Ufuk Hattı 3 Bölüm
İyi akşamlar kıymetli izleyiciler değerli dostlar bugün 1 Mart 2013 Cuma
15 günde bir yayınladığımız ufuk hattı programına başlıyoruz hepinize selam
sevgi ve saygılarımızı arz ederek programımıza giriyoruz.
Bu haftaki konularımız oldukça yoğun Bu hafta borca dayalı para sistemi nedir?
Buna bağlı olarakta kısmi reverz sistemi nedir? bunları konuşacağız sevgili
dostum Prof Dr Gültekin Çetiner ile Birlikte
Evet, hocam size de hoş geldin diyim bu programımızda
-Hoş Bulduk
Ancak programımıza konulara yumuşak geçiş yapmak için bi alt hazırlık bi ön
hazırlık olsun diye geçen hafta yapmış olduğumuz değerlendirmeleri konuşmaları
Gültekin hocamızdan bir özetlemesini istiyecegim.
Hocam geçen hafta kavramları konuştuk (DİT) Konuştuk (Doğal iktisat
döngüsü) Bunları genel olarak bir giriş yapalım diye bu haftaki konumuzu da bir
özetleyebilir misiniz lütfen
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Ç-Bende izleyicilerimize Hayırlı akşamlar diliyorum iyi yayınlar arkadaşlara da
geçen hafta bildiğimiz gibi Doğal iktisat döngüsü ama ondan önce ne dedik
ceketin ilk düğmesi yanlış iliklerseniz gerisi yanlış iliklenir.
Buradan yola çıkarak Ekonomi tanımından işe başladık ve ekonomi tanımını
eleştirdik.
Bildiğiniz gibi somut bir şeyle nasıl soyut bir şeyin karşılanamıyacagını
ihtiyaçların gerçekte sınırlı olduğunu ama arzu ve isteklerin tüketim istekleri
denilen şeyin sınırsız olduğunu.
Soyut bir kavram olduğunu aslında bizim sınırlı kaynak dediklerininde yani “Allah
ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz” babınca bütün insanlığa yetecek kadar
daha fazlasına yetecek kadar olduğunu söyledik ve burada özellikle doğal iktisat
döngüsüne girdik.
Dogal iktisat döngüsüyle ben müsaade ederseniz ben şema üzerinden gideyim
burada şema üzerinde (DİD) nü gösterebiliriz
izleyicilerimize kısaca bu dogal İktisat döngüsünde iç içe iki tane döngü
tanımladık birisi mal ve hizmet döngüsü kırmızı ile burada gösterilen nedir?
Burada tüketicilerden hane halklarından bahsettik daha sonra üreticiler
,firmalar ,şirketler ve bu döngü içerisinde iki tane de pazardan bahsettik, üstte
mal ve hizmetler yani üretici ile tüketiciyi burada birleştiren mal ve hizmetler
pazarı yukarıda alttada yine üretici ve buradaki fabrika resmi var
Bakın buradada hane halklarını temsilen tüketicileri halk var ikisini birleştiren bir
nedir altta üretim faktörler pazarından bahsettik üretim faktörler pazarıda iş
gücü emek dedgimiz gibi toprak aklınıza ne gelire bu döngü içerisinde ne dedik
biz mal ve hizmet üretiliyor normal olan dogal iktisat döngüsünde şu çarkın iç içe
iki çarktan bahsettik birbirine zıt yönde dönen dıştaki bir para döngüsü dedik
içteki mal ve hizmet döngüsü normalde ekonominin aslında motoru döndüren
güç içteki çark olması gerekir buna karşılık para döngüsünün dişta tam tersi
yönde akması gerektigini söyledik
M- Aslında bu bizim en temel yani ben üniversiteden degişik tapkiler alıyorum
Akademik camiadan bir hocamız dediki hocam çok farklı bir yönden giriyorsunuz
olaya dedi yani biz normalde ekonomiyi anlatırken bu yönden gitmiyoruz bizde
dedikki kendisine hakikaten biz yani önemli bazı konuları anlaşılsın diye dogal
iktisat döngüsü öncelikle anlatıyoruz çok basit bir şey
Ç--Evet
M-Yani piyasada mal ve hizmet dönüyor esas olan mal ve hizmetin dönmesidir
abiyane tabirle halk tabiriyle mutfaktaki tencerenin tıkırdamasıdır.
-Ç :Evet
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Peki bu nasıl bunu döndürecek olan nedir kuvvet nedir güç nedir o da paradır
demekki para bir yönde giderken o na mukabil mal ve hizmet aksi yönde gitmesi
gerekir temel bu degilmi ?
-Ç : Aynen burada içteki döngüde israftan bahsettik yani içteki mal ve hizmet
döngüsü eger çok hızlı çalışırsa gereginden fazla israf ortaya çıkacagını söyledik
Diştaki döngüde eger fazlalık varsa diyelimki ki nedir o da riba dedigimiz şey
fazlalık yada az olması
M- fazlalık yada az olması
burdaki döngüde de onlarada sonradan girecegiz
M- onlarada sonradan girecegiz
buradaki döngüdede bir azlık yada fazlalık aslında ikisinin arasında bir dengenin
olması gerektigini söyledik ama israfada yol açan bir anlamda dıştakinin hızlı
dönmesi oldugunu söyledik yani ve paraya
M- Şu sırada evet
Ç-Şu sırada
M- Finans sektörü füze gib igidiyor parayı üretiyor biradan nasıl üretildigini
konuşacagız
Ç-Füze gibi gidiyor
Ç-Aynen bu gün görecegiz
M- Mal ve hizmet sektörü sanayici iş adamı esnaf bunun peşinde böyle biri uçakla
gidiyor öteki atla yakalamaya çalışıyor gibi bir şey çıkıyor karşımıza
Ç-Yani şimdi insanlarda bunu hissediyorsunuz ben bunu anlatıyorum dogal iktisat
döngüsünü yani normal bir insana yani ekonomi dışından özellikle
mühendislikten diger alanlardan yani eskiden insanlar kendi karşılaştırabiliyor
yani tek tabanca diyoruz ya halk arasında öyle deriz tak tabanca çalışıtordu
insanlar şimdi çift tabanc eşide çalışıyor öbür taraftan çoluk çocuguda çalışmaya
başlamış ama deli gibi çalışmasına ragmen hala yetiremiyor
M-hala Yetiremiyor
Ç- İçteki mal ve hizmet döngüsü o kadar hızlı dönmek zorundaki çünkü yetişmek
zorunda bir anlamda hatta şöyle konuşuyoruz eskiden bir buz dolabı aldıgınızda
yirmi senede otuz senede dayandıranlar vardı şimdi bakıyorsunuz baktıgınızda
ne kadar en fazla buz dolabı dayanabilir ?sürekli başka bir eşyadan bahsediliyor
yenisi çıkıyor
M-Adı dayanıklı tüketim malları olarak kalmış ama aslında dayanıklı mutlaka
dayanmasına da çok hızlı degişen tüketim malları haline gelmiş
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Ç- Aynen aynen o çark çok hızlı süratli dönmesi lazım sürekli üretecek ne yapmış
çünkü işte mal ve hizmeti orada ekonomide üreten insanlar ne yapıyor bir
anlamda para dedigimiz şey bugün girecegimiz konuda onu borç olarak almış
diyelimki o na faiz artı ödemek zorunda yani üretmek zorunda siz çok güzel ifade
etmiştiniz yani insanın şu lüksü olabilmesi lazım ben şu kadar üreteyim tamamdır
M- Yani bir yerde yani şalteri kapatıp eve gidemez gidemez yani
Ç- Gidemez gittiği zaman pazarı kaybeder müşterisini kaybeder öyle bir durum
söz konusu böyle bir yapıdan bahsettik ondan sonra sorularla sorularımızı
izleyicilerimize bıraktık parayla ilgili
M-Parayla ilgili bu hocam bu parayla ilgili kısmına girmeden önce bir programımızı
web üzerinden internet üzerinden izleyen bir müsteşar ismini açıklamayacağım
müsteşarımız bizim tanıdığımız bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapıyor bunu
bana gönderdi bende size aktarayım şimdi bu konuda hep ilk başta birinci
programda paradigma değişiminden bahsettik
Oda kendisi paradigma ülkemizde son zamanlarda çok kullanılır oldu paradigma
bilimsel bir düşünce dizinini tarif eder ve programda bahsedildi gibi Kun
tarafından ortaya atılmıştır program ekonomik politik ağırlıklı olduğu için bu
kavram uygundur ancak şümullü bir dünya görüşü ve bakışını tarif eden felsefi
terim alman filozof Humboldt un çıkardığı veltenshaun terimidir ama pek bilinmez
ama sizde daha çok biliniyor diye bazen veltenshaun yerine paradigma kelimesini
kullanıyorsunuz bu ayrımı bir hatırlatma için yapmak istedim program çok güzel
yüksek bir seviyede Allah gayretinizi artırsın diyor
Şimdi hocam bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz birkaç şey
Ç-Öncelikle ben sayın müsteşarımıza çok teşekkür ediyorum ettiği iltifatları için
ve duaları için Allah razı olsun diyorum şimdi orada biz zaten bilinçli olarak bir
anlamda şuurlu olarak değer sayım olarak ifade ettik
M-Kendi kavramımızı ürettik aslında
Ç-Kendi kavramımızı ürettik yani aslında kendisi çok güzel yakalamış yani
paradigma kelimesi tam olarak karşılamıyor bizim anlatmaya çalıştıklarımızı da
veltenshaun da aslında tam olarak anlatmıyor çünkü dünya görüşümüz ötesin
dede bizim değerlerimiz var
M-Ahiret görüşümüz onları da içeriyor
Ç-Yani sadece dünya değil ahrete de taalluk eden tarafları da var
M- Tabi
Ç- O yüzden değersayım ben mümkün olduğunca bunu artık her yerde bunu
kullanmaya çalışıyorum değer sayım bizim çünkü geleneklerimizle var olan sizde
ifade etmiştiniz çok daha güzel şeylerde de var yani onlarda da bi red edilmeyen
geleneklerimiz o güzel geleneklerimizde onun içerisine katıyoruz her şey
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M-Zaten o program programların sonlarına doğru ilk program da söylemiştik yani
medeniyeti konuşacağız, medeniyet projesine gireceğiz, bu medeniyet bizim
kendi coğrafyamızın kendimize ait olan bir medeniyet, dolayısıyla bunun
içerisinde değerler var. Bu değerleri şu anda aslında yeniden tanımlıyoruz ve yerli
yerine oturtturuyoruz. Çünkü kavramların yerlerinin değişmesi büyük bir fitneye
sebep oluyor.
Ç- Çok doğru
Biri bişey söylüyor aynı kelimeyi üç kişi daha doğrusu üç kişi aynı cümleyi
kuruyor. Beş tane farklı anlam çıkarıyorlar. bunların yerli yerine oturması gerekir
diye şöyle aslında yeni bir değer sayımla biz doğal iktisat döngüsü nüde dedik ki
bir tarafta mal ve hizmet dönüyor, öbür tarafta para dönüyor ve bunlar
birbirlerine denkliği olması gerekir.
Şimdi hocam mal ve hizmet üretimi dediğimiz an bunların dönüşüyle paranın
dolaşım hızı arasında doğal olarak bir denge olması gerekir bu yok ta fiziksel
olarak mal ve hizmet in dönmesi toplumda belirli bir kısıtı var ne kadar isterseniz
isteyin siz bunu belli bir süratin üzerine çıkaramazsınız
Ç- Kesinlikle ben diyelim ki domates ekeceğim basit çiftçi olarak ne kadar sürede
olur o?
M- Hemen gidip tohumu alacaksınız diyelim ki tohum var attınız toprağa ondan
sonra bekliyorsunuz toprak bir proses (süreç) yapıyor domatesi çıkarıyor bir grup
işçi getireceksiniz bunları toplayacak bir kısmını salçalığa ayıracak bir kısmını
kasalara yerleştirecek bir kamyon gelecek bunları alacak pazara götürecek
bunların hepsi birer süreç
Ç –Kesinlikle
M-Aynı değeri ifade eden bir parayı ne kadar sürede gönderiyorsunuz tık tık tık bir
tuşla iş bitiriyorsunuz tek bir tuş
Ç- Bilgisayar tuşlarına bastımı gider
M- Peki işte burada dikkat edilmesi gereken nokta, aslında mal ve hizmet devinimi
derken bu mal ve hizmet devinimi dolaşımı kendi içersinde çok şişebilir yani çok
süratlenebilir, çokta azalabilir artarsa israfa yol açar azalırsa daha başka
durgunluğa kıtlıklara yol açar. Orda bir denge olması gerekir, ama bu dengede
belli fiziksel kısıtlarımız var fakat parada yok. Para o zaman para ne olması
gerekir? Kafamızda bu para nedir para bu kadar madem bu kadar kolay
dönmüyor o zaman biz dönüp bakacağız (siyah yazılmış bölüm sanki
kolay dönmüyor yavaş yerine hızlı dönüyormu demek istenmiş) domates
nasıl üretiliyor biliyoruz bir fabrikada herhangi bir ürünün nasıl üretildiği biz
biliyoruz, seri üretimi biliyoruz derslerde anlatıyorsunuz hocam sabahtan akşama
kadar bugünde dersiniz vardı herhalde akşama kadar.
Ç-Seri üretim
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M-Bunları öğretiyoruz ama öğretilmeyen sonuçları tartışılan başka bir şey var
üretildiği nasıl öğretilmiyor paranın onu biri hop mandrake gibi bizim zamanımızın
hokus pokuscuları para bir anda sanki var oluyor da onun ürünlerinin nasıl
hareket ettiği konuşuluyor
Ç- Birde yani istisnasız herkesin cebinde para aşşagı yukarı vardır belirli yaştan
sonra baktığınızda küçücük çocukken başlıyor herkesin kafasında herhangi bir
nesne ye ait nasıl üretildiğiyle ilgili bir fikir vardır o kadar çok bilgilerle hatta
dolduruluyor ki bakıyoruz geçen hafta anketler le ilgili bahsetmiştik hatırlarsanız
M- Evet onun cevabını verecektiniz vermediniz oradan girelim hocam
Ç-Şimdi oradan girebiliriz Kanada da bir anket yapılıyor yani ekonomi olmayan
alanı profesyoneller arasında yüksek lisansı var, doktorası var, yani paranın
üretimiyle ilgili nasıl bir fikre sahipler. ve içerisinde bir kişi bile yok doğru bir fikre
sahip olan paranın nasıl üretildiği konusunda çok ilginç belki gibi ama yani bunu
aynı şeyi Türkiye dede başka ülkede de yapabilirsiniz paranın nasıl üretildiği
Herkes cebinde taşıyor bunun nasıl üretildiğinden haberi yok
M- Hocam daha felaket kısımları da varda bende söylemek istemiyorum çok fazla
taşta sağa sola atmak istemiyoruz ama çok yüksek akademik unvana sahip olup
ta karşımıza çıkıp ta ya parayı devlet üretiyor diyenlerde çıkıyor yani
Ç-Aynen öyle kesinlikle
M-İşte o zaman sıkıntı şurdan geliyor
Ç-Ekonomi alanında da onu söylüyorlar
M-Aslında bilmemezlikten kaynaklanmıyor yani bu değer sayımla ilgili dogma
oluşmuş
M- Hiç kimse dönüp te mesela biri bir şey söylüyor dönüpte şu kağıdın altında bir
milyar dolar var hiç kimse kağıdı kaldırıpta bakmak aklına gelmiyor biz aslında bir
nevi gerçekleri söylüyoruz yani bir yerde bir örtüyü kaldırmaya çalışıyoruz kaşif
keşif keşfetmek Arapçada örtüyü kaldırmak manasına geliyor biliyorsunuz biz
keşif yapıyoruz icat yapmıyoruz yeni bir şey değil var olanı diyoruz ki bizde bunu
yani paradigma bir değer sayım olarak ifade ediyoruz farklı bir açıdan bakarsan
aslında numarayı yada şeyi görüyorsun
Peki, o zaman iç döngü belli dış döngü para nedir bu para?
Ç-Para nedir konusuna Lidyalılar tarafından değil mi? Bulunan bir şey değil mi
binlerce yıllık öyle yazıyorlar o kadar farklı şeyler kullanmışlar ki yunus dişlerini
bile kullanıldığını ben bazı haberlerde para yerine kullanılmış
Para nedir fonksiyonları farklı üç tane fonksiyon a bunu indirgiyorlar
M-Çok şey para yerine kullanılmış
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M-Şimdi oraya gelmeden kitaplara baktığımızda hocam yani paranın hiçbir yerde
tanımı yoktur
Bir ekonomi para kitabı alsın herhangi bir izleyicimiz desinki paranın tanımı şudur
yok öyle bir şey paranın tanımını yapan çok fakat dört başı mamur böyle para
tanımı yok ne var onun yerine onun yerine başka bir şey var kitaplarda şu
yazılıyor paranın üç tane fonksiyonu vardır
Ç-Hocam kasabalılar örneginide herhalde izleyicilere gösteriyorlar
M-Onu arkadaşlar Biraz erken girdiler ona gireceğiz birazdan
Şimdi paranın üç tane fonksiyonu var her zaman o söyleniyor paranın üç tane
fonksiyonu var
Ç- Bir ölçü aracı
Birincisi ne deniyor para ölçü aracıdır nedir o işte gidersiniz domatesi 1kg
domates bir liradır dersiniz bu bunun ölçüsünü bir lira ifade eder yani
Sonra değişim aracıdır bir lira verirsiniz bir kilo domates alırsınız etti iki
Ç-Evrensel bir araç gibi ölçü aracı gibi farklı mal ve hizmetleri tek bir şeyle
ölçerek değiştiriyorsunuz
M-Demek ki ölçü aracıdır
Ç-gerekçesi takasın zorlukları zorluklarından kaynaklanmış
M-Üçüncü fonksiyon olarakta ne deniyor? Üçüncü fonksiyon olarakta değer
depolama aracıdır diyor şimdi biz ilk iki fonksiyona herhangi bir itirazımız yok.
Para bir ölçü aracıdır ve para değer bir değişim ölçüsüdür yani bir malla başka bir
malın değişim ölçüsüdür ama değer depolama aracı dediğin zaman orada
sıkıntılarımız başlıyor.
Ç- Bir kasabalılar örneği var burada
M-Mesela bir kasabalı örneği var arkadaşlar onu girerlerse Vtr den biz onu siz onu
şeyden giriş yapılınca ordan anlatmaya başlarsınız bir kasabaya bir şahıs geliyor
Bu dolaşımı burada resimle gösterebiliriz kasbalılar örnegi
Ç-Bir müşteri geliyor bir otele
M-Bir müşteri geliyor bir otele bir kasabada
Ç-Bir müşteri geliyor bir otele yüz lira veriyor ve diyor ki ben burada bi bakayım
odalara kalmayı düşünüyorum.
M- kalmak için Yüz lirayı veriyor
Ç-Otele geldi otelci alıyor borcu var veya kasaptan daha önce bir şey almış veya
kasaptan et alacak yeni
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M-Otelci yüz lirayı aldı müşteriden onu götürüyor kasaba veriyor borcunu ödüyor
Ç-Müşteriden yüz lirayı aldı direk gidip kasaba veriyor. Borcunu ödüyor kasapta
borçlu yüz lira diğer bir toptancıdan borç almış
M-Aynı parayı aynı yüz lirayı alıyor toptancıya veriyor
Ç- Toptancıya gitti para toptancıdan sonra
M-Aynı yüz lira
Ç- Aynı yüz lira yüz lira dolaşıyor bakın
M-Dolaşıyor
Ç- Berbere gidiyor
M-Berbere gidiyor
Ç- Berberde daha önce otelde kalmış borcu var yüz lirayı götürüyor veriyor. O
sırada müşteri yukarıdan iniyor oteli beğenmedim vazgeçtim
M- Beğenmedim vazgeçtim ver kardeşim yüz liramı
Ç-Ver paramı yüz liramı diyor yüz lirayı alıp gidiyor
M- Yüz lirayı alıp gidiyor
Burada aslında tipik paranın depolama aracı olmadığı
M- Paranın Burada aslında burada önce paranın dolaştıgnı görüyoruz para
dediğimiz şey dolaşıyor
Ç-Evrensel bir şey olarak farklı mal ve hizmetlerin
M- Aynı burada aynı lira alıyor ordan oraya ordan oraya para dolaşıyor bu şimdi
doğal iktisat döngüsüne baktığımızda dıştaki bizim para döngüsünün bir hızı
dolaşım hızı var demektir demek ki yani ilk söylüyecegimiz budur
Ç- Bir paranın dolaşım hızı var
M-İki eğer siz ikincisi bu paranın dolaşması için herhangi bir tetikleme
mekanizmasına ihtiyaç yok aslında dolaşan şey para değil dolaşan şey mal ve
hizmet para temsilen biz şimdi tersinden bakıyoruz aslında doğru olan şey nedir
mal ve hizmet dolaşıyor –üretiyor tüketiliyor
Ç-Mal ve hizmet üretiliyor onu ifade eden para bir anlamda
M-Bizde diyoruz ki o kadar çok alıştık ki para dolaşıyor dolaşan bir şey yok
dolaşan nedir mal ve hizmet insanlar arasında mal ve hizmet dolaşıyor. Benim bir
hizmete ihtiyacım var sizden alıyorum bir mal üretmişim size veriyorum, aslında
bu ex change bu değişim oluyor ha bunu temsilen para geziyormuş gibi bir
izlenim oluyor. biz buna para dolaşıyor diyoruz bir üçüncüsü sizin az önce
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söylediğiniz şey depolama aracı demek ki parayı bir yerde eğer depolanırsa ne
olur o kasaba örneğinde o mal ve hizmet dönmez
Ç-Birisi diyelim ki tuttu o yüz lirayı
M-Tuttu kasap borcunu ödeyemez toptancı borcunu ödeyemez berber borcunu
ödeyemez otelci borcunu ödeyemez dört tane adam aslında kendi içerisinde
yapmış oldukları mal ve hizmet alım satımını kayda geçiremezler nihayete
erdiremezler
Ç-Aslında burada çok daha önemli bir şey daha var paranın kendisi aslında bir
değer ifade etmiyor onu bir ölçü aracı olarak baktığımızda bir metre kullanıyoruz
metrenin neden yapıldığı önemlimi?
M- Şu an kullandığımız üzerinde merkez bankasının işte imzalarının olduğu
paranın kendisi bir değer ifade etmiyor onun değeri kaydi yani biz ona o değeri
atfettiğimiz için değerli
Ç-Şimdi orada tabi insanlar şimdi depolama aracı diyoruz ya oraya gelmek
istiyorum şimdi insanlar buna bir değer atfedip yani bir şeyi ölçmesi yani ile
aslında kaim olması lazım o nun para mal ve hizmet varsa var olması lazımken
M-Metre mesela ölçü aracıdır aldım ben çıktım dedim ki bütün inşaat
mühendislerine falan ey millet bir trilyon metreyi aldım ona göre hiç kimse
kullanmasın vermem nasıl saçma geliyorsa paranın depolanması da saçma
gelmesi lazım insanlara
M-Şimdi bakın başka bir ayeti kerime söyleyeyim sizin söylediklerinizi teyit
edecek yani cenabı Allah Kuran-ı ı Kerim de lanet ettiği lanet olsun diye
tanımladığı grup içerisinde üst üste yığanlarda var
Ç- Kenz dediğimiz
M- üst üste yığanlar üst üste ne yığılabilir üst üste buzdolapları yığamazsın iki
tane üç tane daha fazlası Almaz işte ne bileyim işte başka yığabilirsen yığacaksan
ne yığarsın hemen şuradan ben üst üste yığıvereyim siz şurda biraz sonra
Ç- Biraz sonra fotokopi çekilmiş vaziyette
M-üst üste paraları yıgabilrsin işte şimdi üst üste de yığmıyorsunuz bilanço
elektronik olarak tık tık tık giriyorsunuz hepsi üst üste girmiş oluyor
Hocam bu paralar fotokopi si sahte sonra başımız belaya girmesin
Ç-Fotokopi çektik arkaları boştur
M- Birazdan bir örnek vereceğiz onun için evet aslında bütün bunları niçin
söylüyoruz şunun için söylüyoruz yani biz para dediğimiz zaman paranın dört başı
mamur bir tanımı yok ama üç tane fonksiyonundan bütün kitaplar bahsediyor
Bir paranın ölçü birimi olması var
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İki paranın değişim aracı olması var
Üç Paranın değer depolama aracı
Ç-Biz üçüncü fonksiyonu reddediyoruz çünkü
M- Biz üçüncü fonksiyonun tekrar düşünülmesini tekrar değerlendirilmesini
savunuyoruz ve bu konuda da çalışmalarımız var ama bu on program içerisinde
bunu sığdıramayız. şu an da fakat o konuda güzel çalışmalarımız güzel
değerlendirmelerimiz var onun zaptı rapt altına alınması gerekiyor çünkü
inanılmaz bir değer depolanıyor o depolanan değer neyi satın alacak şu an
mesela dünyada var olan mal ve hizmetlerin ederi yaklaşık 70 trilyon dolar iken
900 trilyon dolar yani 1 katrilyon dolara yakın depolanmış değer yani 100 trilyon
değil 1kattrilyon yani bunun neredeyse 10 katı 10 defa bütün Dünyayı satın
alacak kadar elektronik rakam depolamış birileri bir yerlerde
Ç- yani şimdi para aslında Değer depolanmış olsaydı
Acayip bir şey bu açıdan bakıp ta konuşunca da insan komikte geliyor bunlara
nasıl inanabiliyoruz toplum olarak oda ilginç bir şey onun için değer sayım
değişmesi gerekir diyoruz
Ç-Şimdi değer depolanabilseydi bu değer mademki Afrika da bu kadar aç var
Amerika da 47 milyon nedir gıda karnesiyle yaşayan insanlar var buyurun
harcayın da bunları kurtarın değerleri depolayabilseydiniz
M-işte oraya geleceğiz şimdi aslında değerde depoladıkları yok değer o bankaların
birazdan üretmiş olduğu kısmı rezerv sistemiyle üretmiş oldukları şeyler paralar
ın faizlerini bizden almak için bir böyle bir ön kabul yaptırıyorlar yani bu ön kabule
itirazımız var yani
Ç- Bir tt olarakta şey yaptık izleyicilerimizin bazıları izleyicilerimiz şey yapar
herhalde paranın karşılığı yok diye onu biraz sonra söylüyecegiz
M- Peki paranın karşılığı yok para nerden çıkar hocam? Nerden başlayalım Şu
parayı elinize bir alın bakalım para nerden çıkıyor diye vereyim mi?
Ç- Bir gerçek Fiziksel para lazım
M- hocam Anlıyorum yani bütün paraları bana bıraktınız bir tane size beş lira
vereyim yani şimdi izleyicilerimizde çok pinti Mete hoca anca anca beş lira verdi
demesin yanımızda paralar birazdan bazı uygulamaları yapacağız onun için
Ç- Şimdi para nasıl üretilir diye veya ekonomiden bahsediyoruz diyorum ki ilk
önce siz hiç düşündünüz mü diyorum paranın nasıl üretildiğini çoğu kimsede diyor
ki ya hiç hakikaten ilk defa karşılaştım
M- Siz lafınızı unutmayın araya böyle giriyorum şimdi bütün bunları konuşurken
bizim yani şeyimizde beynimizin ana ekranında, doğal iktisat döngüsünün
durması lazım. Yani bir şeyi anlatırken biz şimdi para mara anlatıyoruz, amma
aslında bunlara girmemizin tek bir sebebi var, para döngüsünün mal ve hizmet
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döngüsüne denk olmadığından dolayı dönüp bakıyoruz. Bu döngü içerisinde bu
para nasıl ürüyor? Kendiliğinden diye şimdi mercek altına alıyoruz.
Ç-Yani bu para kimin malıdır ben önce onu soruyorum para kimin malıdır yani kim
üretti bakıyorum genelde espri falan oluyor ya kim üretmiş bak bakıyor üzerine
Türkiye cumhuriyet merkez bankası cumhuriyeti diye okuyor. Önce ya diyorum
yanlış okudunuz genelde de o yanlışlık yapılıyor sonra bakıyor cumhuriyet
yazıyormuş, hakikatten falan neyse o espriden sonra merak uyandırıyor
uyandırdığı için giriyoruz aslında Orada kimin ürettiği ile beraber biraz sonra
gireceğimiz mekanizma tabi çok önemli Türkiye cumhuriyet merkez bankası
M- Bunun üzerine baktığımızda Türkiye Cumhuriyet merkez bankası yazar çünkü
bu bir anonim şirkettir yani mekanizma böyle kurulmuştur onun için Türkiye
Cumhuriyet merkez bankası yazar bu mekanizmada Devlete bozuk para üretmek
düşmüştür var mı hocam bozuk paranız
Ç- Var bozuk para var or dada Türkiye cumhuriyeti yazar
M-Vatandaşlarımız çıkarıpta cebinden bozuk para alırlarsa şu 50 kuruşu da
vereyim programın sonunda isterim geri ona göre burada da Türkiye cumhuriyeti
yazar yani aslında bu kurgu
Ç-Bu darphanede basılıyor (Elinde bozuk para )
M-Ötekide merkez bankası basıyor merkez bankası anonim şirketi basıyor para
nasıl piyasaya çıkıyor sorusunun cevabını borca dayalı para sistemini anlatarak
ikinci kısımda vermeye başlıyacagız
Evet, sevgili izleyiciler değerli dostlar bizden ayrılmayın borca dayalı para
sistemini ikinci bölümde anlatacağız
Tekrardan iyi akşamlar şimdi sizlere borca dayalı para sistemi doğal iktisat
döngüsünü konuştuk içerde mal ve hizmet dönüyor dedik, bunu mukabil paranın
dönmesi gerekiyor dedik, şimdi paranın dönmesi gerekiyor. Bu para nasıl üretiyor
sorusunun cevabını arıyoruz para nasıl üretildiğini merkez bankası da dâhil olmak
üzere şöyle biz şekille sizlere izah etmek istiyoruz önce merkez bankası şöyle bi
baktığımızda
Parayı üreten Türkiye de Türkiye cumhuriyet merkez bankasıdır. Yani kanuni bir
yetkidir parayı sadece merkez bankası üretir. bunu da şu şekilde ifade edelim
merkez bankası parayı piyasaya şurası bankalar ise bankalara büyük çoğunlukla
bankalara belli bir İ faiz oranıyla verir yani piyasaya merkez bankası parayı
baştan verirken borç olarak verir yani paranın ilk çıkışı aslında borçtur belli bir
oranda belli bir yüzdeyle piyasaya merkez bankası borç olarak bu parayı verir.
Sonra ne yapar? Bankalar, bankalar merkez bankasından aldıkları bu paraları yine
bu sefer mal ve hizmet devinimine piyasadaki diğer Müşterilerine ya da kişilere
onlarda merkez bankasının faizi üzerine kendi karlarına uygun olarak yani bir faiz
daha koyarak verirler. Buna da D bankaların payı dersek İ+D kadar onlarda borç
verirler, dolayısıyla dikkat ederseniz merkez bankasından paranın ilk çıkışı
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borçtur. O nun üzerine belli bir faiz taşır bu faiz e biraz daha faiz bankalar ekler
onlarda piyasaya verirler parayı. Piyasada bu para dolaşır bu paranın piyasada
nasıl dolaştığını birazdan göstereceğiz.

Bu gelen borç tekrar İ+B olarak yani bankalara geri döner borç alan tekrar parayı
bankaya vermek zorunda bankalarda belli bir periyotta aldıkları merkez
bankasından İ faizi ile aldıkları borcu tekrar geri iade ederler genel olarak paranın
çıkışı budur buna da biz borca dayalı para sistemi diyoruz BDPS alarak hocam
sizin katacağınız bir şeyler var mı?
Ç- Şimdi burada tabı şunu hemen söyleyebiliriz paranın karşılığı dediğimizde
genelde insanlarda yanlış algılar var paranın karşılığı Altındır veya şudur budur
aslında burada gördüğümüz gibi paranın tek karşılığı vardır o da borçtur
M- O kadar
Ç- Yani burada gördüğümüz yapıda baktığımızda, biraz sonra ayrıntılara da
gireceğiz, kimin ne kadar ürettiğiyle ilgili kısımda, paranın üzerine borç olarak
piyasaya çıktığı zaman mal ve hizmeti döndürmek için, ölçü aracı olarak
kullanılması gereken para geriye bir ne faiz veya kar payı ile döndüğü zaman
orada başka sıkıntılar var. Onlar yıkıcı etkilerini de göreceğiz.
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M- Tabi yani önümüzdeki haftaya on beş gün içerisinde onu da belki bir vtr olarak
takdim edeceğiz faizin yıkıcı etkilerini de göreceğiz.
Ç-Bu mekanizmanın yıkıcı etkilerini de göreceğiz buradaki olay şu yani çok açık
aslında ifade etmişsiniz bu şemayla grafikle para borç olarak yüzde belli rakam
karşılığında bankalara düşüyor bankalar işte tekrar yeni faizlerle üretici ve
tüketiciye burada ne yapıyor veriyor borç olarak yani buradaki mekanizmayı
M- Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz dimi hocam bugün Türkiye Cumhuriyeti
içerisinde Türkiye Cumhuriyeti lirasını taşıyan ya da benim şu kadar lira param
bankada duruyor diyen herkesin taşıdığı para aslında borçtur.
Ç-Kesinlikle
M-piyasada ne kadar para varsa hepsi borçtur tamamı kuruşuna kadar borç
Ç- Bunu aslında şöyle de ifade edebiliriz borç varsa para var borç yoksa parada
yok
M- O kadar
Ç- yani paranın tek karşılığı borç olduğuna göre hatta benim bir yazım vardı belki
bazı izleyiciler okumuştur ABD neden borçlarını ödeyemez diye bu mekanizma yı
anlatmaya çalışmıştım orda da
Borçları diyelim ki hepsi geri ödemeye kalksa bazen böyle insanların arasından
çıkıyor ya hepimiz verelim bir şeylerimizi şu para borç ödensin bitsin iyide herkes
borcu ödemeye kalktığında ne olacak artı faizleri de var ya piyasada para kalmaz
borç ödenmez
M-Yani pratik olarak teorik olarak onu anlattık diyelim pratik olarak şöyle düşünün
yani siz şu alttaki turuncu yani kırmızı ateşten gömlek gibi har har buraya
yetiştirmek için burasını çekiyorsunuz aslında yani siz daha çok para bir an önce
borçlarınızı ödeyin o halde diye gayret ederseniz bur dan daha fazla borç almak
zorundasınız onun için mesela helikopter dediler Ben Bernanke Federal Rezerve
bank başkanı adam habire para bastı bastı borçlar ödensin diye o birde baktı ki
aslında bu mekanizmayı çalıştırıyor bu çalıştırdığı mekanizma yeni İ ve İ+B faizini
üretiyor yeni borçlar gerektiriyor tekrar yani
Ç- Yeni borçlar
M- Bir adam elinde bir ip var çekiyor böyle ipi ipin ucu dolammış ağaçtan
baktığında tekrar kendi beline dolanmış çektikçe kendisi direniyor şu ipi çektikçe
karşısındaki adamı çekerim diyor ama mekanizma böyle kurulmuş
Ç-Birde çok açık hocam mekanizma mesela yüzde bir faiz le bize borç veriyor geri
ödeme durumunda kaldığınızda ifade ettiniz ya ben tekrar edeyim ödenmesi
mümkün değil yani onu bereket adası veya faiz tuzağından göreceğiz.
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M- Diyelim ki şöyle bir şey buradan 100 lirayı %10 kolay olsun 100 lirayı %1 faizle
ilk 100 lirayı % 1 faizle verse şurasını düşünmeyelim buradan geri kaç para
isteyecek?
Ç-Yüz bir lira (101 lira)
Yüz lirayı sen üretiyorsun bir lirayı bankalar üretmiyor
Ç- Kim üretiyor?
M-ortada olmayan bir şey
Ç- Ortada olmayan bir şeyi istiyorsun nasıl verecek insanlar
M- İşte orda başka bir şey daha var hocam nedir?
Orda işte parayı aslında bu mekanizma aynı zamanda kısıt haline getiriyor.
Bu faizlerle nasıl mesela insan şöyle bir soru sorabilirler ya hocam nasıl oluyor da
bu kadar para üretiliyor ama hala para yok ortada
Çünkü mekanizma hem parayı inanılmaz bir şekilde rakamsal olarak çoğaltıyor
hem de bu faizlerden dolayı kısıt haline getiriyor, dolayısıyla para var her tarafta
para dökülüyor ama sen iş yapmaya gelince para bulamıyorsun.
Vatandaş diyelim ki içecek süt alacak para bulamıyor kısıt haline getiriliyor yani
tam böyle şeytanca bir sitem yani aslında borca dayalı para sistemi böyle
kurulmuş şimdi buradan değerli izleyicilerimiz sevgili dostlarımıza bir şey
söylemek istiyorum biz
Gültekin hocayla konuştuğumuz da aslında biz ne yapıyoruz? Ne yapmaya
çalışıyoruz? Dikkat ederseniz biz şu mekanizmayla dört bir tarafımız aslında
sarılmış bu sarmalanmışız biz vatandaşlar olarak bir taraftan borç kullanıyoruz
para kullanıyoruz para dediğimiz şey borç bir taraftan ödemeye çalışıyoruz.
İsteyelim mi? İstemeyelim mi? Ne oluyor bizim yapmaya çalıştığımız nedir?
Bu ekonomi programıyla biz aslında bu bir borca dayalı para sistemi zulmü yâda
hapishanesiyse biz bu hapishanede isyan çıkartmaya çalışıyoruz.
Biz burada aslında bu bu sisteme karşı bir isyan oluşturmaya ama bu Akademik
bir isyan bilimsel bir isyan oluşturmaya çabalıyoruz ve bu çabalarımızda
hakikaten insanlarla birebir konuştuğumuz da birçok kişide bunları da
kazanıyoruz.
Yani şimdi borca dayalı para sistemi dediğimiz zaman bu ve sahip olduğumuz her
şey borç peki işin şu kısmına geldiğimizde ne diyeceğiz Bankalar peki şunun
rakamı var mı hocam sizde?
Ç-Şu rakamla aslında gösterebiliriz
M-Şurada bir şey vardı ben size vereyim değerli izleyiciler epey bir malzemeyle
geldik aslında şöyle bir rakamla bakalım bakalım ne var?
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Ç-Biraz izleyicilerimizde görsün şimdi bu grafik nedir böyle?
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Şu maviyle görülen fiziksel para gerçek para dediğimiz az önce hocamız buradan
çıkardı şöyle gösterelim (kâğıt paralar) fiziksel para tarafı
Merkez bankasınca üretilen piyasaya sürülen para
M- O mavi renk
Ç-Hocam bugünkünü mü istersiniz yoksa 2005 yılımı
M- Bugünkünü söyleyin hocam
Ç-Bugünkü hocam 814 milyar lira şurada bakın para var hangisi ama fiziksel değil
bu sanal
Ama şu fiziksel tarafı 59 milyar
M- Yani piyasada şu anda Merkez bankasının üretmiş olduğu 59 milyar lira para
var paralar
Ç-Ne kadar para var piyasada? (kâğıt paralar) hepimiz cebimizdekini boşaltalım
bir havuza bir havuz açtılar diyelim ki getirin hepsini boşaltıyoruz parayı
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tedavülden kaldırıyoruz dediler veya başka bir şey dediler ne olursa olsun
denemek için
Toplam kaç lira 59 milyar lira 2005 te ne kadarmış bu rakama bakıyoruz bu rakam
2005 te 18 Milyar lira ne kadar artmış.
M- Şu an herkesin bankalarda hesabı var onları topladığımızda ne kadar
Ç- o zaman kredi hacmi dedikleri 814 milyar lira var insanların bankada biriken
parası
M- Nasıl oluyor da 59-60 milyar lira 814 milyar lira oluyor onu da şimdi
Ç- 13,8 katı sanal para veya KRS ile üretilen para geldik kısmı rezerv sistemine
M- Peki nasıl üretiliyor bu asıl bu borca dayalı para sisteminin yanı sıra birde kısmı
rezerv sistemini anlatmamız gerekiyor
Ç-En büyük olayda bu
M-Şimdi kısmi rezerv sistemi nedir? Şimdi buradan bu şekille bunu anlatmaya
çalışalım

Bir şahıs diyelim ki yüz lira parasını gidiyor bankanın herhangi bir bankanın
bankaların hepsini aynı potada bir şahıs gitti yüz lirasını getirdi bankalar hepsi
bankalar birbirine bağlı bir bankalar kümesi olarak bunu alalım.
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Ç-Kapalı bir sistem
Kapalı bir sistem yüz lira yı yatırdı banka ne yapıyor bunu banka şu andaki
yetkisine dayanarak bunun mevduat munzam karşılığı olarak kabaca %10 diyelim
100 liranın %10 10 lira 10 lirasını merkez bankasında tutuyor kalan 90 lirayı her
hangi bir şahsa isteyene kredi olarak veriyor
Ç-Hocam bunu ben izleyicilere araya girmiş olayım Munzam karşılıkların oranı şu
oldu zorunlu karşılıkların oranı bu oldu dedikleri ekonomilerde böyle bir sürü şey
portföy yatırımları bilmem ne portföy yatırımları şunun bunun arasında arada
kaynayan husus yani çoğu da bilmez ben bunu sordum munzam karşılığı nedir
manzum la karıştırır manzum nedir munzam nedir ikisini de bilemez
M- Kredi olarak verdi alan şahıs krediyi gitti piyasada herhangi bir işlem yaptı
sonra yeni şahıs 90 lirayı aldı götürdü bankaya koydu. Şimdi bu banka ne olarak
kaydediyor yeni gelen 90 lirayı yeni gelen mevduat olarak kabul ediyor bununda
%10 nu nu merkezde tutuyor
Ç- 9 Lirayı tuttu
M-merkez mevduat munzam karşılığı diye geriye kalıyor 81 lira 81 lirayı bir daha
veriyor borç olarak o para dolaşıyor piyasada.
Geliyor 81 lirayı alan şahıs getiriyor gene bankalara bankacılık kapalı bir sistem
81 lirayı yeni mevduat gibi algılıyor 8 lirasını kabaca merkez bankasında tutuyor
73 lirasını gene borç veriyor.
O biraz para çeviriyor tekrar geri geliyor 73 lira 7 lirasını mevduat munzam
karşılığı olarak kabaca merkezde tutuyor 66 lirasını gene borç veriyor
Şimdi bir 100 lira bunların hepsi bu şahıs bir iki üç dört, dört tane şahıs burada
irdelediniz ki bu sıfıra kadar gider dördünün elinde birer hesap cüzdanı var mı? Ne
diyor şuradaki şahıs benim bankada 73 liram var, buradaki şahıs banim bankada
81 liram var, Bu 90 liram var diyor en baştaki adamda 100 liram var diyor bunları
topladığınız zaman hepsini kabaca 400 lirayı geçecek bir rakam la karşılaşıyoruz.
İşte dört deaf dört kişi ile yüz lira dolaşıyor 400 lirayı geçiyor Merkez Bankasının
üretmiş olduğu yüz lirayı bankalar uyguladıkları kısmi rezerv Sistemiyle 400 liraya
çıkarıyor
Ç-Yani 9-10 katı şu anki rakam 13,8 katı
M- Yani doğal iktisat döngüsüne baktığımızda mal ve hizmet döngüsü nün belli bir
hızı var
Ç- Bir şeyin üretilmesi pazara çıkması lojistik şudur budur tedarik falan hepsi bir
döngü var o döngü içerisinde oluyor ama diğeri bastığı anda
M- Diğeri işte burada banka fişek hızıyla parmak ucu hızıyla

18

Ç- Dünyanın bir yerinden bir yerine gidebiliyor hatta o kadar hızlı ki siz bir şeyi
diyelim ki bir ton hizmeti çıkacak gümrükte orda şöyle böyle olacak bir iki ayda
gidinceye kadar yani bitmiş bir ürün bile para anında transfer oluyor
M- O oraya gidinceye kadar zaten hocam parayı sürekli çeviriyorlar.bir Mal ve
hizmet bir yere ulaşıncaya kadar para belki on defa dönüyor şimdi şöyle
diyebilirler, bazı ekonomistler arkadaşlar tabi paranın dolaşım hızı var dalaşacak
para dolaşacak ki kan az önce gösterdiğiniz gibi ekonomide dolaşsın kimse
paranın dolaşım hızına itiraz ettiği yok. Doğal iktisat döngüsü ne döneceğiz o
zaman kafamızda olacak ki ana şablon dönen mal ve hizmeti karşılayacak kadar
paranın üretilmesi dolaşması gerekiyor.
Mal ve hizmetten daha fazla üretildiği zaman yani Real ekonominin haddinden
çok daha fazla finans ekonomisi çalışırsa ekonomi ısınır yani bu şuna benziyor o
zaman motoru çalıştırıyorsunuz siz yüklenmişiniz gaza beş bin Altı bin devir mi Alt
bin de dönüyor motor ama araba gitmiyor ne kadar dayanacak bu?
Ses var mı var arabanın içerisinde miyiz içerisindeyiz motor çalışıyor mu çalışıyor
kaç devir oldu altı bin devir oldu tekerlek dönüyor mu? Dönmüyor mal ve hizmet
ne kadar gidiyorsa o kadar ya da birinci vites te gidiyorsun sen arabayla birinci
viteste altı bin devirle gidersen sen ne olur motoru yakarsın belirli bir zamanda
Ç-Birisi diyor firene basmayın kardeşim birisi işte oradan bazı sayın bakanlar diyor
basmadık yok gaza bastık gaz fren muhabbetleri
M- Gaz fren muhabbetiyle kalmıyor iş ordan belki sayın bakanlar bazı şeyleri ifade
etmeye çalışıyorlar ama bunun esas tablosu sorgulanması daha doğrusu asıl
akıldan çıkarılmaması gereken şey doğal iktisat döngüsü
Ç- Sorunu yanlış tanımladığınız zaman çözümü asla bulamayız çatı akıyor öbür
tarafta kova bulmaya çalışıyoruz.
M- Hocam buradaki şeyi burada bizim şeylerle yapalım yani bunlar benim kızların
minişleri
Ç- Şemalar orda belki yerine pratik uygulamayla yapalım
M-Pratik uygulama yapalım hocam şimdi böyle diyelim ki hocam ben bankayım
şurası da merkez olsun merkez bankası manasıyla burasını gösteriyor muyuz
arkadaşlar ekranda şimdi bunlar bizim kızların minişleri hocam baba akşam geri
getir benim minişlerimi kaybetme
Ç- Meşhur oldu Şurda bir köpek var köpeğin bir evi var şurda bir eşek var
eşeğinde arabası var. Bahçesi var orada da koyun var
M-Şöyle çevirelim koyunun başını
Şimdi burada da diğerleri var yani şurda bir kuş var şurda şurada bir kedi var bir
Aslan var Kuş bu degilmi şu tavşan pardon tavşan Aslan ve Kedi
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M-şimdi bu şekilde ifade etmek moda oldu günümüzde krediyi eşekten alıyor
falan
Ç-Hatta ben bir yazı yazmıştım kuş kadar beyninizle falan neyse
M- Neyse Şimdi Karikatürize ederek basit bir şekilde başlayalım ben bankayım ne
yapıyorsunuz hocam
Ç-Evet şimdi bunardan birisi tavşanla mı başlayalım hocam siz arzu ettiğiniz
M- Aslanın karizması nı bozmayalım hocam Aslandan başlayalım
Ç- Şimdi Aslan hocam size ne yapıyor geliyor
M-Geldi
Ç- 100 lira sı var ormanların kralı size 100 lirayı verdi takdim edeyim
M- Bende Aslanın 100 lirasını sayıyorum buraya yazıyorum şak şak şak Aslan
bende 100 lirası var diyorum Aslan beyde kenara çekiliyor cebinde bankamatik
kartı var
Ç- Şeyde Eskisi gibi defter falan da yok
M-Cebinde kartı bankamatik kartı ne zaman bankamatiğe gidiyor ya da Atm
cihazına bakıyor 100 lirasını görüyor bende var çünkü ben buraya yazdım aslanın
100 kâğıdı var diye sonra ben bunun 100 liranın belli bir kısmını mevduat
munzam bu benim mevduat munzam nım karşılığı olarak
Ç- Hocam hemen tutamazsınız birisi gelip borç alması lazım parayı üretmek için
M- 10 lirasını ben hala hazırda bütün mevduatın %10 nu nu merkezde tuttum
Ç- Tamam hepsini tuttunuz
M- Elimde 90 lira param var şimdi peki kredi i almaya kim geliyor?
Ç- Koyunu gönderelim mi?
M-Herhangi bir vatandaş geliyor birisi geldi kuş mu kuş geldi
Ç- Kuş mu kuş geldi Kuş kuş kadar beyninle
M-Kuş mu kuş geldi beden ne istiyor?
Kredi geldi kuş sana kredi krediyi aldı gitti ev alıyor tamam
Ç- Şimdi size ne geldi Kedi geldi parayı getirdi
M- Kedi mevduat sahibi oldu aldı getirdi yeni bir mevduat
Ç-Ev kimin?
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M- Ev kuşun oldu ben bakıyorum kedi bana 90 lira mevduat getirmiş kediye buyur
diyorum sana şey bankamatik kartı bende diyorum ki kedinin bende kedi 90 lira
parası var evet o kartına baktığında hesapta 90 lira görüyor ama bir dakika
Ç- Hocam banka tutuyor şimdi Bdk geldi denetlerse burada var Aslanın 100 lirası
var kedinin 90 lirası var
M-Tabi banka olarak hesabımızı tutuyoruz A oda ne benim elimde sadece 90 var
hop diye buradan
Ç- Hop havadan para geldi
Ç- Hocam şey değil yalnız onların arkası boş kanun var ya hani kalpazanlık falan
yaptığımız yok (kâğıt fotokopi paralar)
Pat diye tuşlara girerek yeni para icat ettim. İşte fotokopi çektim hemen oldu.
Şimdi bende ne kadar şimdi bu iki aslanla kedi bende 190 lira para var isterlerse
gelsinler baksınlar 190 lira sayarsan rakamları bunları 190 lira tutuyor burada
ama şu kısım elektronik şu anda fotokopi yani havadan para böyle üretiliyor bu
kısmı merkez bankasının şimdi ben bunu dijital de olabilir durabilir. Ama benim
elimde şu an 90 lira var bunun kabaca 10 lirasını gene merkeze koyayım mevduat
munzam karşılığı %10 diye kabaca elimde 80 lira var kredi verebilirim almak
isteyen yok mu?
Ç-Burada sırada çok çok
M- Tavşan gelsin hemen kredisini alsın buyur tavşan 80 lira kredisi veriyorum bu
aldı gitti tavşan araba alıyor
Ç-Tavşan araba alıyor
M- Eşekte parayı aldı tavşandan getirdi o tamam buraya koydum aldım eşek i de
koydum şuraya eşşegin bende 80 lira parası var dedim, Eşsek e hesap cüzdanını
verdim, ya da kartını hemen şurdan o birde baktım ki 80 lira
Hemen şurdan 80 lira okus pokus la üretiyorum 80 lira daha geldi buradan
sayarsanız 80 lira koydum işte size şu anda bunların hepsinde aslanında
Ç-Aslanın 100 lira parası var
M-Aslanın kedinin eşşegin toplam bende 270 lira parası var rakam olarak isteyen
inanmayan gelsin baksın rakamlar burada denk tutuyor yani ama bunu vermeye
kalksam aslana beni parçalar yani (Kâğıt fotokopi paralar)
Ç- Hocam Üçü birden gelse parayı almaya kalksa
M- Üçü birden gelse zaten tiyatro bitiyor
Ç- Eyvah
M- Şimdi onu ona değineceğiz hocam o soruyu unutmayın bana sorun o konu
Ç- Tamam tamam
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M-Tarihte bu konu oldu onu söylüyecegiz
Ç –Şimdi bir operasyon daha yapalım çok operasyon yapabilirsiniz de burada bir
kedi var kedi miyavlayarak geldi
M- Miyavlayarak geldi Ben gene 80 liranın 10 lirasını daha koyayım merkeze
buraya yani 7 lira kabaca %10
Ç- Bununda munzam karşılığı %10 kabaca %10
M-Bende 70 lira kediye verdim 70 lira kedide gitti gitsin bahçe alsın
Ç- Miyavlamak için şöyle bahçe alsın bahçeyi aldı
M-Kuzu kuzu geldi mi para Buda yeni mevduat ben banka olarak öyle görüyorum
hemen diyorum
Ç-koyun koyun diyelim hocam
M-Koyun dedik
M- Koyun 70 lira getirdi diyorum bende 70 lirası var 70 lirası şöyle koyunu şöyle
koyuyorum bende aslında sadece 70 lira var ama şey olmasın bir yetmiş lira daha
havadan üretiyorum işte size
Ç- Hocam daha çok orada üretebilirsiniz. Siz tuşlara bastınız mı?
M- Tuş zaten elimi atıyorum iki tuşu dürttüğüm zaman para üretiyorum banka
dediğin böyle bir şey işte paralar burada paracıkların hepsi işte bakın hesapları
denkleştirmek için şimdi bakınız bu operasyon kaç defa oldu dört defa dolaştırdık
toplamı şunların dördününde bende Aslan. Eşsek. Kedi. Koyun bunların toplam
bende kaç para parası var
Ç- 340
M- On dört, yüz kırk, iki yüz kırk, üç yüz kırk 340 olarak sayarsam bende rakam
olarak saydığımda 340 lira para var ama merkez bankasının kanunen piyasalarda
geçer dediği kayıtlarda burada hocam onları da koyun paralarda burada denetim
gelirse problem yok kâğıt üzerinde her şey tamam
Ç- Denetim gelirse problem yok merkez bankası duruyor burada munzam
karşılıklar da duruyor sizde kalan paralar var
M- Munzam karşılıklarda burada paralarda burada her şey tamam
M- İşte ürettim mi 340 lira dehada devam edebiliriz. Para bol hele hele şu aralar
süper yani şimdi vatandaş toplandı diyorlar ki hepsinin elinde 340 lirayı işaret
eden para var
Ç-Geldiler bankanın karşısına
M-Hepsi aynı anda geldiği zaman ne olacak?
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Şu anda şunu gördük yani kısmi rezerv sistemi böyle üretiyor değerli izleyiciler
sevgili dostlar yani burada anlattığımız mekanizmanın aynısı bunu özetleyerek
sonra sizin Senaryo niza ne olur gelirlerse kısmına bakalım.
Tekrar özetlersek işte aslan geldi 100 lira koydu bunu işte sırasıyla şu dolaşım
yaptık dört defa bu para kendi içerisinde döndü. Buradaki rakamlarla buradaki
rakamları biz kabaca burada hesap kolaylığı olsun diye böyle yazdık ama burada
da hesapladığınızda 400 liranın üzerinde bir meblağ çıkacak
Dolayısıyla bu kısmi rezerv sistemi bankalar kanunların verdiği yetkiye göre tabi
onu da sorgulayacağız havadan para üretiyor işte sizin az önce gösterdiğiniz
grafiği gösterirsek hocam o aradaki fark bu şekilde kısmi rezerv sistemiyle
üretilen fark olmuş oluyor
Ç- Şuanda şöyle bakarsak makas ne kadar açılmış 2005 yılında 18 milyar burada
mavi ile gösterilen
Bakın Nerdeyse düze yakın para varmış bunun 7 küsur katı nedir 7,3 katı para
havadan üretilmiş 133 milyar kırmızı kısım 133 milyar bu böyle bakın makas
artarak açılıyor
M- şimdi şuraya baktığımızda ekonomi ne kadar canlanırsa mevcut borca dayalı
para sisteminde borç o kadar artıyor makas o kadar açılıyor
Ç- Makas o kadar açılıyor Şu anda 814 milyar lira nedir mevduat burada
gösterdiğimiz gibi işte ne vardı orada üretilmiş para
M-Üretilmiş para havadan üretilmiş para var
Ç-Diğer tarafta 59 milyar lira merkez bankasının ürettiği para
M- Merkez bankasını dolaşsın diye kanuni yetkiyle ürettiği paralar şu parayı
dolaştıramazsınız ama bu parayı dolaştırabiliyorsunuz
Ç-Hocam burada şöyle bir şey var
M-Son bir dakika kaldığına göre ben şöyle şey diyeyim kısmı rezerv sistemini
önümüzdeki üçüncü kısımda özetleyip şurda hep beraber gelinirse ne olacağının
sorusunun cevabını tarihten örnek verip ondan sonra sohbetimize konuşmamıza
devam edelim.
Evet değerli izleyiciler Sevgili dostlar bizden ayrılmayalım üçüncü bölümde bu
soruların cevaplarını hep birlikte vereceğiz
Ç- Hocam müsaade ederseniz birkaç tiwit atmışlar
M- Evet twit var takip edemedik ama
Biliyorsunuz paranın karşılığı olarak birkaç twit var oradan okuyum
Paranın karşılığı hava cıvadır
Paranın karşılığı yalan dolandır
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Paranın karşılığı kocaman bir balondur
M-Hava cıva aslında bir şeydir yani fiziksel bir varlıktır o kadar bile değil
Ç- Paranın karşılığı nedir? Neye karşılık basılır ve kim basar?
Paranın karşılığı nedir bilmeyenler tv5 i açın demişler
Paranın karşılığı nerede tabi ki yok rakamlar deposu anlatılıyor şu an
Ufuk hattı nı izlemeniz tavsiye edilir
Paranın karşılığı nedir sorusuna altındır diyorlar 1Tl kaç altına karşılık basılmıştır
Para nasıl üretiliyor paranın karşılığı sadece kâğıt üzerindedir
Yeni takipçiler var paranın karşılığı borç muş diyor
Bdsp Krs zulmü sayesinde para miktar olarak artarken dolaşım olarak azalıyor
Sizin sözünüzü twit ediyorlar hocam Prof Mete Gündoğan Bdsp Krs bir hapis ise
biz adeta Akademik bir isyan çıkartıyoruz sözünüzü
M-Aynen arkasındayız
Piyasada ne kadar para var paranın üzerinde kâğıt paranın taşıdığı değere karşılık
Gerçek değeri ise taşıdığı değer ise mürekkep değeridir demiş evet epey var
arkadaşlar devam ediyorlar
Ben hocam bir şey soracaktım 13,8 katı para üretilmiş dedik buradaki şimdi
senaryo ya dönersek
340 lira para var şimdi bunların hepsi bankaya geldi diyelim ki mevduatlarına
karşı olan paralarını istiyorlar ne olacak şimdi
M-Dendiği anda tarihte böyle bir olay olmuş nerde olmuştur?
Benim bu refah toplumu kitabımda sayfa 69 da birinci Dünya savaşı ilan edilince
İngiltere de halk panik içerisinde bankalara koşup paralarını geri çekmek istediler
Neden çünkü savaş var savaşta nerde banka açılır kapanır.
Belki şimdi bunların hepsi kendi mevduatları nitekim evini verdi evini sattı para
aldı gayet doğal hakkı evinin karşılığı, ötekinin bahçesinin karşılığı, berikinin
arabasının karşılığı bunların mevduatı bunlar bizim paramız diye bakıyor koştu
geldi bankalara dedi ki verin paralarımız.
Bankacılarda İngiltere deki olayları anlatıyorum David Lloyd George gidip ki o
zaman başbakan
M- Lloyd bank Olayı anlayınca nerede durması gerektiğini bildi o kadar

24

O sırada tesadüfen hocam1- 3 Ağustos 1914 haftası bankalar tatili yani Bank
holidey idi David Lloyd George 7 Agustus Cuma gününe kadar bankalara bayram
tatilini uzattı.
Bu sadece bankalar için geçerliydi jilbertin 1992 dek yazmış olduğu kaynağı bir
kitap tada diğer mali kurumları kapsamıyordu bu zaman zarfında İngiltere merkez
bankasının faaliyetlerinden dolayı var olan borçların ödenmesi için hazine 500
milyon sterlin para sürdü hazine sürdü şimdi biz bunlara ne diyoruz bunlar a
banknot diyoruz.
Banknot ne demek bankanın notu bu elinizdeki biz ona nakit diyoruz.
Nakit para banknot bankanın notu onlar İngiltere de treasury not hazine notu
çıkardılar.
Aynen paraya benziyordu ben buradan bir ölçme yapayım 0 beşliklerden bir tane
uzatır mısın hocam aynen şeye benzer yaptılar hazine treasury şey üretti, para
üretti ama imza burada mesela banka başkanının merkez bankası başkanının
imzası vardır bunlarda
Bunlar da orda 1914 de hazine John Blackberry idi haznedar yani maliye bakanı
Ç-Blackberry not diye geçti
M-Blackberry not diye geçti dolayısıyla adamlar 500 bin onu devlet üretti işte
öteki paralarıda İngiltere bankası yani mekanizma devletin üretmesi üzerine
kurulu değil borca dayalı bir şirketin üretmesi üzerine kurulu.
O da devlet el koydu bütün savaşı geçirdiler tehlikesiz kazasız belasız ondan
sonra yaklaşık on beş yirmi yıl içerisinde zaman zaman ihtiyaç duydukça,
Blackberry not gibi hazine not bastılar.
Ama halk şeye bakıyor bu devletin ürettiğimi evet devletin ürettiği o zaman
problem yok diyor kendi aralarında bizim bu kasabalılar örneğinde olduğu gibi
kendi aralarında para dönüyor.
Neticede para dönmüyor aslında hep şu yanlış bizde alışkanlıktan dolayı öyle
söylüyoruz yanlış alışkanlıktan dolayı para dolaşıyor diyoruz para dalaşmıyor mal
ve hizmetin devinimin göstergesi olarak parayı biz dolaşıyor zannediyoruz.
As olan orda doğal iktisat döngüsündeki içerdeki mal ve hizmet döngüsüdür.
Bunun dolaşması as olandır diğer para buna bağlı olmadan dolaşmaya başlarsa
şey tabiriyle ekonomistlerin tabiriyle finans piyasası finans sektörü Real sektörden
koparsa finans sektörünün hızı yok ki tam gaz gider istediği kadar hızlı gider altı
bin devir gider on bin devir gider.
Ç-altı bin devir gider on bin devir gider
Kendisini parçalayıncaya kadar burada sorun şu ne kadar çok para üretirlerse
üretsinler onun piyasa faizinden faizini gerçek parayla talep ediyorlar çünkü o
parayla içeride bir şey yapacak olmayan bir şey üretiyor. Sonra diyor ki senin
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sahip olduğun şeyden bana para vermen gerekiyor, sıkıntı aslında buradan
kaynaklanıyor dolayısıyla bunların hepsi gelirse tiyatro bitiyor hepsi aynı anda
bankacılık bide şunu doğal olarak söylüyorlar efendim herkesin aynı anda
bankaya gelip parasını talep etmeyeceğini var sayıyoruz.
Şimdi sen bir olmayan bir şeyi daha doğrusu bir sahtekârlığa temel oluşturuyor
bu kurgu yanlış mı kardeşim yanlış bak tarihte olmuş herkes aynı anda gidebilmiş
gidebiliyor demek gittiğin zamanda senin sistemin çöküyor o zaman bu sistemin
çürük.
Ç- Bu varsayım üzerine bir şey var bazı bankacılık dersinde bazı hocalar şöyle
der aynı ürünü malı defalarca sattığınız halde tutuklanmayacağınız tek meslek
bankacılık tır diye
M-Sizin o konuda bir zeytinyağı örneğiniz var onu anlatın
Ç-Bu zeytinyağıyla ilgili kısmi rezerv sistemiyle ilgili yılı tam olarak aklıma
gelmedi
M- ana hatlarıyla mekanizmayı anlatın
Ç- …………… Birisi ve bu ne yapıyor uyanık o zamanlar bir yağ tankları var bol
miktarda yağ tankları dışarıdan gözükmüyor yağ olup olmadığı tabi gözükmüyor.
tabi içerisi büyük dev tanklar ne yapıyor zeytinyağı biliyorsunuz suyla
karıştığında üste çıkar bankacılar madem böyle yapıyor %90 nı böyle sanal
sadece gerçek olan gerçek para dedigimiz şey %10 ise bende niye aynısını
yapmayayım diyor %90 boşaltıyor yağı satıyor insanlardan alıyor hatta sizin
yağlarınızı da ben tutayım diyor yani ücret karşılığında diyor istediğiniz zaman
benden gelin alın diyor bankacılığın kısmı rezerv sisteminin aynısı kurmuş kendisi
kurgulamış %90 nı su şimdi teftişe geldikleri zaman bakıyorlar üstte yağ
gözüküyor zeytinyağı tabi yağ üste ya dibine bakmak aklına gelmiyor.
M- Yukarı bakıyorlar yağ burada altı su
Yağ tamam altı su ama öyle bir hale geliyor ki Amerikan piyasasında bütün yağı
falan kontrol ediyor.
Yurt dışına işte şileplerle gönderiyor falan bir bakıyorlar sadece bu adamın elinde
mevcut olan yağ tüm Amerika nın yağından daha fazla nasıl olur bu böyle bir şey
olmaz ciddi bir şekilde araştırdıktan sonra bir bakıyorlar ki % 90 nı su %10 sadece
yağ ve sen sahtekârsın diye adamı tutukluyorlar.
O da diyor ki Muhtemelen bankaların yaptığını bende yaptım diyor onları niye
tutuklamıyorsunuz diyor.
M- Kısmı rezerv sistemi böyle bir şey
Ç- Aynı aynı Hocam kısmi rezerv sistemi şu anda yastık altı altınlar toplanıyor ya
benzer yapı orada da var nedir? %20 değil mi?
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Kısmi rezerv sistemi şeyde yastık altı altınları toplarken beş katı yani havadan
altın üretiyorlar diyelim. Türkiye nin bütün altınlarını topladıklarını var sayalım ne
kadar yastık altında, muhtelif rakamlar kimi üç bin ton kimi beş bin ton bunu
çarpın beş le ne eder üç bin ton olsa 15 bin ton hadi geri verin bakalım.
M- 15 bin ton altın yok ki ortada

Ç- Yok ortada zeytinyağı Altın aynı şey
M-Yani kısacası bu mekanizma havadan para üretiyor,
Ç- Aynen
Ondan sonra doğal iktisat döngüsün de mal ve hizmetin üretiminin belli bir
süreçler gerektirdiği halde para üretimi süreç gerektirmediği için bir tuş meselesi
olduğu için şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Günümüzde mal ve hizmet
üretenler para üretenlere yetişmeye çalışıyor
Ç- Kesinlikle içteki doğal iktisat döngüsündeki çark rakam 13,8 katı para üretilmiş
deli gibi dönüyor onu yakalamaya çalışıyor mümkün değil
M- Dolayısıyla bir tarafta bir grup insan bunlar işte oturuyorlar lüks ofislerde
birkaç tuşlamayla belki insanların alın teriyle binlerce insanın on bin insanın yirmi
bin insanın alın teriyle sabahtan akşama kadar çalışıp hatta bir yıl boyunca çalışıp
ta Kazanamayacağı miktarda parayı kazanmış gibi hanelerine rakam yazdırıyorlar.
İşte burada bir yanlış var bizim isyan ettiğimiz karşı çıktığımız yani yanlıştır.
Dediğimiz nokta bu biz biz buna karşıyız biz bu sisteme biz biliyorsunuz hocam
twitter da sosyal medyada da aktif olarak yazışıyoruz bu borca dayalı para
sistemi kısmi rezerv sisteminin zulmüdür biz BDPS KRS zulmüne karşıyız bu
sisteme isyan ediyoruz. Derdimiz bu bir hapishaneyse buraya bu cendereye
sıkıştıysak burada isyan çıkartıyoruz isyan çıkartmak için gayret ediyoruz bu
gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz dolayısıyla hocam bu programda aslında
kısaca özetlersek borca dayalı para sistemini kısmi rezerv sistemini güzel bir
şekilde anlatmış olduk
Ç- İki twitt le araya gireyim mi hocam?
M-Buyrun
Ç-Paranın basılmış halini paranın karşılığı diye yazmışlar paranın basılmış kâğıt
halini borç verip basılmamış faizini faizli halini geri istemektir.
Paranın karşılığı herkes bankalara bir hücum edip parasını çekmek istese hangi
parayı çekecek
Paranın karşılığı paran varsa huzur var derler ama paran varsa borcun var paran
yoksa borcun yokmuş
Ç-Yeni katılımcılar var
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M- şimdi Dolayısıyla bu borca dayalı para sistemi dediğimiz zaman bu sistem az
önceki şeyde borca dayalı para sistemi dediğimiz zaman aslında tam olarak biz
ne demiş oluyoruz? Aslında biz tam olarak ne demiş oluyoruz? Yani burada borca
dayalı olmuş olmak aslında burada i çok rahat İ oranında gösterdiğimiz gibi faize
dayalı sistem demektir yani aslında bütün yani faize dayalı olmamış olsa borç
olmamış olacak yani direk olarak herhangi bir
Ç-Neden yani borç olarak niye çıkartıyorlar bu parayı
M- Borç olarak çıkmasının sebebi bir kısım insan çalışacak bir kısım insan onların
ürettiği değerin üzerinden temsili para kazanacak.
Nasrettin hoca hikâyesi gibi insan bazı anlatırken bile ben bazen bunları ne kadar
anlatsam defalarca anlatsam kendi kendime hayretlere düşüyorum, nasıl oluyor
da biz buna inanıyoruz? Diye
Nasrettin hoca hani odun kırarken yanına da biri gelmiş hocam yardım edeyim
mi? Diye
O odunu kırıyormuş oda heh diyormuş böyle en sonunda işte Nasrettin hoca
parasını almış,
O demiş ya benim payımı ver Demiş yani senin ne payın olacak Sen çalışırken
bende heh dedim ya demiş O zaman demiş senin payın heh demiş Sen demiş bir
heh dedin diye paymı olurmuş demiş Şurdan gerçek paradan biraz versene
Şimdi Nasrettin hoca heh deyip geçiyor gülerek ama işte bunlar daha güçlü
olduğu için hah diyerek bizden para alıyorlar.
Şimdi biz üzerimizde var olan bu borca dayalı para sistemi içerisinde taşıdığımız
para nın üzerinde taşınan faizden dolayı aslında bu sürekli biz çalıştıkça birilerini
beslemeye çalışıyoruz
Ç-Şu cebimizde taşıdığımız para aslında borç olarak var olduğuna göre yani
merkez bankasının malı olan bu para gitti bankalara bankalarda yüzde daha
koydu düştü piyasaya borç olarak düştü geri ne dönecek burada
M- Bu paranın kendisi duruyorsa borcunun faizi dönecek
Ç- Birde Birleşik faizi artıyor
M- Birde Birleşik faizi artıyor o Faiz kısmına girdiğimiz zaman esas manzara orda
çıkacak esas felaketin bilançosunu orda göreceğiz aslında burada iki şey var
Ç-Siz aslında bir soru da soracaktınız belki bir ara ama aklıma geldi soru çünkü
twittırda şey yaptık evet unutmayın
M-Programın sonuna doğru soru soracağız soracağımız soruda önemli soru yani
şimdi şu manzaraya ve borca dayalı para sistemi diğer kâğıt vardı şurda borca
dayalı para para sistemini anlatan hocam sizin oralarda bir yerde mi diğer şekli
arkadaşlar gösterebilirse o şekle baktığımızda borca dayalı para sistemi içerisinde
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Ç- Altta mı kaldı o
Merkez bankası direk olarak piyasaya borç olarak veriyor hiçbir bağımsız devlet
borca dayalı para sistemiyle kendisini güçlü süper bir devlet haline getiremez
Ç- Kesinlikle
M- Yani mutlaka şuraya koyarsak hocam şey yapmadan tamam Hiçbir devlet bir
devletin bağımsızlığı o devletin ürettiği parayla ilişkilidir.
Yani siz devlet olacaksanız parayı zaptı rapt altına alabilmeniz lazım o sizi temsil
eder bağımsızlığınızın bir temsilidir devlet konusunda unu anlatacağız
Ç-Aslında devlet kurgusunda da bunu şey yapacağız devletle ilgili
M-Dolayısıyla bunu borç olarak ürettiriyorlar günümüzde merkez bankası sana ne
diyorlar bize bu
Küresel kurguda diyorlar ki senin bu kadar borç para üretebilmen için eee şu
kadarda o kısımları koymadık buraya yavaş yavaş yani zorlaştırılıyor
Ç- O nu ben soracaktım hocamda devlet tahvili dediğimiz süreçler var ya
M-Rezerv tutuyorsun
Ç-Devlet nasıl bu paraya ulaşıyor
M- Şimdi devlet bu paraya nasıl ulaşır burada tabi çok güzel bir soru burada
sadece merkez bankası bankalar ve şahıslar var
Ç-Evet devlet nasıl ulaşıyor bu paraya
M- Devlet nasıl ulaşıyor merkez bankasının borç olarak ürettiği bu parayı devletin
üretti tahvilleri satın alarak devlet alabiliyor devlet direk olarak şu parayı alamıyor
Ç- yani tahvil satmasa aslında birde ihraç ettik diyorlar
M-Devlet tahvil satmasa devlet para alamaz
M- Merkez bankasının belli bir ortağı buradan sadece kar alır yani şey satmazsa
inanılmaz bir şekilde
Ç- Yani aslında Devletin tahvil satması demek Devletin borçlanması demek
M- Devletin borçlanması demek
Ç-Devlet şu mekanizma şuraya bişey koymak devlet kurgusunda herhalde
M-Adım adım gittiğimiz içi
Ç- Devlet kurgusunda herhalde devleti sorgularken
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M- Şeyde piyasadaki para bu burada devlet yok devlet nerde burada efendim
devlet merkez bankasının yüzde bilmem kaçıdır rahmetli hocamın ifadesiyle hadi
ordan diyeceksin sen de yani onun yüzde kaçı bilmem kaçtır
Ç- Devlet direk buraya erişebiliyor mu? Buraya bunun parasına yok onun değil ki
M- Yok ulaşamaz öyle acayip bir şey ki şeyde devlet şöyle bir bağımsız bir kuruluş
kuruyor şirket kuruyor ondan sonra bu şirketten para direniyor o da vermem diyor
Ç- Nerden alacaksın
M- O zaman diyor sen parayı nereye veriyorsun ben diyor buraya veriyorum
dağıtıyorum bunun gibi krs ile de çoğalıyor
Ç- Bide şu şişmiş İ artı B yüzde daha fazla faiz krs ile de şişmiş 13 katı
M- krs ile de şişmiş dağılıyor şişmiş 13 katı o zaman piyasadan krs den ve senin
verdiğin şişen paradan alayım krs ile piyasa şişiyor.
Devlette tahville bunlara ekstradan borçlanıyor yani şu anda devletin tahvilleri
%12 civarında %12 ile piyasada borçlanarak bu parayı alıp kendi ödemelerini
yapmaya çalışıyor devlet kurgusu daha burada daha girmedik yani burada
piyasada sadece para burada devlet yok
Ç-Yani aslında o mekanizmada şey devlet maaşları nasıl veriyor personel maaşını
nasıl veriyor şunu nasıl yapıyor bunu nasıl yapıyor
M- Onu da buraya sokmadık çok karışır diye bu sefer karışınca da millet
zannediyor ki a burada çok önemli şeyler dönüyor, hâlbuki çok basit tekrar geri
döndüğümüz de doğal iktisat döngüsü işin anahtarı.
M- Ondan sonra
Ç-Ondan sonra paranın şişmesi
M-Bu borca dayalı rezerv sistemi şurası paranın şişmesi devletin bağımsızlığının
işareti olan parayı dahi kendisinin üretip piyasada bu doğal iktisat döngüsündeki
denkliği koruyamaması bile
Devletin aslında hadım olarak hadim değil hadım olarak piyasaya kurgulandığı
ortaya çıkıyor yani şimdi sen devletim diyeceksin
Ç- Devlet olacak ve hiç söz sahibi kontrol olmayacak bizzat orda dilenci
konumunda
M- Dilenci konumunda sen tahvil çıkarıyorsun öyle alıyorsun birde mal ve hizmet
üretmeye çalışıyorsun
Ç- Nerde bu devlet Nerde bu devlet bazen böyle
M - Nerde bu devlet diye bazen çok şeyleri olur yani şimdi hocam dolayısıyla
buraya baktığımızda biz borca dayalı para sistemine mahkûm değiliz.
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Aslında böyle bir şeyi kurgulamak zorun dada değiliz bunun lav edilmesi
gerekiyor uygun bir mekanizmayla hiç kimsenin rahatsız olmayacağı şekilde
yeniden yapılandırılabilinir yapılandırılacak olan şuraya bir devlet kurgusu şuraya
bir yere yeniden kurgulanacak kurgulanmak zorunda
Ç- insanlar çok karmaşık bir şey zannediyorlar hocam bunu
M- Çok karmaşık zannediyorlar çünkü anlatanlar bizim at düştü hocam parasının
herhalde gerçekte olmadığını anlayınca bayıldı (Masa Üstündeki oyuncak at)
Ç- Aslan yani kükreyebilir onu söyleyelim
M- Aslan Milletimizin kendisi aslan benim 100 lirayı siz ne hale getirdiniz diye bu
millete bir tokat atacak o zaman tamamen şey olacak.
Şimdi hocam bu kadar parayı üretiyorsunuz ya başka bir şeye daha gireceğiz
burada bu kadar parayı yani mevcut küresel finans kapital bu kadar parayı da
ürettirmiyor öyle bedavadan
Ç- kesinlikle
M-sen bu kadar parayı üretebilmen için şu kadar rezerv tutman gerekir.
Şu an merkez bankasının tuttuğu rezervler ne kadar 100 milyar doların üzerinde
Ç-100 -110 artı falan kabaca
M-100 milyar dolar diyelim kabada hazine tahvilleri Amerika da %4 faiz taşıyor.
%4 faiz ne demek 100 milyar dolar tutman demek ABD hazinesine 4 milyar dolar
haraç veriyorsun demek yıllık.
Şimdi sen kasılıyorsun ben 100 milyar dolar rezerv tutuyorum diye bende o
zaman şöyle söylüyorum onun tersinden sen her yıl şu kadar ekonomi hacmi
üretmek için sırf daha yani adamın aldığına bakmıyoruz
Sırf bu kadar üretmek için 4 milyar dolar neyin rezervini tutuyorsan oraya haraç
veriyorsun 3miyar 4 milyar dolar ne ise
Ç-Kesinlikle çünkü borç olarak alıyor ordan
M- Orda da gelip ne diyorlar bize bizimkilere kuvvetle muhtemel gerçi onlar
biliyorlar dır bu mekanizmaları da halka ne diyorlar tabi bu kadar paranın karşılığı
Ç-Bunu büyük bir gurur kaynağı olarak söylüyorlar 100 milyar dolar bakın şu
kadardı rezervimiz şu kadar dolar arttı
M- MaşaAllah yani ben her yıl 4 milyar dolar haraç ödeyeceğim
Ç- 1 milyar dolar haraç ödüyordum eskiden şimdi 4 milyar dolar haraç ödüyorum
bakın bana ben süperim yani ağanın eli tutulmaz
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M-Ödeyen ne burası ne merkez ne bankalar ödeyenler garibanlar çarkın arasına
girmiş iki çantalı deli gibi koşturuyorlar senin bir programda sürekli koşturanlar
dolaşanlar vardı onun gibi Şeyler
Peki, bunları yapmayıp ta şey yapabilirdik yani direk olarak borca dayalı olmadan
kurgulansaydı ki kurguluna bilirdi hiçbir bağımsız devlet parasını başkalarının
talimatlarıyla yönetmez
Ç- Kesinlikle
M- Parasını böyle borca dayalı olarak çıkarmak mecburiyetinde değil yani bunları
söyleye söyleye dilimizde tüy bitti 1988 li yıllardan bu yana anlatıyoruz yani siz
bu parayı borca dayalı üretmek mecburiyetinde değilsiniz bir
Bir paranın karşılığı altınmış rezerv miş bunların hepsi tiyatro bunların hepsi oyun
sen öyle inandığın için bunun denklemini öyle kurguluyorsun.
Böyle inanmak mecburiye inde değilsin bir ülkenin kendi gücü mal ve hizmet as
olan içerdeki mal ve hizmet döngüsü ya o döngünün kalitesi gücü o paranın
karşılığıdır kardeşim yani öyle ekstradan merkez bankasına koyacağın bir kısım
rezervdir altındır bilmem nedir bunlar karşılık olmaz o devletin gücüdür o
Ç- Hocam böyle bir öğretilmiş çaresizlik var ki aman ipimizi çekerler şöyle böyle
yani aslında dediğimiz gibi doğal iktisat döngüsünü bir anlasa insanlar orda bir
yapı ölçü aracı para olarak karşında yani hiç korkmayacak şey yapmayacak belki
fakat öyle bir anlayış var.
Yani aman çok karışır şöyle olur ya bu karmaşık hatta öyle şeyler var ki size de
mutlaka gelmiştir ya peki sizin öneriniz nedir? Hatta Para olarak deniz kabuğu
bunu kullanmayın deniz kabuğu mu kullanacaksınız? Falan gibi ama burada bu
sırasıyla gitmek çok önemli, yani ilk başta değer sayımla başladık sonra geldi
doğal iktisat döngüsü ondan sonra para nasıl üretilir paranın miktarı nedir bu
döngünün içerisinde Yani adım adım
M- faiz nedir diyeceğiz daha devlet yok ortada tabi
Ç- Ben bazı şeyleri rezerv ediyorum devletle ilgili söyleyeceklerim var
M- Daha devlet yok ortada borçlar falan devlet yok ortada buradan baktığımız
zaman aslında devletin borçlanması kadar saçma bir şey yok yani
Ç- Kesinlikle
Yani şimdi sen şimdi kurgu öyle bir kurgu yapılmış ki biz aslında kendi yanlış
kurgumuzun esiri olmuşuz ve bunları da kutsallaştırmışız.
Yani kurguyu da sizin dediğiniz gibi öğretilmiş çaresizlik gibi bundan başka bir şey
olmaz demişiz, yani bundan başka şey olmaz dediğimiz zaman hapishaneye
kendimizi tıkamışız biz öyle bir hapishanedeyiz ki hapishanenin anahtarları kendi
elimizde.
Ç-Kesinlikle
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M-kendimizi hapishanenin içerisine en dış kapısından başlıyoruz kitliyoruz en
dışarıdaki adamlar hep kendi arkadaşlarımız bak sen şurda bekle sen şurda bekle
anahtar da bizde he ondan sonra içerde ağlamaya başlıyoruz ya kaç senedir
buradayım ben ne zaman çıkacağım bu hapishaneden diye
Ç- Hocam yeri geldi aslında burda belki çok yani bunun sancısı da hissediliyor
hükümet te bunu rahatsız hükümette faiz lobisi şudur budur çok farklı yerlerde de
konuşuyorlar rahatsızlar ben şuna nasıl bir örnek verebiliriz diye kafamda
kurgularken şöyle bir şey aklıma geldi.
Diyelim böyle bir odaya oturuyoruz yani ben evin sahibiyim herkes toplanmış
şimdi elektriği yani o tesisatı dizayn ( Tasarım) edenler öyle bir yere koymuş ki
benim oturduğum koltuğun arkasında anahtar ve herkese diyorum ki ağlıyorum
şunu açan olsa da bir elektrik şöyle birbirimizin yüzünü görsek bilmem ne filan
herkes te bakıyor bakıyor yok nerede bu burada evin sahibi olarak değil mi?
sorunun sahibi olarak ben değilmiyim? ben varken orada başkaları hiç evin sahibi
olmayan yetki ve sorumluluk olmayan birinin düzeltmesi mümkün değil onu
ağlamak bu kadar anlamsız geliyor bana yani niye faiz lobisi diye ağlamak yerine
bunlar düzeltmiyorlar bu sistemi?
M- Çünkü Düzeltmesi için önce anlaması gerekiyor.
Bir şeyi anlamazsa nasıl düzeltecek yani önce teşhis doğru olursa hocam
tedavide olur yani tedavinin %80 ni teşhistir %20 si tedavidir.
Yani bir teşhis koymak önemli biz şu anda bir teşhis koyuyoruz tanısını yapıyoruz
işin bu tanısını yaparken de adım adım gidiyoruz çünkü olayları komplike ne kadar
çok komplike (Karışık) haline getirirlerse insanlarda zaten öyle bir çağda
yaşıyoruz ki çocuklar okumuyor bile kimse çok fazlada dinlemiyor bile yani böyle
bir bakıyor böle sayfalar dolusu bir sürü yazılar oranlar rasyolar falan böyle birkaç
tane adam çıkıyor onların karşısına böyle işte jöleli saçlı ne bileyim işte birkaç
tane rasyo dan da konuşup birkaç tane karmaşık grafik gösteren o zaman insanlar
diyorlar ki ya bu çok karışık bir şey bizim kafamız basmaz.
Bu işe o kadar çok bu işi dertlenmeyelim halbuki dertlenilmesi gereken bir
numaralı iş çünkü bizim hepimizi ilgilendiren birebir ilgilendiren bir sıkıntı böyle
bir sıkıntıda bu borca dayalı para sistemi içerisinde kısmı rezerv sistemi içerisinde
bizim müreffeh bir hayat sürebilmemiz güçlü bir devlet olabilmemiz mümkün
değil çünkü siz bir taraftan ne kadar güçlenirseniz güçlenin sinsi bir el gizli bir el
demeyeceğim sinsi bir el sizin her türlü şeyinizin içerisinde o karar veriyor
düşünsenize siz bu parayı kısıt haline getirdiklerinde dolayı üniversitelerde
çalışılması gereken ne kadar alan çalışılmıyor yapılması gereken
Ç- Tam da onu söyleyecektim para kısıtla ilgili not almıştım, önemli hocam sizde
karşılaşmışınızdır iki üç gün önce yine bizim ailesiyle yine o na selam gönderelim
burada doktora ögencilerim den sevdiğim birisi.
Bunu anlatırken hakikaten yav diyorlar herkes bunu söylüyor şu ülke o kadar
zengin ki ham madde kaynaklarıyla genç insan potan siyeli ile her şeyi ile helva
yapacak her şey var neden bu sıkıntıların nedeni nedir?
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Dediğimizde para kısıt dediniz ya onun için araya girdim ben para kısıt haline
getirilmiş kısıt haline getirilince onu birilerinin borç olarak alması lazım yani bunu
teşvik meşfik bilmem ne kadar yani inevasyon her şey iyi niyetli bir şeyler
yapmaya çalışıyorlar.
Ama ordan gittiklerinde borç alarak alıyorlar yani diyelim ki işleri rast gitmedi şu
bu yani o kısıt haline getirilmesi nedeniyle sonuçta orda mesela KOSGEB le ilgili
başka sıkıntılar her yerde tıkanmış durumda nerdeyse diyorlar Para çünkü kısıt
halinde
M-Para kısıt haline gelmiş
Ç- Devlet oraya kısıt olduğu için ulaşırken paranın sahibi değil
M- Devlet paranın sahibi değil mevcut kurguda devlet paranın sahibi değil
paranın sahibi başkası o kadar başkası olunca paranın sahibi devlette bu
mekanizma içerisinde bir yerlerden para alıp kendi hizmetlerini eda etme
gayretinde
Ç- Şurda ki gariban birisi gibi aslında devleti böyle şöyle diyebilir miyiz hocam
sonraki olmasa bölünebilir bir örnek daha aklımdaydı da vakit fazla
M- Buyrun buyurun
Ç-kalmadı belki üçüncü bölüme saklıyabiliriz.
İsterseniz bana devlet şöyle geliyor devlet deyince insanların kafasına devasa bir
şey orda da konuşacağız belki ama devletinde şunlar gibi oradan borç alma
durumunda kalması o şişmiş para içerisinden bana şunu canlandırıyor.
Diyelim ki ben multi milyarder birisiyim devleti temsilen yanımda çalışan birisi
var, gariban diyorum ki ya bak ben sana şunu şu nu kurgu yaptım ben senden
para lazım olduğunda bana vereceksin üzerine ben sana şu kadar faiz verecem,
Benziyor dimi aynı yapı içerisinde yani ondan sonra sürekli birleşik faizli artıran
yapı içerisinde ben onun kölesi olurum sonunda yani.
M- zaten bu mekanizma içerisinde bu borca dayalı para sistemi içerisinde bu
mekanizma içerisinde yani biz adım adım köleliğe doğru gidiyoruz bana göre yani
bunu bir sinsi el ayarlıyor ben gizli el demeyeceğim tekrar ediyorum hocam bu
artık son bölümümüz program bitiyor artık o kadar çok
Ç- O kadar çok hızlı geçti ki zevkli geçti benim için daha üç bölüm var
zannediyorum
M- Hocam isterseniz ben son olarak bir soru sorayım
Ç-Tamam siz sorunuzu sorun
M-Bir dahaki programa bir soru hazırlayalım o da şudur evet kıymetli izleyiciler
değerli dostlarım bu haftaki programımızın sonuna geldik
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BDPS nedir Kısmi rezerv sistemi nedir bunu konuştuk önümüzdeki programda faiz
faizin yıkıcı etkileri ve devlet parayı nasıl elde ediyor bu gibi konulara yavaş yavaş
gireceğiz ama şimdi şunu sormak istiyorum ama herkese başınızı iki avucunuza
alıp şöyle bir şeyi düşünün.
Bakalım benim faizle hiçbir işim yâda ilişkim olmaz diyebilirmi siniz? Bir tane
adam kardeşim benim faizle işim olmaz benim faizle hiçbir ilişkim yok diyebilirmi
şu bizim mevcut sistem bu. bu sistem içerisinde ben aman aman aman ne faiz
alırım ne faiz veririm ne faizle alakam vardır bir tane adam diyebilirmi? Bir tane
Allah ın kulu çıkıp ben böyleyim diyebiirmi?
Ç- Hodri meydan
M- Hodri meydan kesinlikle bir Allah ın kulu merak ediyorum çıkıp desin bana
benim hiçbir faizle alakam olmaz benimde o zaman soracağım üç beş tane soruya
hazır olacak sistem bu varsa böyle bir insan gelsin bizi bize herhangi bir şekilde
kendilerini izah etsinler yani
Ç- Evet Şimdi hocam vakitte herhalde tamamlanıyor ben size bir son kısmına
geldik soruyu da sordunuz siz programı kapatmadan önce bir konuyu hatırlamak
lazım biliyorsunuz dün 28 Şubat idi 28 Şubat çok konuşulan ben finans darbesi
diye niteliyorum
Herkes farklı şekilde konuşuyor bir şekilde bununda nedir 27 Şubat 2011
tarihinde de çok enteresan merhum Erbakan hocamız vefat etti tam bir gün sonra
da 28 Şubatın yıl dönümüydü çok enteresan yani Allah merhamet etsin bir
tevafukta söz konusu
Ülkemizin her yerinde anma programları da yapıldı kendisiyle ilgili halada
yapılmaya devem ediliyor bu hafta içerisinde her ikisi konusunda birde on altıncı
yılı değil mi? 28 Şubat hala tutuklamalar vesaire devam ediyor hala yazma çizme
şimdi özellikle siz o dönem dede merhum hocamızın yani baş danışmanı olarak
M- Evet başdanışmanıydım
Ç-Siz bu olayı yakinen bilen birkaç kişiden birisisi sizsiniz ama şimdiye kadarda
fazla bazen ipuçları verir gibi oldunuz.
Twitir da başka yerde ama bununla ilgili olarak özelikle, 28 Şubat süreciyle ilgili
olarak diğer ilgili hususlarla ilgili olarak, hem de hocamızın vefatıyla ilgili olarak
sizin en son kapanıştan önce bir değerlendirmelerinizi alabilirsek memnun oluruz.
M- Evet şeyin sonunda tabi yani Erbakan haftası ve Erbakan hocamızın vefatının
ikinci seneyi devriyesinde ve hocamızı rahmetle anmamak çok büyük bir eksiklik
olurdu onuda programın sonunda tamamlamış olalım.
Ben 28 Şubatla ilgili çok konuşmak istemiyorum hoca sağ iken de ne kadar
konuştu neyi izah ettiyse onunla iktifa ediyorum, çok şey biliyoruz ama hocayla
vefatına kadar sürekli beraberdik ben kendisinden sürekli bazı şeyleri söylediğini
konuştuğunu bazı şeyleri konuşmadığını gördüm
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Ben ondan gördüğümü gördü güme göre hareket ediyorum pozisyon umuda onun
nasıl pozisyon aldıysa ona göre alıyorum.
Arkadaşlar hocamızla ilgili güzel anma programları yaptılar televizyondan Tv5 ten
bizlerde takip ettik çok yani hem eskileri andık hem duygulandık Allah kendisine
gani gani rahmet etsin bütün kendisini sevenler sayanlara da uzun ömürler versin
diyorum. Kendisine bir Fatiha yı şerif okunmasını talep ediyorum bütün
arkadaşlardan bu programdan sonrada okunabiliri.
28 Şubatla ilgide ben çok önceden beri şunu söylüyorum bu 28 Şubat sürecinin
finansman ayağı çözülmeden bu tam olarak tamamlanmış halledilmiş çözülmüş
denmez.
Bu işin bir finansman ayağı olması lazım bana bu 28 Şubat a giden süreç
içerisinde Erbakan hükümeti 54 cü Erbakan hükümetinin yapmış olduğu ana
hatlarıyla mesela kamu iktisadi teşekkülleri kâra geçirdi.
Ordan 7 milyar dolar gelir elde etti faizleri indirdi faizlerin indirilmesinden
yaklaşık 10 milyar dolar elde edildi.
Havuz sisteminde 13 milyar dolar para toplandı ekonomi canlandığı için
beklenenden 5 milyar dolar daha fazla vergi toplandı bunlar alt alta ettiğinizde 35
milyar dolar para yapar ve yavaş yavaş her şey zaptı rapt altına alınmaya
başlanmıştı ki bu süreçle karşılaşıldı.
Şimdi bu 35 milyar doları Krs sistemini de anlattık bunları da düşündüğümüzde
bunlarında kendi içerisinde dolaşımını düşündüğümüzde aslında 28 Şubat süreci
belki 350 400 milyar dolarlara varan bir finansal bize maliyeti oldu bunlarında
düşünülerek bu işin sorgulanması ya da tekrar hesabının görünmesi gerekiyor.
Bunlar tamamlanırsa ancak süreç tam olarak tamamlanmış olur.
Bunun ötesinde de fazla bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar bütün
söylenmesi gerekenleri 2011 de vefatından hemen sonra Anadolu gençlik dergisi
özel sayı çıkardı hocamı tanıdığım şekilde ana hatlarıyla hepsini yazdım
yazdığımın arkasındayım kendisinin yaklaşık 22 sene boyunca yanındaydım.
Her türlü çalışmaların içerisinde oldum ve buna geri dönüp baktığımda hakikaten
benim için yani çok büyük katma değer kazandığım şerefle şanla her zaman
andığım bir dönemim oldu
Tekrar rahmetle anıyorum Cenabı Allah kendisine gani gani rahmet etsin
dostlarına Ailesine sevenlere sayanlara hatta bütün milletimize de “Milleti
İbrahim’e “ tırnak içerisinde bütün milletimize de bu bağlamda baş sağlığı hayırlı
uzun ömürler diliyorum.
Kendisine de bir Fatiha ile aslında programı da bu şekilde kapatmış olalım.
Evet 15 gün sonra ufuk hattı programımızda az önce sormuş olduğumuz
sorununda cevabını vererek ve daha yeni konulara girerek özellikle faiz ile ilgili
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konulara girerek yeni mecralara açılacağız yeni konuşmalar yapacağız o zamana
kadar Allah’a ısmarlıyoruz sağ olun var olun.
Ç- Allah a emanet olalım hayırlı geceler.
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