoruz ki hükümete karşı, 
hükümeti devirmeye yönelik bir çaba olduğu ortaya çıkıyor. Dördüncü halkada 
baktığımızda ise bu kez de bir anarşi ortamı oluşturulmak suretiyle olayın devlete 
karşı bir ayaklanma çabası olduğunu görüyoruz. Bir halka daha ileri gittiğimizde ise 
görüyoruz ki bizim bu topraklara has Selçuklu ve Osmanlı’dan bu yana gelen ve bizi 
biz yapan özümüzü, bizim medeniyetimizi çökertme çabası var. Üçüncü halkadan 
sonra olaydaki dış bağlantıları görebiliyoruz. Göle atılan bu taşın ilk dalgasında zulme 



karşı bir isyan olduğunu fakat daha sonra halka halka bu medeniyet dirilmesin 
çabasına dönüştüğünü anlıyoruz. Peki bu normal midir? Bir bakıma normaldir 
diyebiliriz. Çünkü bu ülke öyle bir coğrafyadadır ki doğudan gelen doğu medeniyeti 
akımları ile batıdan gelen batı medeniyeti akımlarının çarpıştığı coğrafyadır. Bu 
coğrafyada ayakta duracak olan zihniyetin hem doğu hem de batı medeniyetinin daha
daha üzerinde daha fevkinde bir medeniyet ortaya koyması gerekmektedir. Bir çözüm
ortaya koyması gerekiyor ve bu çözümü ortaya koymadığı müddetçe batıdan ve 
doğudan gelen hiç kesilmeyen bu dalgalar gelmeye devam edecektir. Dış 
müdahalelerde bulunan yabancı güçlerin varlığını öne sürmenin anlamı yoktur. Bu 
güçler Osmanlı’nın kuruluşunda ve yıkılışında da vardı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda da vardı ve Allah muhafaza bizim çökertilmemizde de var olacaklardır. Bu
durum vücutta bulunan faydalı ve zararlı mikroplar gibidir. Eğer siz faydalı mikropları 
güçlü tuttuğunuz zaman sıhhatli olursunuz. Faydalı olan zihniyet şudur ki bizim 
özümüz Müslümanlık, medeniyetimiz İslam medeniyetidir. Bu medeniyet bileşenlerini 
bir araya getirmemiz gerekmektedir. Cenabı Allah Kuranı Kerimde ‘’Yapmadığınız 
şeyleri niçin söylersiniz?’’ buyuruyor. Siz şimdi bu gençliğin zihnini inançlarımızla, bu 
coğrafyaya uygun kültür, gelenek, görenek, örf ve adetlerimizle besleyeceğiz 
diyorsunuz ama bunları yapılmıyor. Yapmadığınız şeyleri söylemek Allah indinde 
vebaldir. Bunlar yapılmadığı için gezi patlaması gibi böyle bir patlamayla 
karşılaşıyoruz. Lakin bu halkalar halindeki dalga belirli bir seviyeye geldikten sonra 
imanımızın gereği olan vatan sevgimizle hep birlikte bu olaya karşı çıktık. Bu işin 
vandallıkla ve eşkıyalıkla olmayacağını belirttik. Biz kendi kendimizi nispi temsil 
sistemiyle yönetiyoruz. Yani her elli bin kişi kendileri için bir temsilci seçer ve o 
temsilci TBMM’de bizim adımıza söz sahibi olur. Ama eğer senin kendi bulduğun 
doğrudan demokrasi kılıfıyla iş eşkıyalığa kaldıysa bir azınlık olarak seni çoğunluk 
niçin dinlesin? Hiç kimse eşkıyalıkla bazı şeyleri dayatınca bizim kabul edeceğimizi 
düşünmemelidir. Bu iş dalga dalga çözülürse olan ülkemize olur. Bu sebeple herkes 
aklını başına almalıdır. Söyleyecek bir şeyleri olan söyler fakat bu işi devlete, bir 
zihniyete ya da bir medeniyete vardırmaya kalkılırsa o noktada herkes birlik ve 
beraberlik içerisinde olur. İşte biz buna Milli birlik diyoruz ve hepimiz bu milli birlik ve 
beraberlik eksenini koruruz. Ama ilk halkada dile getirilen kaygılar haklıdır hatta 
doğrudur diyebiliriz. Bütün bunlardan herkesin kendi dersini almalıdır. Fakat hiç kimse 
Türkiye’de olayları bu noktaya getirdik diye haddini aşmamalı. Bazı haksız durumlar 
dikkat çekmek için söylenebilir hatta söylenmelidir. Bu vatan hepimizin vatanıdır. 
Hepimiz aynı gemideyiz. Bu milletin zihninde bir kırmızı çizgi vardır ve o çizgiye 
yaklaşıldığında bu millet her ferdiyle bir ve beraber olacaktır.


