
UFUK HATTI 4. BÖLÜM 

FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ

İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 
Cuma. 

Mutat olduğu üzere on beş günde bir yayınladığımız “Ufuk Hattı” 
programımıza başlıyoruz. Değerli dostum Prof. Dr. Gültekin Çetiner ile birlikte 
hepinize selam sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, hocam bu gün dördüncü 
programı yapıyoruz başladığından buya on beş günde bir. Bu zamana kadar baya 
da iyi dönütler aldık. Birçok akademik camiadan olsun işte hayat içerisinde gerek 
işçi olarak hayatını kazanmaya çalışan fakat ekonominin bilimsel yanıyla, bilimsel 
diyorum tabi bende hala ekonominin kendisiyle çok fazla böyle çalışma yapmamış
insanlardan tutunda, üniversite profesörlerine kadar çok geniş bir spektrumda, 
çok değişik insanlardan geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizi memnun ediyor. Bazı 
tabi sorulara da cevap vereceğiz ama konuya girmeden önce geçen hafta biz 
burada özellikle bu anlatmış olduğumuz doğal iktisat döngüsü üzerine anlatmış 
olduğumuz borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemini anlattık. Ve buna 
bağlı olarak diğer mekanizmaları hatta minişlerle filan egzersiz ederek burada 
canlı olarak kendilerine izleyicilerimize bankaların nasıl havadan para ürettiğini 
yarattığını ifade ettik. 

Evet.

 Siz şöyle bir geçmiş programın özetini yine adet olduğu üzere yapar 
mısınız lütfen?

 Bende öncelikle izleyicilerime bide sevgili dostlara hayırlı akşamlar 
diyorum arkadaşlara da iyi yayınlar diliyorum buradaki ekipteki. Malum olduğu 
üzere ne yaptık değer sayımına başladık ondan sonra doğal iktisat döngüsüyle 
devam ettik ve paranın üretimine en son üçüncü bölümde girdik. O dönütlerle 
ilgili yurtdışına da geçen hafta ben çıkmıştım onunla ilgili yurt dışından da epey 

Evet, siz geçen hafta yurt dışındaydınız Bosna Hersek’teydiniz.

Bosna Hersek’te yani heyecanla da yurt dışından da takip ediliyor. Hepsine 
çok selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz o zaman. Hatta bunun farklı dillerde yani 
alt yazılarla veya başka bir şekilde ulaştırılmasını talep edenlerde oldu yani ilgi 
var yurtdışından da. 

Hocam ilgi var birde Ufuk Hattı’nda yöneten arkadaşlar şey yapmışlar yani 
bu günkü hashtagımız isyan ediyorum. Evet, ben de isyan ediyorum bu sisteme 
bu düzene isyan ediyorum. 

Borca dayalı para sistemine bunun alt ürüne olan kısmi rezerv sistemine 
yani neticede geçen üçüncü bölümde anlattığımız sistemi tekrar bir özetleyelim 
buna da isyan ettiğimizi neden isyan ettiğimizi de özellikle bu gün faizin yıkıcı 
etkileri,  faiz ve yıkıcı etkileri konusunda zaten izleyicilerde pek çok insanda 
muzdarip bu konudan. Toplumda herkes birebir görüyor bunu. Burada bizde ufuk 



hattı olarak onlara bir nedir kendi lisanımızla onlara anlatmış olacağız. Şimdi 
doğal iktisat döngüsü içerisinde ne demiştik onu gösterirsek izleyicilerimize 
değerli izleyicilerimize bir işte mal ve hizmet döngüsü var dedik dışta tam tersine 
bir para döngüsünden bahsettik ve paranın üretim mekanizmasını anlattık. Bu 
yani dıştaki döngüde paranın nasıl üretildiğini dıştaki burada döngü içerisinde 
evet şimdi geldi ekranlara. Bu para döngüsünde yani içerdeki mal ve hizmetin 
üretimiyle ilgili geçen bölümde anlatmıştık. Fakat asıl bütün yani finans sistemi 
dediğimiz her şey bu BDPS/KRS zulmü diye de tanımladık olay burada dönüyor. 
Yani paranın nasıl üretildiği nasıl peki üretiliyor o kısma geldiğimizde de özetle 
burada minişlerle de pratikle göstermiştik bunu. 

Evet. 

Borca dayalı para sistemi dediğimiz burada yine odaklanırsak arkadaşlar ilk
paranın çıkışından başladık paranın çıkışı para kimin malı diye başladık. Merkez 
bankasında üretilen fiziksel para bu ve bu para belirli bir faiz yüzdesi karşılığında 
bankalara satılıyor. Satılıyor kelimesini artık kullanabiliriz. 

Tabii. 

Yani rahatlıkla mal olarak oralara satılıyor onlarda kendi üzerine bir faiz 
payı ilaveten koyarak diğer mal ve hizmet döngüsü içerisindeki yer alan üreticiler 
hane halkları dediğimiz tüketiciler herkese bilumum sonradanda devlet diye de 
koyacağız herkese buradan ne yapıyor para sağlıyor. Fakat asıl tabi olay burada 
bitmiyor. Yani buradan iki mekanizma bu aşamayla para toplama yayılıyor 
demekle de kalmıyor çünkü asıl paranın yüzde doksan ikisi piyasada nasıl 
üretiliyor kısmi rezerv sistemi dediğimiz şu mekanizmada bankalar yani şuradaki 
para üretilen merkez bankasında üretilen para sadece yüzde sekizi piyasadaki 
paranın asıl büyük meblağ kısmı üretilen kimce üretiliyor bankalarca. Oda nasıl 
üretiliyor dediğimizde kısmi rezerv sistemini anlattık. Kısmi rezerv sisteminde 
hatta minişlerle göstermiştik. Bizde bu şema üzerinde gösterdik kısmi rezerv 
sisteminde. Bunu uzun uzun anlatalım mı hocam yoksa çünkü 

Gerek yok geçen zaten arkadaşlarımıza izleyicilerimize şunu da söylüyoruz 
bu programları kaçırdığınız programları ufukhatticom- www.ufukhatti.com web 
adresimizden de takip edebilirsiniz. Onu bölüm bölüm biz web’e aktarıyoruz 
oradan birçok arkadaşımızda oradan takip ediyor. Kendileri birçok maille gerek 
kendilerinden gerekse onların vasıtasıyla yapmış olduğu yorumlardan anlıyoruz ki
web adresimizde yoğun bir şekilde takip ediliyor. Orada ana hatları ile isterseniz 
söylerseniz yeterli olur yani nasıl o zikzakla ne kadar para üretiliyor nasıl gidiyor. 

O zaman ilk bir kere paranın çıkışı olabilmesi için yine şemayı alırsak 
burada birisi bir vatandaş bankaya önce ne yapıyor bir yüz lira getiriyor. Yani yüz 
liraya geldikten sonra şu vatandaş yüz lira getiriyor parayı yatırıyor. Ondan sonra 
bunun yüzde onunu yani munzam karşıt dediğimiz o zorunlu karşılık gereği 
merkez bankası tutuyor ve doksan lirasını kredi olarak veriyor. O parayı alan diğer
vatandaş ne yapıyor götürüyor tekrar bankaya yatırıyor doksan lirayı. Bunun 
tekrar munzam karşılığı gereği dokuz lirası merkez bankasında tutuluyor ve 
seksen bir lira tekrar başka birisine kredi olarak veriyor. Kredi olarak verdiğinde o 

http://www.ufukhatti.com/


diğer parayı alan kişi tekrar götürüyor bankaya yatırıyor. Seksen bir lira bunun 
sekiz lira yaklaşık olarak munzam karşılığını bankaya yatırıyor ve tekrar bu süreç 
bir kez daha burada devam ediyor dikkat ederseniz. Yetmiş üç lira kredi tabi 
verebiliyor bu yetmiş üç lira kredinin verilmesi neticesinde dönüp dolaşıp para 
tekrar bankaya bankaya döndüğünde yedi lira bu şekilde yedi lirayı tutarak 
mevduat munzam karşılık olarak tekrar altmış altı lira kredi bu şekilde döngü 
devam ediyor. İnsanların burada yani şu mekanizma içerisinde bizim geçen hafta 
anlattığımız özellikle izleyicilerimize anlaması gereken nokta şu; insanlar şunu 
zannediyor: Yani bankaya gittiği zaman birilerinin parasını kendilerine ödünç 
verdiklerini zannediyorlar. Bu tamamen büyük bir zan, büyük yanılgı. 

Hâlbuki bu kadarcık bir döngüde bile dört yüz lira dört yüz lira oluyor. 

Dört yüz on lira gibi bir para toplamda olarak ne yapıyor oradan havadan 
para geçiyor.

 Olmayan üç yüz on lirayı bankanın kendisi bu işlemle adeta yaratmış 
oluyor.

 Aynen öyle. Burada zaten geçenlerde bir twitter dada paylaştılar bir 
bankacı başka yurtdışından öyle diyor: ben hâşâ tanrının işini yapıyorum yaratıp 
yok ediyorum diye bir ifadesi vardı onu almıştı. Yani o kısmi rezerv sistemine 
karşılık söylediği bir laftır. Yani gerçekler çıkıyor.

 Doğru söylediği söz. Bizde buna isyan ediyoruz. 

İsyan ediyoruz diye twittede görecektir izleyicilerimiz. Bu mekanizma 
içerisinde ne kadar para üretilmiş Türkiye bağlamına döndük ve orada şöyle bir 
tablo gösterdik. Yani bu yapı içerisinde şu maviyle gösterdiğimiz kısım 2005 
yılından itibaren dedik şu fiziksel para bakın yani adeta diğerine göre yok 
mertebesinde. Yani şu bakın gittikçe açılır tarzda ne yapıyor şu bankalarca 
üretilen para bakın makas açılıyor. En son şu andaki duruma baktığımızda 
piyasada 814 milyar Türk lirası bankalarca havadan üretilmiş durumda.  Ve 
sadece piyasada fiziksel para ne kadar var 59 milyar Türk lirası var. Yani 13.6 
civarında bir 13.8 katı para havadan yaratılmış bankalar tarafından yani parayı 
devlet filan değil bankaların kendisi havadan üretiyor. Bunun üzerine tabi isyan 
ettiğimiz nokta ne yapıyorlar bu ürettikleri tabi paraya karşılık faiz kar payı ne 
derse satıyorlar çünkü bir anlamda parayı ve bunun üzerinde muazzam bir yük 
var omuzlarımızda yani öyle bir yük var ki toplum bunu herkes zaten bahsediyor. 
Yani biraz sonrada geçecek 13-14 te hatta tüketici kuruluşları sivil toplum 
kuruluşları bununla ilgili bir eylemde de bulundular. 

Evet. 

Ona da belki geleceğiz. 

Ona da belki değiniriz hocam şimdi aslında borç bu borca dayalı para 
sistemi. 

Evet.



 Borç demek borç olması için bir şeyin mutlaka faiz olması gerekiyor. 

Aynen. Üzerine konulan bir fazlalık olması. 

He faizsiz borç olur mu ama burada mutlaka bir oluyor yani. Şimdi çok 
mevcut düzende borç faize gebe. 

Kesinlikle.

 Yani borç çünkü paranın çıkışı borca dayalı. 

Evet. 

Bunu borç yapan parayı mal haline getiren bunu daha önce paranın 
fonksiyonlarını konuştuk. Faizin kendisi. 

Kesinlikle. 

Şimdi çok pratik olarak biz burada değerli dostlarımıza sevgili 
izleyicilerimize yine minişlerle diyelim şöyle biz şeyleri koyalım. 

Evet.

 Minişleri. Şöyle bir şey düşündüm bir ada ya da kapalı bir ada toplumunda 
işte neler var burada bunlar; at, aslan, tavşan, . 

Evet.

 Kedi, köpek. Tamam, mı hocam? 

Evet.

 Bunlar kendi aralarında bir ekonomik devinimi sağlıyor olsunlar. 

Yani şu anda para henüz icat edilmemiş. 

Para icat edilmedi.

 Para henüz yok ortada.

 Kendi aralarında yani ekonomiyi işte takasla ya da değişik şeylerle 
yürütüyorlar. Ve bunlar diyorlar ki biz para kullanmak istiyoruz. Şimdi mevcut 
sistemi de düşünerek nedir mevcut sistemde bir merkez oluyor.

 Evet. 

Bu parayı üretiyor. Onun ürettiği parayı bunlar ondan alarak onun malı olan
parayı borç olarak alıp kullanacaklar. Hop hop hop bir tane para verecek onlara 
şey geliyor.

 Bir bankacı ahtapotu seçtiniz.

 Bankacıda demeyelim şimdi bir ahtapot geldi dedi ki ben size para 
vereyim. Para benim param. Hepinize bu kendi içinizde ki bu ekonomiyi 



çevirebilmek için bir hesap yapın bir mühendislik hesabı yapın sizin kaç paraya 
ihtiyacınız var bu ekonomiyi döndürmek için. Onlarda bir hesap yapıyorlar sizinde 
önünüzde olsun o hesap. 

Evet. 

Ve bu hesaba göre diyelim ki bu kendi ekonomilerini bu sistemi 
çevirebilmek için bunlara 250 TL para lazım. Yani adam başı 50 TL. Her biri 50’şer 
lira verdiğimiz zaman bu ekonomi dönecek tamam mı? Hop hop hop ben buradan,

Geçen hafta kasaba örneğinde de anlatmıştık paranın fonksiyonlarında yani
o dolaşımda dediğimiz yani ekonomide mal ve hizmetlerin dolaşımında yeterli 
para miktarı 250 TL olarak belirlendi. Ve bu ekonomiyi döndürmek için parayı 
ortaya attık. 

Ben şimdi bunların her birine bu para benim param olduğu için her birine 
ferdi olarak bu parayı 50 lira olarak veriyorum.

 Evet. 

  Ve bunlardan da yüzde on faiz talep ediyorum yıllık.

 Evet.  Ben her birinin hesabına işleyeyim mi? 

Siz her birinin hesabına 50’şer lira kedi aldı. Tavşan, aslan. Şöyle koyalım. 
Her birine 50’şer lira koyuyorum. 

Kedi, köpek tavşan, aslan ve at.

 Bir de at var.  Bunlar 50’şer lira para aldılar.

 Şimdi bunların her birine ne diyelim hocam? Her bir sol tarafına para 
aldıkları için borçlu. 

Bunların her biri borçlu. İsterseniz bu kadar ayrıntılı muhasebe 
yapmayalım. 

Yapmayalım. 

Sadece siz oraya kedi 50 lira artı şeyi de borçlu yüzde onda borçlu. 

50 tavşan. 

50 yüzde ondan. Hepsine 50’şer lira para verdim bu para benim param. 
Evet. Ben kimim burada bir ahtapot olarak. Ahtapotun parasını aldılar kendi 
aralarında ki ticarette kullanacaklar. Neden 50 lira? Bu 50 liraları topladığımızda 5
tane 5 kullanıcıdan 5 hane halkından oluşan şey bu parayla kendi içlerindeki 
ekonomiyi canlandırılıyor. Burada önemli olan bir şeyi unutmayacağız 5 kişiyle

 Hocam şöyle gösterdik borç hanesine 50’şer lira hepsine yazdık 5 tane. 

Bu beş hane ev halkı yapıyor bu işi. 



Evet.

 5 rakamı da önemli. 

Evet.

 Aralarındaki bu 250 50’şer lira hocam buradaki ekonomiyi de çevirmesi de 
önemli. 

Evet.

 Bu kadar. Şimdi yılsonu geldi.

 Bunlar kendi tabi alış veriş yapıyorlar. Kendi aralarında dönüyor. 

Kendi aralarında alış veriş yapıyorlar. Para dönüyor. Diyelim ki ben şunu 
aldım şuraya koydum. İşte ondan bir mal ve hizmet karşılığından aldım. 

Bu tabi ayrıntıları tutmuyoruz muhasebe kaydı olarak. 

Ayrıntıları tutmayalım şimdi. 

Yani piyasada dönüyor. 

Yani piyasada mal dönüyor. 

Şimdi en sonunda tabi belli bir yere geliyor yılsonu tabi zaman geçiyor tabi 
bu arada. Zaman geçerken bunlar çeşitli şekillerde döndürüyorlar. 

Tabi döndürüyorlar. Şimdi yılsonuna geldik diyelim. Yılsonunda ben ne 
istiyorum bunlardan; 50 lira yüzde on faizle hepsinden 55 lira para istiyorum. 

55 lira. 

 Hepsinden 55 lira. Şimdi hocam burada bu şekilde bıraktığımızı düşünelim.

Evet.

 55 lirayı köpek burada bana 55 lira veremez. Çünkü yaptığı ticaretten 
sadece yılsonunda cebinde 5 lira kalmış. Kedi buda veremez. Yaptığı ticaretten 
cebinde sadece 10 lira kalmış. Tavşan verir. Evet. Aslan da verir. Bunun kaç parası
kalmış bakın? 5 lirada onun kalmış. O zaman ne olacak? Şu üçü bana geri 
veremeyecek.  Bunlar mutsuz olanlar olacak. 

Evet.

  Bunlara diyecekler ki aaa iyi çalışmamışsınız siz. Yani çalışsaydınız bak 
aslanla tavşan bunlar diyecekler ki biz verebiliriz.

 Tabii.

 55 lira. Şimdi bunun milyonlarca olduğunu düşündüğümüzde bu ayrıntı 
gözümüzden kaçar. 



Evet. 

Hangi ayrıntı kaçar? Şimdi burada bir sistem sorgulaması yapacağız. 

Aynen. 

 Deseniz ki siz. 

Evet, artı bunların yüzde on ahtapot 

Yüzde onla ben geri istiyorum. Kaç para toplam istiyorum ben bunlardan?  

Yani her birinden 5’er lira fazladan istiyorum. 

Fazladan istiyorum. 

25 lira toplamda fazladan. 

 Toplamda 25 lira fazladan. Yani ben 275 lira geri bunların hepsini geri 
verseler bana 275 lira olur mu? 

Olmaz. 250*5 şey 50*5 250. 

Yani aslında ben sisteme 250 lira para verdim.

 Evet.

 Yüzde on faizi koyarsam 

250 verdi ahtapot fakat isterken275 istiyor. 25 lira nerede var? 

Parayı da ben veriyorum sadece.

 Evet.

 Benden başkası para üretemiyor. 

Başka üreten yok parayı.

 Kollarımla burada ahtapot olarak hepsini böyle yakalamışım. Yani ne 
olacak burada ki 250 275 olamayacağına göre bu insanlar bana şey olacaklar, 
köle olmuş olacaklar ya da bana borçlu olacaklar.

 Yeni borç isteyecekler.

 Yeni borç isteyecekler. Fakat bunlar bir ara ben buradan bütün hepsini 
istesem bu oyun ortaya çıkar.

 Tabii.

 Ne istiyorum ben?  Arkadaş herkes bana sadece faizini versin. 

Evet. 

Faizleri ödeyin e gerisini çevirin aranızda. Bu parayı ben size verdim. 



Sadece bu 5’er lirayı ödeyin. 

5’er lirayı alıyorum o zaman. Birinci yılsonu, hocam birinci yılsonunda kaç 
para kalıyor sistemde? Ben bu yılsonunda birinci yıl onunda hepsinden 5’er lira 
alıyorum. 

Evet. 

Şuradan da aldım. Hocam buyur şuraya yap. Birinci yılsonunda sistemde 
kaç para kalıyor. 

250- 25, 225 lira para kaldı.

 Şimdi bunlar kendi aralarında tekrar ticaret yaptılar. 

Evet

. Ben ikinci yılsonunda sadece gene 5 liramı aldım. 

Evet

. İkinci yılsonunda 5 lira daha alırsam kaç para kalıyor. Bir 25 daha gidecek.

 200 kalıyor. 

O zaman 200 kalıyor. Üçüncü yılsonunda ben aldım gene buradan bir 
miktar daha diyelim ki buradan aldım 25 lira daha üçüncü yılsonunda. 4. 
Yılsonunda 150 lira kaldı. 

Evet, 150.

 Beşinci yılsonunda 125 kaldı. 

125 kaldı. Böyle gider. 100 ondan sonra

. 5 sene sonra yaklaşık piyasadan 250’den 125 lira yarı yarıya gitti. 

Evet. Para döngüsü.

 Gittikçe para azalıyor. Yani aslında faiz talep etme ile biz bu piyasada 
bunlar bir öncelikle kendi mal ve hizmetlerini çevirecek kadar para miktarı 250 
idi. 

Evet.

 125’e düştü. O zaman mal ve hizmetler dönmemeye başlayacak. 

Evet. 

Yani fakirleşme artacak ve buradaki hane halkları daha önce var olan refah 
ve mutluluklarını kaybetmiş olacaklar adım adım. Ha mevcut sistem ne diyor 
doğrusuyla faizin burada yıkıcı etkilerini görüyoruz. Faiz aslında olmayan bir şeyi 
talep ediyor. Ortada bir şey yok. Yüzde on dedi mi ahtapot gibi buradan bunu 
alabilir kanunu böyle koymuş çekip alıyor. Ama ne oluyor piyasada 250’ye 



dönecek olan şey bide bunların ürediğini nüfusun arttığını düşünürsek 250’ye 
dönecek olan mal ve hizmetler belki de nüfus artışıyla birlikte 250 300 350 diye 
artması gerekirken faize dayalı sistemde mal ve hizmeti çevirecek olan para 
sürekli azalacağı için çünkü faiz eksiltir. Ne diyor mesela hadis-i şerifte 

Ayeti kelimede de var 

“Faiz eksiltir sadaka ya da zekât çoğaltır. 

Aslında hocam burada çok güzel bir konuya temas ettiniz.   Yani faiz eksiltir
derken zekâtta çoğaltır toplumu zengin ederken insanlar manevi boyutuna 
bakıyor sadece. Buyurun matematik olarak ta eksiltiyor. 

Bakın 250 liralık mal ve hizmet dönerken 5 sene sonra 125 liralık mal ve 
hizmet dönüyor. Ha biz bunu göremiyoruz mevcut sistemde. Neden göremiyoruz?
Eksildiği anda ahtapota geliyor kedi mesela bana kredi lazım diyor. Ben diyorum 
hop hop hop sana hemen krediyi verelim. Kısmi rezerv sistemi biraz önce 
anlattınız, buyur sen bunu al gittikçe sanal para ben burada para çok bu 
programda üretilen istemediğimiz kadar para. Ahtapot gibi biraz daha veriyorum 
biraz daha veriyorum hâlbuki verdikçe sürekli bunlar zaten borçtu. Gittikçe 
borçlanmaları artıyor. Gittikçe artıyor. Ben bunlara borcun yekûnunu istemiyorum 
sadece faizi istiyorum ve gelinen nokta 815 820 lira güncel bir rakamdır 820 lira 
olmuş bankaların kredi hacmi 820 milyar lira ya bunun yüzde onu faiz olarak 
dönse 82 milyar lira faiz yapar sırf bankaların alacağı yani.

 Oraya gireceğiz hocam ballı kârın konusuna gireceğiz. 

İşte faiz bu şekilde yapıyor. Yani olmayan bir şeyi talep ediyor yani 
azaltıyor. Dolayısıyla bizim bu faizi iyi bilmemiz gerekiyor. Kaldı ki burada başka 
bir şey daha var biz burada sadece basit faizden bahsediyoruz. Birleşik faiz 
dediğimizde nedir hocam birleşik faiz? 

Şimdi hocam birleşik faizle ilgili aslında burada bir Atatürk barajı 
örneğinden bahsedebiliriz. 

Ama önce birleşik faizi anlatırsak hocam.

 Birleşik faizin kendisi faizin faizi, katbekat faiz. Faizi faizde. 

Yani Cenabı Allah kat kat faiz yemeyin diyor. Ama biz bunun adına birleşik 
faiz diyoruz. Birleşik faiz, faizin faizi, faizin faizi. 

Bu formüldür. O formül olmaz başka olur ama katbekat faizdir. 

İşte matematiksel olarak ta böyle artıyor.   Sen şimdi para miktarı azalıyor. 
Sen buradaki mal ve hizmet 250 lirayı çevirmek istersen her yıl yüzde on kadar 
bana borçlanmak mecburiyetinde kalıyorsun. Faizin faizini talep ettiğimde bu 
üstsel olarak artıyor. Dolayısıyla doğrusal olarak değil üstsel olarak yani biz 
burada üstsel olarak artmak ne demektir? Bir soru soruyoruz. Faizin yıkıcı üstsel 
olarak arttığını öğretmek için Atatürk barajı örneği. Nedir hocam oradaki soru?      



Şimdi Atatürk barajında yaklaşık bunu farklı barajda verebilirsin başka 
örnekte hazırlayabilirsiniz. Nedir? 48 milyar m3 Atatürk barajında rezerv su var. 
20 damla suyun 1 gr olduğunu varsayarsak 20 damla su 1gr ise yani onu 
vermemiz lazım diyelim ki ilk dakikada burada bir çatlak var ve 1 damla su geldi 
sonra 1 dk bekliyorsunuz saat tuttunuz. 1-2 böyle saniyelerle sayıyorsunuz. 60 
saniye 1 dk sonra 2 damla geliyor sonra 4 damla yani katlanarak artıyor birleşik 
faiz formülüne göre gidiyor. Sonra 8 sonra 16. Soru şu: bu 48 milyar m3 su ne 
kadar sürede boşalır? Başka suyun gelmediğini varsayarsak. 

Ben bir daha şunu doğru anlamış mıyım diye 48milyar m3 su var Atatürk 
barajında diyelim ki bu birleşik faize örnek vermek için konuşuyoruz. Bir yerden 
bir sızıntı başladı. İlk dakikada 1 damla geldi. İkinci damlada iki damla geldi. 
Üçüncü dakikada ikinin iki katı karesi 4 damla geldi.  4. Dakikada da 16 damla 
geldi.

 8 damla geldi. 

Sonra 16 geldi. Böyle gidiyor. Soru bu 48 milyar m3 su ne kadar zamanda 
boşalır. Bunu hesaba vurduğunda ne kadar zamanda boşalıyor hocam? Arkadaşlar
eğer bir grafiğimiz vardı onu bulabilirlerse 

Ben bunu zaman zaman soruyorum değişik yerlerde kimisi 10 sene diyor 
kimisi 30 sene diyen var kimisi şudur onda var bir oyun diyenler şöyle bir 
düşünüyor filan hafta olabilir şu bu olabilir ama tam tamına 59,5 dakikada bütün 
su boşalıyor. 

Yani 60dk demiyor 59,5 dakikada boşalıyor. 

Onunla ilgili bir grafik vardı belki arkadaşlar gösterirlerse burada 

Belki bulamamışlardır. 48 milyar m3 su 59,5 dakikada boşalıyor 

Ve enteresan tarafı da şu buyun %97 yaklaşık son 5 dk da boşalıyor. Yani 
hatta onla ilgili ben bir yazı yazmıştım hocam son 5 dk diye şuanda dünyamızın 
içinde bulunduğu durum son 5 dk dayız.

 Gerçi arkadaşlar işaret ediyor son 2 dk gibi. Bu barajın suyu 1 saatte 
boşalır 60 dakikada 58 milyar. Ama birleşik faiz formülünü uyguladığımız zaman 
son 5 dk da 59,5 dakikada boşalıyor.



Üstteki grafikte fonksiyonu var. Hiç solda bakın 55 dk gibi pek bir şey 
gözükmüyor ama son dakikada olayları görüyorsunuz. Bir anda şu demek aslında 
diyelim ki birisi ben fark ettim su boşalmaya başladığını hissettim ben o arada 
baraj gölünün ortasındayım. Ben kayıkları çekmeye kalksam da fayda etmez o 
girdabı boylarım dibine son 5 dk dayız çünkü. Öyle bir durum söz konusu şuanda

 Yani siz buradan ne zaman kaçarım diye barajın ortasındasınız ya da bir 
şey yapıyorsunuz dediniz ki çatlak ya işte çatlaklar olur böyle şeyler tıkar 
arkadaşlar. İşte bu geçer yani dünyada böyle şeyler geçmişte de oldu falan filan 
gibi. Siz böyle mıy mıy yaparken son 5 dk nasıl gelindiğini o son 5 dk kadar 
devam edersiniz vıdı vıdı konuşmaya ama son 5 dk da kütlenin ana kütlesi şak 
diye boşalır çıkar.  Şuanda da küresel finansman sisteminde son 5 dk girmiş 
durumdayız. Nasıl girdik yani bunu bir başka örnek daha vererek biraz daha bu 
faizin içine girelim. 

Değerli izleyiciler kıymetli dostlar sakın bizden ayrılmayın görüşmek üzere.

Evet, tekrardan hayırlı akşamlar değerli izleyiciler sevgili dostlar 

Bu akşam isyan ediyoruz. Aslında biz buna yıllardır isyan ediyoruz. Bu 
düzene bu sisteme borca dayalı para sistemine kısmi rezerv sistemine ve bu 
düzen üzerinden sömürülmeye ve bu sömürünün ürünü olan işte yaşadığımız 
hayatı yaşamaya mecbur kalmamızdan dolayı isyan ediyoruz. Hocam bu hashtag 
yapmıştık isyan ediyorumu biraz oku da arkadaşlar 

Yalnız hashtag okumadan önce mi gireyim hocam bu az önce minişlerle 
yaptık ya. Minişlerle yaptık. Ben onun biraz hikâyesini yazmaya da çalıştım 
hasbelkader birkaç sene önce ben sizden bu faiz tuzağı kitabınızdan ilk anlattınız. 
Buna hatta sayın sevgili izleyicilerimizde inşallah hazırlanıyor hocam belki 
söyleyecektir bir ajans tarafından bunu güzel profesyonel şekilde işliyorlar. Onu 
inşallah işlenmiş şekilde izleyicilerimizle paylaşacağız. Onu hatta başka dillerde 
filanda yaymak lazım hocam. Ben neden özellikle onu vurguluyorum. Yani birkaç 
sene önce siz bu meseleye dikkat çektiğinizde ben hiç unutmuyorum faiz tuzağı 
kitabında anlatıyorsunuz bunu. Ben yani iki kere filan okudum o gece. Yani sabaha
kadar uyuyamadım. Ve şimdi bekliyorum siz normalde erken yatarsınız 



sabahçısınız. Sabah namazını bekliyorum. Hocamı erkenden uyandıracağım. Yani 
bir şeyler paylaşmam lazım hatırlarsınız o zaman 

Gece üç buçuk muydu dört müydü? Sizi görünce zaten ben baya 
korkmuştum. Bu sabah acaba birimi öldü dedik. Allah muhafaza buyursun.

 Hocam bu ne böyle demiştim hatırlıyorsunuz. Ya bu mümkün değil. 
Çökmemesi mümkün değil. Nere gidiyor bu iş? Bu anlatmaya çalıştığımız aslında 
hadise yani faiz eksiltiyor yani ondan sonra sürekli yeni sanal paralar pompalıyor 
ve insanlar öyle bağımlı hale geliyor ki buyurun Avrupa birliği buyurun 48 milyon 
insan Abd de gıda karnesiyle yaşamaya mahkûm. Yani dünyanın birinci 
ekonomisi. İşte buradan isyan ediyorum dediğimiz noktada şimdi bir 
izleyicilerimize bakalım isyan edenlere:

İsyan ediyorum 5 kez değil diye arkadaş, kedi törpüde ki kanı yalar, törpü 
dilini kanatır, kan törpüye akar, kedi sürekli yalar ve kan kaybından ölür. Birleşik 
faiz. 

Güzel bir tanımlama.

Ahmet güçlü, o ne diyorsa o diyene karşı çıkıp, burada siyasi şeylere de 
gireyim mi hocam yani yazanlarınki 

Hocam şimdi tamamen okumayın bilimsel çalışmalara 

Bizi koşu bandına yaşatan ve koşu bandını her gün biraz daha hızlandıran 
sisteme isyan ediyorum. Mal ve hizmet döngüsü. 

Asgari ücret yeter. Zeytinin peynirin fiyatı belli diyenlere isyan ediyorum. 
Ahmet güçlü yine. Sayın yetkililere de sesleniyorlar bu arada söyleyeyim bende. 
Sansür edeyim mi hocam. Hocam sansür etmeyelim yani adam açık açık böyle. 
Bakana isyan ediyorum zeytinin peynirin fiyatı belli diyen  bakana isyan 
ediyorum. 800 lira asgari ücretle geçinilir diyen bakana isyan ediyorum. 
Ekleyeyim mi hocam? Bende diyorum.

Yani biz çalışıp emeğimizle üretirken buna karşılık bankalar havadan para 
üretiyor isyan ediyorum. Yani KRS’ ye isyan ediyorum. Adaletsiz gelir dağılımına 
isyan ediyorum. O son 5 dk yi yaşadım isyan ediyorum.

Hocam burada Ferit Namlı diye bir arkadaş; milyonların futbolla uyutulduğu
bu düzene isyan ediyorum. 

Faiz olmayan bir şeyi talep etmektir. Bu bankacılık sistemini 
destekleyenlere isyan ediyorum arkadaş, demiş. 

Arkadaş aynı parayı herkese satan bankalar ve bankaları kanunlar ile onları
koruyanlara isyan ediyorum.

Ömer mücevher; 8 kolundan aynı parayı on kez satan ahtapot düzene 
BDPS/KRS zulmüne isyan ediyorum.

Aslında 14 kolu var ahtapotun biz 8 kolla sınırladık. 



Borç faize gebe isyan ediyorum. Neye mi işte izleyin. Bizim sağ olsun Ömer
Mücevher Bey diğer haberdem deki ve diğer linkler atıyorlar. O yazılara da o 
videolara da hatta siz demiştiniz parça parça belki belli kısımları 

Hiç param yok ama istersen borç vereyim diyen kısmi rezerv sistemine 
Tayfun Okan sağ olsun. 

Hocam şimdi oradan devam edelim. Geçen programda ben şöyle bir şey 
demiştik benim faizle sorduğumuz soru şuydu: benim faizle işim ve ilişkim olmaz 
diyen var mı? 

Hocam birleşik faizi yarıda bırakalım mı? Örnekler vardı. 

Hocam onu Atatürk barajı örneği verdik. Bir başka örnek mi var aklınızda? 

İki tane örnek var ama birisi çok kısa ben onu öğrencilere soruyorum 
bazen. Şimdi hemen 1 milyon lira vermemi mi istersiniz diyorum yoksa önümüzde
ki otuz gün boyunca her gün 2ye katlamak suretiyle 1. Günü 1 kuruş 2. Günü 2 
kuruş 3. Günü 4 kuruş 8 kuruş böyle önümüzdeki otuz gün boyunca para 
vermemizi istersiniz? Hemen peşinciler diyor ki hocam verin 1 milyonu hemen 
peşin verin. Ama hesapladınız mı siz mühendislik öğrencisisiniz. Ha bir şey var 
burada hemen hesaplıyorlar sonra hocam 10,5 milyon lira ediyor o zaman biz 30 
gün sonra alalım hepsini lütfen. Yani birleşik faiz o kadar yıkıcı bir şey. Birleşik 
faizle ilgili Hint kralının örneğini herkes bilir.

Yani sadece birleşik faiz değil faizin kendisi bide şey olunca katbekat 
katmerli hale geliyor.

Ödenmeyince az önce dediniz ya hani o ada örneğine dönersek ben 
demiştim hani orada sizden okuduktan sonra uyuyamadı gece sabaha kadar. 
Ondan sonrada o gün bugündür zaten uykularım kaçtı. Onu söyleyeyim. Yani bu 
isyana devam ediyoruz. Bu noktada herkes hakikaten buna isyan etmemesi 
mümkün değil. Yani insanlar hakikaten zor şartlarda o üretiyor burada 
gördüğümüz 5 tane örnek var ya ahtapot gelmeden önce her şey devam ediyordu
bir şekilde. Fakat nedenini anlamadıkları bir şekilde sürekli hepsi deliler gibi 
çalıştığı halde yetiştirememeye başladılar. Kısmi rezerv sistemi devreye girdi. 
Sanal paralarla başladılar buna bir taraftan. Yani nedenini anlayamadıkları bir şey 
var ama yani ortada işte onu açıklayacak bir mekanizmada yok. Hint kralının 
örneği de var satranç tahtası. O da Hint kralı birisi güzel bir şey yapmış hoşuna 
gitmiş diyor ki; dile benden ne dilersen. O da diyar ki; fazla bir şey istemem 
sadece  bir satranç tahtası oralarda meşhur. İşte ilk kareye 1 kese buğday 
koyuyorsunuz. 1 kese yani çuvalda değil. Ondan sora işte onun 2 katı 2 kese 
sonra 3. Kareye 4 8 yani benzer örnekle gidiyor. Verirken ver gitsin diyor tabi. 
Vezir biraz sonra geliyor; kralım siz ne yaptınız? Bırakın Hindistan’ın buğdayını 
bütün dünyanın buğdayı yetmiyor daha bide 40. Karelere filan gelmiş

8*8=64 senin 30günden daha uzun olmuş uluyor tabii. Soyguna çevirir. 
Şimdi hocam sorduğumuz soru şuydu geçen hafta değerli izleyiciler değerli 
dostlar sorduğumuz soru şuydu; benim faizle ilişkim olmaz diyen bir tane Allah’ın 
kulu var mı?  Şimdi tabi epey yazan var değişik yorum yazan var. Bir arkadaş 



şöyle bir yazı yazmış Gültekin hocama o da bana gönderdi onu aynen okuyorum: 
rabbime hamdolsun hayatım boyunca bu yasağa uymaya çalıştım. Bana göre 
faizle herhangi bir ilişkim olmadı. Bir başka arkadaş bunu teyit tekit etmek için 
ben kredi kartı kullanmam diyor. Bir başka arkadaş: ben bankanın önünden bile 
geçmem diyor ve buna benzer şeyler. Değişik cevaplar gönderdiler bize. Amma 
bakın burada bizim anlattığımız nedir? Şu borca dayalı para sisteminde şu sistem 
cari yani geçerli olduğu müddetçe sizin ben faize bulaşmam kullanmam yapmam 
deme şansınız yok. Cebinizde para var mı? Bu borca dayalı para sistemindeki 
parayı kullanıyor musunuz? Tamam, siz faizle alakanız ilişkiniz vardır. Bu kadar 
net, bu kadar basit. Ha sizin iradeniz dışındadır. İşte o da nedir bunun tozu 
üzerinizde.  Bunun tozu üzerinizi bir silkelemeye kalkarsak toz çıkar. Bu faizin tozu
üzerinize böyle bir bulut gibi çökmüş yani. Siz isterseniz deyin ki ben alıp 
vermem, üzerinize toz yağmış yani sistem böyle. Biz buna isyan ediyoruz işte 
yani Ahmet değerli dostlar sevgili izleyiciler Ahmet Mehmet’ e faizle para vermiş 
faiz aralarında uyguluyorlar. Yapmamalarını tavsiye ederiz. Ama bizi çokta 
ilgilendirmez. Ancak sistemi faiz yani borca dayalı para sistemi diye sistemi bize 
dayatırsanız biz bu sisteme isyan ediyoruz. Bu isyanı dalga dalga genişletmek için
bu programı yapıyoruz. Bu programlar isyan etme programları isyan programları. 
Ondan sonra söyleyeceğim başka şeylerde var birazdan amma şimdiden hemen 
söyleyeyim.

 Hocam başka sorularda var aslında epey sorularda var aslında. Onları 
sorarak size ilerleyelim. Mesela farklı böyle şey yapıyoruz ilk defa böyle 
izlemeyenler paranın nasıl üretildiği ilk baştan biz diyoruz ya üzerine koyarak 
ilerliyoruz. Yani değer sayımı dedik ondan sonra doğal iktisat döngüsü sonra 
paranın nasıl üretildiği. Belli bir yerden olaya giriyorlar. Diyelim ki sosyal medyada
yazarken filan ilgisini çekiyor. Birden hemen şunu yönlendiriyorlar, bu çok kişide 
oldu; bankanın kapanmasını mı öneriyorsunuz siz diye mesela. Yani böyle bir soru
var. Örneğin sorulardan birisi bu. 

      Şöyle önce hocam bankaların kapanmasını öneren kimse yok. Bankalar 
olması gerekiyor. Yani bankalar pratik olarak paramızı alıyor. Paramızın 
muhasebesini yapıyor, ödemelerimizi yapıyor. Üzerimize taşımamıza gerek 
kalmıyor. Ha biz bankaların kapanmasını önermiyoruz. Bankaların bu ekstradan 
olmayan parayı alıp satmasın karşıyız. Bankaların kendisi şu KRS yani kısmi 
rezerv sistemini anlamak mecburiyetindeyiz. Bu kısmi rezerv sistemiyle 
bankaların kendisi para üretiyor.  Olmayan parayı satıyor. %97 sini parayı kendisi 
üretiyor. Bu sistemi böyle kurgulanmış. Peki İngiltere %97 ye yakın, Avrupa’nın 
bazı ülkelerinde onlar yani fiziksel para dolaşımı onlarda çok daha fazla olduğu 
için bizde biraz fazla. Orda %97’lere varmış. Tamamen bankalar üretiyor. Biz yani 
buna isyan ediyoruz. Buna karşı geliyoruz. Yoksa bankalar mutlaka olmalı mevcut 
sistemde amma bankaların kısmi rezerv sistemiyle para yaratmasını tırnak içinde 
söylüyorum. Havadan para üretmesine mani olunması gerekiyor. Borca dayalı 
para sisteminin lağvedilmesi gerekiyor. Bunların içinde ne merkez bankasını 
kapatmaya gerek var ne de bankaları kapatmaya gerek var. Sadece devlet oturup
yeniden regule edecek. Yeniden düzenleyecek. Bu kadarda basit yani bunun 
çözümü de çok basit bir şey. Ama bu şeyi anlamadan yani buradaki arızayı 
sıkıntıyı anlamadan yani çözüm yapacaksınız.    



Sorunu önce anlamak gerekiyor.

Düşünün siz bir kapalı sistem var. Sistemin en altında su damlıyor. Ama bu 
suyun nerden sızdığını bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana ben çekici buradan 
vurdum bir şey olmadı sızma dinmiyor sende vur bir yere.  Vurmakla olmaz ki. 
Bak bu sistem buna göre kurgulanmış. Bu yanlış. Başka soru var hocam.

Kapalı bir sistem mi öneriyorsunuz mesela. Epey soru var.

Kimseye kapalı bir ekonomik sistemi önermiyoruz.

Oraya öğrenilmiş çaresizlik tarafında da gireceğiz. Biz buna girersek birden 
dünya kapanır. İşte kendi içinde nasıl yaparız, dünyayı kapatırız.

Yok, böyle bir şey. Tamamen tüm dünyaya açık bir sistem öneriyoruz. Yani 
adil bir ölçü biriminin olduğu sistem merkezi sistem haline gelir. Öyle bir sistem 
kurgulayalım ki bunu kurgulamakta zor değil. Biz adil bir sistem yani ölçüsü 
bozulmamış, mizanı bozulmamış bir sistem ekonomide merkezi sistem haline 
gelir. Doğal iktisat döngüsünü anlamak zorunda yani şurada var hemen benimde 
önümde doğal iktisat zaman zaman tepe kamerasından da gösterebilirsiniz.  

Aslında hocam bunu böyle koyabilir miyiz yayında ki arkadaşlar uygun 
görürse şöyle dursun orda. 

Evet, hocam başka bir soru daha. 

Evet, şimdi sorularla devam edelim. Mesela paranın dolaşımı olduğu 
sistemde KRS türü bir mekanizma olacak. Buna neden itiraz ediyorsunuz. Başka 
bir okuyucudan biride. 

Paranın dolaşımı olduğu müddetçe KRS’ nin kendisi değil de paranın 
dolaşım hızından kaynaklanan bir mekanizma olacak da burada böyle bir 
ayrıcalığı bankalara niçin verelim? Neden köşe başındaki bir bankanın imza atan 
müdürü neden böyle bir ayrıcalığa sahip olsun? Neye göre karar verip te para 
üretiyor piyasaya. Şu grafikte 820 milyar lira kredi hacmine ulaşmış. Kim kara 
veriyor bu kadar kredi olacağına? Bir şey düşünün siz bir bankacı olmayan bir 
parayı birine kalkıyor kredi olarak veriyor onu fabrika sahibi yapıyor. Sabah imza 
at fabrika. Akşam karar veriyor sabah fabrika sahibi yapıyor. Hangi parayla 
yapıyor bunu? Olmayan parayla üretti. Niçin böyle bir gücü tamamda hocam niçin
böyle bir gücü biz bankalara devredelim. Biz millet olarak hep birlikte yaşıyoruz 
bir devlet çatısı altında millet olarak böyle yaşıyoruz. Bu milletin uyanması lazım. 
Neden böyle bir güzü bankalara verelim? Bankalar işlevini yapsın yaptığı işin 
karşılığında para alsın. Ama niçin hiç kimse şeyi olmadan kimsenin denetimi fazla 
olmadan KRS’ yle ilgili kısmını söylüyorum. Sen havadan para üreteceksin. Bunun
faizini talep edeceksin. E bu parayla sen akşam yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun 
imza atıyorsun adamı zengin yapıyorsun. Bir başka imza atıyorsun adamın elinde 
nesi var nesi yok hepsini alıyorsun.

Yani giydiği pantolonuna kadar alıyorsun adamın. Peki, yapıyorsun ya böyle
bu gücü neden bankalara kontrolsüz bir şekilde verelim? Şu anda böyle bir şey.



Hocam, bir insan arabayı çalıştığı zaman 40.000 30.000 fiyatları birde ucuz 
kredi olduğu için fiyatta alıp başını gidiyor. Daha da pahalanıyor. Diyelim ki bir 
arabayı alabilmek için bir insan 30/40 bin lirayı kaç senede biriktirebilir, bir araya 
getirebilir? Normal bir akademisyen olarak veya başka bir bürokrat veya başka 
birisi ne kadar sürer 40 bin lira biriktirmek?

Şöyle bir düşün kenara bin lira koyabilir mi bilmiyorum. Yani birçok 
izleyicimiz bin lira kenara koyamaz. Farzı mahal bin lira koyduğunu düşünelim. 30 
bin lira 30 ay yapar. 500 lira koyduğunu düşünelim 60 ay yapar. 100 lira 
koyduğunu düşünelim 300 ay yapar.

Peki, bu kadar para 40 bin lira gittiği zaman,

 Bir imzaya bakar. Akşam buyur diyor kredini.

Ben bunu 20 sene 10 sene veya nasıl olsa bu çalışır bana. Çünkü havadan 
ürettiğiniz, ben bir şeyi havadan üretiyorsam onun üzerine hak talep ediyorsam 
oradan aldığım benim hani hiç bir şey almasam bile beni sıfır faiz dosya masrafı 
diyorlar ya sadece 70 lira şu bu o kadar çok reklam her yerde reklam dolu 
biliyorsunuz. O zaman aldığı her şey bir anlamda nedir? Çünkü havadan üretiyor.

Aslında bir bakıma olmayan bir şeyi verip var olan zenginliğe ortak oluyor. 
Adam sahip olmuş bu yanlış bir mekanizma olarak bu yanlış.

Bu bir firavunluk sistemi değil mi hocam? Hâşâ ilahınız demeye benzer.

Zaman içerisinde para bir avuç adamın etrafında dolaşan devlet haline 
geliyor. Yani bizim itirazımız buna hocam.

Onla ilgili not alayım aklıma bir şey geldi ileride paylaşırım.

Şimdi bir şey söylüyorlar hocam. Diyorlar ki parayı buna bağlı olarak 
soruyorlar efendim parayı devlet basarsa hükümetler istismar ederler dolayısıyla.

Geçen gelen size denk gelmiş. İslam fakültesinde söyleyen arkadaşlar var. 
Önce hatta dedim ya geçen. Devlet ben basmıyor dedim. Vay nasıl olur filan itiraz
etti. Sonrada kabul etti borca dayalı üretildiğini. Ama devlet basarsa enflasyon 
olur istismar eder aynı şey.  

Parayı devlet basarsa o zaman bu soruyu sormak lazım. Parayı devlet 
basarsa istismar ederde köşe başındaki bir bankacı imzayla verdiğinde istismar 
etmemiş mi olacak? Kardeşim biz millet olarak bu devletin bir vatandaşı olarak 
bizim bu paranın nasıl üretildiğine dair bize danışılmak gerekmiyor mu? Karar 
verilecek ne kadar para. Üç mesele diye yazı yazdım ben.  Üç mesele nedir? Üç 
tane soru sordum ben. Üç tane meselemiz var bizim. Nedir o üç tane soru? 

1- Kullanılan bu para kimin? Bu mal haline gelmiş. Bu mal kimin? 
2- Sorduğumuz soru şu; ülkemizde ne kadar para üretildiğine kim karar 

veriyor? Kim karar veriyor ya. Bir imza atan müdür. Onlarda kendi 
aralarında kademelendirilmişler. Şu kadar paraya bu imzayla kredi 
verilir, bu kadar paraya bu imza. Hatta şimdi imzaya da gerek yok. İşte 



bilmem ne bilmem ediyor gönderin TC hanenizi krediniz hazır. İyide bu 
benim amma çünkü bu piyasada ki para miktarını arttırma. Alıyor ondan
sonra gönderiyor oraya. Olmaz. Ondan sonra,

3- Devletimizin ne kadar borçlandırılacağına kim karar veriyor? Üç tane 
soru. Üç tane çetin soru. E bunların cevaplandırılması lazım. 

Hocam orda bu gün gösterecekti arkadaşlar ben tekrar hatırlatmış olayım. 
Kim karar verecek dediniz ya bakın bu Şubat-Mayıs arasında mıydı neydi? Tam o 
grafikte var. 38,5 milyar lira civarında planlandı biliyor musunuz? Yani 
biliyorsunuz tabii. İzleyicilerimizden kaç kişi biliyordur acaba veya izleyici 
olmayanlar dışarıdaki insanlara sorun. Üç ayda yani 38,5 milyar lira borçlanma 
yani. Mayısa kadar bu sürecek.    

Bu nasıl oluyor ve kim karar veriyor?

Kim karar veriyor buna? Orda hop ihale açıyorlar, borçlandık bitti bir 
bakıyoruz. Burada hocam bir soru daha var. Anlattıklarımız doğru ama ütopik 
şeyler uygulanamaz. Bu sistem böyle gider, ufak tefek yanlışlıklar var ama bütün 
sistemi değiştirmeye gerek yok. Özellikle iktisatçı düşünen arkadaşlar böyle 
düşünüyor.

Değerli akademisyen üniversiteli arkadaşlarımıza sadece şuradaki rakamı 
hediye ediyorum. 814 milyar ufak tefek dediği için. Merkez bankası üretimi 56 
milyar lira ufak tefekler 814 milyar olmuş. Şimdi bir tarafta 56 milyar var. Onu da 
özel bir şirket haline getirdiğimiz merkez bankası üretiyor. Öbür tarafta bankalar 
820 milyar. Yani rakamı büyük olan arkadaşlar ufak diyor yani. 

Biraz sonra buz dağı örneği gelecek hocam. Tam buzdağlık bir soru. 

Şimdi o zaman çok basit bir soru sormak lazım değerli hocam. Yani 820 mi 
büyük 56 mı büyük buna karar verin önce. Yani eğer siz 820 ufak tefek şeylerdir 
işte yanlışlıklardır, bu sistemi değiştirmeye gerek yok diyorsan ha onu otur o 
zaman biraz sen dersini çalış diyeceğiz.  

Önce bir saymayı öğrenin. Ya hiç dayak yememişler öyle bir örnek var 
nasıldı 40 kırbaç cezası var.

Hocam bizim akademisyen tayfa çok çabuk alınıyor yani şimdi onlara da o 
kadar çok titreyerek konuşuyoruz ki yani şeyde yani kimseyi kırmakta 
istemiyoruz. Arada bir zülfiyare dokunuyoruz ama yani ondan da alınmasınlar. 
Ufak tefek değil değerli arkadaşlar kıymetli izleyiciler ufak tefek değil. 820 milyar 
lira kredi hacmi 56 milyar liradan fırlamış buraya gelmiş. Ve buna kimin karar 
verdiği konusunu ortaya koyduğumuz zaman masaya buna bu devletin yetkilileri 
karar vermiyor bu milletin fertlerinin de bu kararda payı yok. 

Hocam para servet bir avuç azınlık arasında dönüp dolaşan bir devlet 
olmuş veya yapıyor dediniz ya. Bu sistem hakikaten bunu ben acıyorum da 
gerçekten yani çok farklı bakanlarımız çıkıyor gayret ediyor reel ekonomiden 
sorumlu bakan var işte başkası var yani dün mesela birisi bakanlarımızdan 



resmen diğer halk gibi diyordu ya bu bankalar şöyledir böyledir aman şöyle yapın 
ben vatandaş adına itiraz ediyorum bilmem ne filan. Değer sayımı değişir mi 
dedik ya ilk bölümde. Siz orda necisiniz, niye varsınız? Siz değiştiremezseniz ben 
nasıl değiştireyim? 

O konuda şöyle bir   

İsyan ediyorum. O konuda siz orada bir yetkilisiniz. Neden siz iddia 
makamındasınız yani.

Hocam şöyle bir şey şöyle bir algılama yani değer sayımla ilgili sorun var 
bir. İkincisi şöyle bir sıkıntımız var yani. Devletin yetkililerine tepe noktası 
yetkilileriyle bizim anlattıklarımız arasında bazı ekonomist arkadaşlar ya da 
ekonomi bildiğini iddia eden arkadaşlar şimdi mesela ben bir bakanın 

Bir duvar örmüşler

Bir başka bakanın ya da cumhurbaşkanının bir yüksek çok üst düzey 
idarecinin bütün bu mekanizmayı bilmemesini ayıplamam. Doğal karşılamam ama
yanındaki adamlar kalkıyor a işte efendim biz bunları biliyoruz. Bunlar geçmişte 
anlatılan şeyler. Bunları küçümseme işte tahfif etme yok varsayma işte bu böyle 
ütopiktir işte bu sorular hep onların soruları. Onlar hep 

E hocam a zaman ben buradan hodri meydan 

Hodri meydan bravo hocam

Madem burada gelsinler nerde hangi nerede olursa olsun yani o bildiğini 
iddia edenler duvar örenler gelsinler buyursunlar. 

Yani biz şuna hazırız. Yani kim kendisine güveniyorsa isterse buyursunlar 
TV5 te konuk edelim. Oturtturalım şuraya. Şunun savunulacak taraflarını bize 
anlatsınlar.

Kesinlikle.     

İsterlerse istedikleri kanalda anlatsınlar. Devlet ricalinin önünde zaten onlar
televizyonlardan takip ederler. Kim haklı onlar karar versinler.

Evet. 

Buna isyan ediyoruz yani. Kalkıp ta kapalı kapılar arkasında işte ya onların 
ekonomi tam olarak alanları değil işte bunlar böyle konuşurlar. E o zaman buyur 
gel alanınsa buyur anlat bakalım bizi ikna et bakalım yani.

Aynen.

Yani biz nasıl burada bu şekilde biz seni alıyoruz bu fikirleri yerden yere 
vuruyoruz. Sizde gelin burada bize hani Hz. Ali’nin ifadesiyle bana harf öğretenin 
kölesi olurum diye bu sizin anlattıklarınız yanlıştır deyip şu rakamlar yanlıştır şu 
söylediğiniz yanlıştır diyecek bir tane ya da bir ekip gelsin.   



Keşke.

Devlet ricali göndersin ya da kendileri onların adına çıksın. Hodri meydan 
yani. 

Hodri meydan. Başdanışmanları onlar şunlar o sıfatlarla oralarda 
bulunuyorlar. Hakkını versinler o sıfatlarının. 

Biz bunların hepsine burada hepsine varız. Hani bir laf vardır bu mesele 
tüzük meselesi değil b.üzük meselesidir filan derler. Yani şimdi ağzımı da bozmak 
istemiyorum. İstedikleri yere çıkar biz bunlarla birlikte mücadele ederiz. Bu 
söylediklerimizi kapalı kapılar ardından bıdı bıdı eleştirmesinler. Mert olsunlar 
mert.

Evet. Kesinlikle.

Biz adamın merdini severiz yani. Öyle yani sağdan soldan ya işte hocam 
öyle diyorlarmış filan. Bana mail atıyorsunuz ondan sonra hocam bunu falanca 
kişi söylüyor ben size bilgi veriyorum falan diye.

E o zaman buyursunlar

Gelsin. Falanca kişi buyursun. Yani ufak tefek neticede biraz kızdık belki 
ama kusurumuza bakmasınlar. Yani neticede Allah aşkına 820 milyara ulaşmış 
bankaların ballı kârı aksiyon dergisinde geçen benimle röportaj yaptılar sağ 
olsunlar benimle 

Teşekkür ediyoruz buradan.

Zafer Bey’e teşekkür ediyoruz buradan. Gündeme taşıdı. Biz şimdi aradaki 
bu ballı kârı nasıl oluşmuş benim orda röportaj verdiğim çerçevede bunları tekrar 
anlatacağız. Bu ufak tefek mesele değil ki. Bu sistem kurgularken filan bütün 
bunları konuşmamız gerekiyor. 

Hocam bide kurgulama dediniz de aklıma şu geldi başka bir soru var. Yani 
bütün dünyada sistem böyle kurgulanmıştır diyorlar. Yani bunun biz yani herkes 
bu yöne gidiyor. Yani bu sizin söylediklerinizi söyleyen yok yani. Hakikaten yok 
yani. Bunlara baktığımızda yani ne Türkiye’deki kanallarda bulabiliyorsunuz bu 
şekilde sistematik bir şekilde baştan başlayıp böyle işleyen. Yani yurt dışında da 
yok.

Biz de bu şekilde dediğiniz gibi işleyen yok. 

İşin merkezinden temellerinden alan kesinlikle iddia ediyorum farklı 
yerlerde de yani İngilizce

Onlarda söylüyorlar zaten şimdi yani o konuda hocam farklı bir açıdan 
bakıyorsunuz diyorlar. 

Doğal iktisat döngüsü dediğimiz yaklaşım var ya o yok şu anda. Bu bir yani 
öyle bir bakış açısı ki temeli yani bu.



O işin temeli. O işi çözmeden 

Mesele BDPS/KRS kaldırıp MDPS/MRS koyar. Ama mekanizma doğal iktisat 
döngüsü kavramı yani o veya değer sayımı dediğimiz o şey yoksa öyle şeyler 
yutturabilirler ki zaten kendileri diyor bu değiştirilmesi lazım.

Tabii.

Yani bide onu ben bir soruyu böyle herkes bir yere gidiyor. Kurgulanmış 
böyle bir sistem var yani yıllardır. Yıllardır dedikleri bu yüzyıllık bir şey de değil 
yani. Neticede 30/40 yıllık bir hadise. Yani siz böyle farklı bir modeli uygulayabilir 
misiniz yani biraz sonra belki öğretilmiş çaresizlik arasında da gireceğiz ama yani 
bunu yapmaya müsaade ederler mi veya uygulayabilir misiniz nasıl olacak bu iş 
gibi.

Hocam bu çok konuşuluyor. Şimdi ben 1988 yılından beri bunları yazıyorum
çiziyorum şey yapıyorum. Şimdi bu arkadaşların efendim bunu size yaptırmazlar. 
Bu ülkede bu uygulamayı yaptırmazlar. Dünya tepenize çöker.  Anında 
değiştirmeye kalkın işte böyle şey komplo şeyleride çıkarırlar.

Komplo teorileri de çıkarırlar.  

 Komplo teorilerini biraz da korkutmak için çıkarırlar.  Efendim filanca doları 
terk etmeye kalkmış başına bunlar böyle gelmiş şöyle gelmiş diye büyütürler 
dururlar. 

Ha hocam orada da buz dağı da geldi.

Hocam hemen girin mesela siz şurada. 

Aslında burada yani yeri de gelmişken belki burada girebiliriz. Faizin yıkıcı 
etkisini burada arkadaşlar çok güzel izah etmişler. Biliyorsunuz 13/14 geçtiğimiz 
iki gün içerisinde tüketici kuruluşları vs. herkes isyanlarda. Kuyumcular bir 
taraftan diğerleri bir taraftan. Hatta öyle komik vakıalar anlatıyorlar ki birisi bozuk
paraları götürdüm bütünlettim. Bilmem ne bütünleme adı altında şu bu filan. 
Şurada bakın geldiğimizde arkadaşlar herkesin baktığı nokta nedir? Faiz dışı 
gelirler. Ne kadar bu? Yani insanlar hep bu konuştuğu yer buz dağının üstünde 
kalan kısmı; 27 milyar TL var. Yani bu bide yani kaçınılamaz bir şey. E oraya 
bakarsanız 27 milyar yani bunu çektiniz çektiniz ne kadar çektiniz. Ama bakın asıl
alttaki belki ufuk hattında özellikle söylüyoruz hocam 110 milyar TL var. Asıl 
bakılması gereken yer buz dağının altta kalan tarafı. 110 milyar faiz geliri. 
Nereden geliyor bunun asıl kaynağı? Bizim işte BDPS/KRS dediğimiz bu zulüm. 

BDPS/KRS dediğimiz bu zulüm. 820 milyar liranın %10’dan faizi olsa 82 
milyar yapar kabaca. 

Bu kadar. Yani 110 milyarı bırakmışsınız. Aynı şey burada da var. 

 Ki faizler bakın rakamlar şöyle çek edilebilir, kontrol edilebilir. 820 milyar 
%12/13 faizler civarında şuanda.



Evet.

Devlet tahvilleri buda 110 milyara dayanır. Aslında hesap ortada. Bu ortada
olan hesabı bir türlü arkadaşlarımız bakıp bakıp böyle belki denklemi tam olarak 
kapatamıyorlar. Beklide kapatmak istemiyorlar. Ben onu bilemiyorum. 

Hocam grafiğin alt tarafı gerçekten çok önemli. 110 milyar çünkü bunu 
cımbızla ayıkladım bazı haberlerden. 

Evet.

Daha çok neyi veriyorlar biliyor musunuz? Bilmem personel maaşı şu 
kaynaktan bilmem ne. Hep faiz dışı gelirlere odaklanıyorlar. Ama asıl mesele buz 
dağının alt tarafında kalanı. Aslında biraz sonra gireceğiz. Öğretilmiş çaresizlikle 
de ilgili her halde. Çünkü burası değişmez diyor nasıl olsa. 110 milyar kabul 
edeceksiniz, faiz bu bir dünya gerçeğidir. Bu bir şekilde gerçek, değiştiremezsiniz 
düşüncesiyle herhalde veya başka bir şekilde ona hiç kimse odaklanmıyor 
nedense.  Bu çok trajikomik yani. 

Öğretilmiş çaresizlik işte. 

Evet. 

Bende zaten az önce bu soru vardı ya şey böyle bir model uygulamak 
mümkün müdür? Bize dünyayı tepemize yıkarlar falan filan. Belki kısmen dedikleri
2008 yılına kadar belki kabul edilebilirdi. Yani bizim açımızdan değil. 

Evet.

Onların korkuları açısından. Yani seni korkutacak bir şey görünebilirdi. Bizi 
Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bu zamana kadar böyle bu sistemleri elimizin 
tersiyle itmekten hiçbir zaman yüksünmedik korkmadıkta. Neticede insanlar 
zihinlerinde devrim yapmadıkları müddetçe yeni sistemleri ihdas edemez ortaya 
koyamazlar. 

Kesinlikle.

Ama 2008’de dünyada bütün sistem çöktü. 

Evet.

Yani çöktü adamlar yani. Bu morgıç kriziyle başlayan 2008’de çöktü bitti. 
Son beş dakika içerisindeler.

Son beş dakika içerisindeler. Kesinlikle.

Hâlâ bu adamlar aman işte bir şey yapar eder

Bıdı bıdı yapıyorlar

 Korkmayın ya.

Aman siz karışmayın buradan şunu yaparlar biz kaçalım 



Bende buna isyan ediyorum. Yani Cenabı Allah belki de bu millete bir 
pencere açmış.

Kesinlikle.

Bir kapı açmış. Ya şu kapıdan içeri girin kardeşim. Bu sistemi değiştirerek 
biz borca dayalı olmayan yeni bir sistem kurduğumuz takdirde doğal iktisat 
döngüsüne dayalı işte borca dayalı olmayan yeni bir sistem kurguladığımız 
takdirde korkularımız mı var ona göre işte emniyet tedbirlerimizle falan 
kurgulanır. Bunu kurduğumuz takdirde bütün dünya bizi taklit etme 
mecburiyetinde kalacak.

Kesinlikle.

    Adamlar çökmüş yahu bunu görmek lazım. 

Hocam IMF başkanı baya geçen diyordu; 2013 ya meyk olacak ya brek 
diyor. Yani bu iş yol bulunup bir çıkış ama çıkış filan yok umut yok bir tarafta.

Umut yok.

Söyledikleri bir şey yok. Ama diyor ya bu batacak ya da bir şekilde bunu 
düzeltip çıkmamız lazım. 

Türküye bu konuda var ya Türkiye mevcut mesela elinden geleni yapıyor 
diyelim ki idari işte orta doğuda var olmaya çalışıyor bir şey olmaya çalışıyor ama
değirmenin suyu batmakta olan bir yerden geliyor. 

Kesinlikle.

Ya sen kendini oturt, kendi sistemini kurgula mizanı denkleştir, sağlam bir 
ölçü koy. İşte burada para sistemi demek bu demek. Ondan sonra yürü git. Bu 
adamlar arkandan gelir. Bu adamların mecali yok. Diyelim ki; düne kadar bir 
kabadayı vardı, tak deyince vuruyor, gık deyince atıyordu. E şimdi bu düşmüş 
yatağa ölmüş yani. Kansızlıktan gidiyor.

Hasta adam.

Hastalığında ötesinde. Bir zamanlar bize hasta adam dedikleri gibi bunlar 
da çökmüş. Birbirlerini yiyorlar şimdi.

Kesinlikle.

Birbirlerine para vermemek için hem bu maymun kapanı gibi euro ile 
birlikte kapana kısıldılar. Maymun kapanı nedir? Hani kuş kafese koyarlar cevizleri 
maymun böyle kafesin kenarından elini sokar avuçlar cevizi çıkaramaz. Ondan 
sonra orada yakalanır.

Çok güzel bir örnek.

Bunlarda şimdi bu parayla bu euroyla bunu koydular. 

Ellerini bir türlü kurtaramıyorlar. Bırakacaksın bu kadar basit.



Belki biliyorlar ama bütün dünya anlar diye bırakamıyor. Ne yapıyor çamura
yatıyor işte sağa sola saldırıyor. Tam böyle bir noktada ya gelin şu idareci baştaki 
idarecilere sesleniyorum bu noktada sistemi bir düzeltelim. İnanın yani 
Türkiye’nin önünü kimse tutamaz.

Kesinlikle.

Çünkü yani herkes güvenli yer alıyor parası için. Kimse kimseye 
güvenmiyor artık. Türkiye TL çok güvenli. Hayır değil. Bizden önce euronun şeyin 
doların gittiği yer neresi ise bizim TL gideceği yer sonunda orası. Orası da 
batacak. 

Gideceği yer belli aslında.

Şu anda bizim borçlarımızın gayri safi milli hâsılaya oranı %50’lerde. 
Onların ki %80’i geçti diye biz seviniyoruz. Aradaki açık böyle hızlıca kapanıyor 
işte.

Evet.

    Yani bu arttıkça o açık kapanacak. O kapandığı takdirde onlar nasıl blok 
olduysa yani artık çıkmaza girdilerse bizde çıkacak. Yani şöyle düşünün bir otoban
gibi bir şeyde senden 100 km ötede otoban bitmiş uçuruma yuvarlanmış.

Aynen.

Sen diyorsun ki ya biz bak ne güzel gidiyoruz sorun yok ne diye. İyide 
kardeşim bak 100 metre sonra yol bitti. Finito.

Bide büyüme adı altında hızlanalım. Daha da hızlanmaya çalışıyor.

Frendir, gazdır, vitestir. Ya bu yolun sonu yok yani. Bu yolun çıkar tarafı yok.
Ya biraz aklımızı başımıza alalım. Millet olarak bu sorguladığımızı biz şunu da 
söylüyoruz bizim şöyle bir iddiamız var bazı arkadaşlar hocam ben tam yeri 
gelmişken burada soru olarak yok ama şimdi aklıma geldi. Şimdi böyle çarpıtmak 
isteyenler bu söylediklerimizi. Birde bizim eski arkadaşlarımızdan işte bizim 
ağabeylerimiz hocalarımız önceden bunu anlatırlardı filan. Hayır. Orasıyla da 
karıştırmasınlar. 

Kesinlikle.  

Bizim anlattıklarımız çok farklı bir şey. Yani düne kadar anlatılanlardan çok 
farklı bir şey anlatıyoruz. Bu sistemin tam can damarı, tam kalbi. Yani burasını 
tuttuğumuz anda değiştirdiğinde bütün sistem değişecek. Her şey değişecek. Ve 
her şey daha güzel olacak. Şu anda biz şu anda batıyoruz yahu. Bunu görmek 
lazım. Efendim tabii idare her zaman bu tür sözleri beğenmez yani sevmez. 
Amma bizim bu bir iddiamızdır. Buna da açığız. Yani biz birileri gelsin desin ki siz 
yanlışsınız. Ya da işte idare kendi gelmezse işte onların akıl veren danışmanları 
hocaları onlar gelsinler hodri meydan. İstediğiniz yerde konuşalım. Biz buna da 
açığız. Biz dolayısıyla biz her yola açığız arkadaş yani. İlmi tartışma yapılacak her 
yola açığız. Bu konuyla ilgili bize çok yazı yazıyorsunuz muhterem seyirciler 



değerli dostlarımız. İşte bazı konuları komplo teorileriyle karıştırılıyor. Biz o 
konulara hiç girmek istemiyoruz. O konulara girdiğimiz zaman yığınla işler 
karışıyor yazılıyor ediliyor filan. Komplonun biri bin para. Bizim anlattığımız 
tamamen bilimsel bir zemin üzerine çokta basit yaymadan tamamen şu borca 
dayalı para sistemi kısmi rezerv sistemi bunların değiştirilmesi gerekir diyoruz. Ve
bu doğal iktisat döngüsünü temel alınması gerektiğini söyleyerek bu bölümü de 
tamamlıyoruz hocam. Bir üçüncü bölüm var. Orada konuşacaklarımız var bizden 
sakın ayrılmayın.     

Tekrardan iyi akşamlar sevgili izleyiciler değerli dostlar

Programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, hocam twetler böyle 
yağıyor. Onlardan isterseniz birkaç tanesini okuyalım. Hatta arkadaşlarımızın 
isimlerini de okuyalım lütfen.

Yavuz Kılıç; insanların geleceğini ipotek altına alan açık hava mahkûmu 
haline getiren BDPS/KRS zulmüne isyan ediyorum. 

Abdulkadir Dabanoğlu; sistemi kumarhaneye çeviren basiretsizlere isyan 
ediyorum. 

Yusuf Çevik; İslamcı geçinen ama küresel ve yerli sermayenin korkusundan 
bir İslam bankası kuramayan yetkililere hükümete isyan ediyorum. 

Orhan Gazi Gökçe; isyan ediyorum kavanozda zıplamaktan vazgeçmiş pire 
gibi olmaya.

Hocam bir tanesi çok hoşuma gitti. Alayına isyan ediyorum. Bütün şeyin 
özeti.

Borç faizin açıklarını kapamak için ülkemin değerlerini satanlara isyan 
ediyorum. BDPS/KRS’yle batıyoruz ama hala görmek istemeyenlere isyan 
ediyorum. Ömer mücevher. 

Aynı yanlışı tekrar edip farklı sonuç bekleyene isyan ediyorum. Tayfun 
Okan.

Mustafa Kaya Bey’den sınır ötesinden dostumuz değerli dostumuz. 

O size isyan ediyorum demez inşallah.  

Sanal parayla oluşturdukları sanal güçle insanları köleleştirenlere isyan 
ediyorum.

Çok güzel teşekkürler. 

Öğrenilmiş çaresizliğin zihin bulandıran sonuçlarına isyan ediyorum. 

Hocam şimdi isterseniz şeye girelim. Az önce biraz önce bahsettik. Bizde 
mesela %50’lere yakındır. Tam olarak son rakamları ben almadım gelmeden önce.



GSMA içerisindeki borçların oranı. Ama mesela bir %80’lerin üzerindedir 
Almanya’da. Bazı ülkelerde %90’ların hatta daha fazla olanlarda var. Şimdi faizin 
milli gelire oranı bir soru faiz GSMA içindeki oranı gittikçe düşüyor. Buna ne 
diyorsunuz?  Hocam bu konuda sen ne diyorsun?

Şimdi bir grafik çıkardık. Sizinde vardı neler değişmeliydi diye?

Evet.

İzleyicilerimiz sizinde o yazınıza başvurabilir. Ben 2012 yılını ekledim. 
Hazine rakamlarıyla da bunu teyit ettim. Az buçuk ufak farklar var ama aşağı 
yukarı aynı şey çıkıyor. Yani burada aslında o grafiğe bakarsak son 13 yılın özeti. 
Yani buna dervişfişar modeli diyorlardı.

4 bana 1 sana grafiğine arkadaşlar aktarırlarsa.

4 bana 1 sana modeli. Evet, geldi bakın. Dervişfişar modeli diyorlardı. 
Sonradan işte bunu hatta başbakanımız ismini de kattı kendisi. Gerçi şimdi aynı 
partide Numan Bey’de söylemişti; dervişfişar erdoğan modeli diye. Şimdi orada 
biz buna 4 bana 1 sana modeli diyoruz. 

Yani böyle uydurduk yani.

Yani öyle uydurduk. Tabii şu anda ki tamda yani 3,5 3,6 katı filan ediyor. 
Burada ki modelde baktığımızda grafikte 

Pardon hocam arada hesaplama yapıyor. Böyle uydurduk derken uydurduk 
kelimesini şunun için kullanıyorum. Yarın bir gün 5 bana 1 sana olacak. 6 bana 1 
sana olacak. Onun için ciddi bir şey koymadık yani. Şimdilik 4 bana 1 sana ama 
yarın 6 bana 1 sana diyecekler. 

Kesinlikle. Bu böyle gittiği sürece bakın yani 13 yılın özetinde toplam 
hocam faiz ödemeleri 639.260.125 

Buyur buradan yak. 

639.260 ne yapılmış faiz olarak ödenmiş. 639 milyarla neler yapılabilir. 
Belki zaman kaldığı müddetçe biraz herhalde ileriki programa sarkabilir hocam 
örnekler.

Evet.

Yatırım giderlerine bakıyoruz toplamda 187.350.072 yani 187 milyon. Faize 
bakın 639 verilmiş,187 milyar neye verilmiş? Yatırım giderlerine. Sermaye 
giderleri adı altında. Bütçede 2,5 trilyon şu ana kadar topladığımızda. Bütçeye 
oranını biz bütçeye nispeten payı diye verdik.

Hocam burada grafiğe bakarken belki izleyicilerimizin kafası karışmasın 
diye şunu da bu kümülatif değil yıl-yıl olanlar. Yani onları oradaki noktaları tek tek 
toplayacaklar.

Tabii, tabii.



   O topladıkları şey bu kümülatif grafik değil. Mesela işte 2012’de yaklaşık 
350 milyona denk geliyor. 1000 katı alacaklar.  300 kaç hocam?

331 milyar. 

331 milyar lira olarak bunun kümülatifini düşünecekler. Şuanda hepsinin 
toplamı. 

2,5 trilyon bu güne kadar bütçelerin toplamı yani. Ne kadar hepsini 
topladığımızda 13 yılda. Yani bu muazzam şekilde aslında 

2000’den veya 2000’li yıllarla birlikte olsun 13 yılda 

Aslında hocam siz yani müsaade ederseniz burada minişlerle yaptığımız bir
şey var ya hani bereket adasını canlandırmıştık.

Evet.

Burada her sene 5 verin diyor ya ahtapot. Aynı durumu bir anlamda 
görüyorsunuz. Mesela 2000’de 20 milyarla başlamış faiz ödemesi 2001’ 41 çıkmış
ondan sonra 2002’den itibaren 51 milyar 58 milyar 56 milyar 52. Hep düzenli faiz 
böyle ödemiş durmuş. Yani bunların toplamı.

Yani bir yatırım yapabilmek için 4 katını faize ödüyoruz. Yani aslında bir 
avuç adama 4 vermeden kahir ekseri büyük çoğunluğa bir veremiyoruz. Bana 
dediği bankalar bu sistem. Bu sistemin balla kârının üleşenleri. 

Yani birde onla ilgili tabii geçenlerde bir istatistik yayınlandı. 770 milyar lira 
bankalarda mevduat gözüküyor. Bunun yarısı 385 milyar liraya yakını yani %45-
%50’ye yakını 380 milyar civarında diyelim. Sadece52 bin hesapta toplanmış. 
Buradaki hocam geçtikten sonra bu grafik 4 bana 1 sana anlaşılmıştır herhalde. 
Bunu sitemizde de yer alıyor zaten. 2012 eklerseniz bu ben size sağlayabilirim. 
Geldik öğretilmiş çaresizlik. Gerçi bu bir miktarda girmiştik buna az önce.

Az önce girdik yani öğretilmiş çaresize niçin geliyoruz dönüp dolaşıp? 

Yani insanlar çözüm olamaz üretilemez. Bundan biz bir türlü kurtulamayız.

Kurtulamayız. Böyle bir şey var. Böyle bir kabul oturmuş kafalarında.

Aslında onlara karşı hemen hocam yani 1 resim 1000 kelimeye bedeldir. 
Hemen resmi arkadaşlar koyabilirse. Buyurun. Yani özgürlüğün önündeki engeller 
nelerdir? Fiziksel değil zihinseldir. Yani bu atın kurtulabilmesi için yani 

Zihninde aslında bağlı olduğu yerle alakasının olmaması lazım. 

Burada üstede yazdığımız gibi bundan kurtulamayacağımız düşüncesi 
tamamen yanlış birde başka bir resim daha var.

Animasyon var.

Bir bin kelimede onu. Hızlandırırsak çünkü vaktimiz epey sınırlı. Diğer 
birinde de sırtına benim aklıma hemen o geldi. Binmiş bir maymun var tabiri 



caizse. O da onun yükünü çekiyor. Belki resim buraya gelirse. O resimde aslında 
diyorlar ya bu sistemden kurtuluş nasıl olabilir? Buyurun, maymunu atması yani 
bu kadar basit üzerinden uygun bir şekilde. Aklıma böyle bir şey geldi.

Maymunu zihnindeki, maymunu kendi müştemilatının bir parçası olarak 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü müddetçe bu şeyden bu sistemden bu 
yapıdan kurtulması mümkün değil. 

Kesinlikle öğretilmiş çaresizlik adı altında çok fazla yazımızda var ona 
başvurabilir arkadaşlar. Sevgili dostlar öğretilmiş çaresizlik adı altında da yazdım 
ben onu. Burada burasını geçtikten sonra hocam bankaların sizin aksiyon 
dergisini az önce gösterdiniz.

Evet, aksiyon dergisinde biz bir yazı hazırlamış

Bankaların ballı kârları nasıl oluşur? Benim çok ilgimi çekmişti bende 
okudum. İç sayfadaki hakikaten özetleyen maviyle yazılmış. Sizin o maviyle 
yazılmış kısımda çok güzel özetliyor.

Yani kendileri de böyle çok güzel bir çalışma yapmışlar. Güzel özetlemişler 
ve bizde burada son sıralarda bankaların işte son olarak bir bankalar karlılık 
açıkladı. Açıkladığı karlılıklara baktığımızda 23,6 milyar lira kâr etmiş. 

Muazzam bir rakam.

Kardeşim ne yapıyor bunlar? Bunlar sadece bizim paramızı bizim adımıza 
tutuyorlar. Ha başkalarını kredi veriyorlar derlerse a bir Dakika deriz bu borca 
dayalı para sistemidir. Onu bize inandıramazsınız deriz yani. Çünkü biz size gelip 
bunları anlatırız yani. 

Bunda resmimizde çok iyi gider bir taraftan hocam burada tam yerinde 
arkadaşlarda onu koyarlarsa.

Burada bankalar bu kârları nasıl oluşturuyor bu sistemde dediğimizde üçe 
ayırıyoruz biz bunu. Birincisi sistemden kaynaklanan kârlar ki en önemlisi bu. Bu 
buz dağının alt tarafı. 

Ve bunu kaç kişi biliyor acaba 110 milyar olduğunu? Ben soruyorum yani. 
110 milyar olduğunu faiz gelirlerinin 

Ve bunun sağlaması da kolay. 814 milyar lira üretmiş havadan. Bunun 
%12/13 ü şu andaki devlet tahvillerinin faiz oranları kabaca. Bunun o kadarını 
aldığınız zaman 110 milyar liraya tekabül eder. 

Şimdi buradan da sağlayabiliriz hocam. Devletin nedir verdiği faiz; 53 
milyar civarında, 60 milyarın üzerinde de vatandaşlardan KRS ile ürettikleri para 
karşılığında da 

Sadece oradan da değil. Çift taraflı her iki taraftan da sömürülüyoruz. 

Devletin dediği de biziz. Vergi şu bu harçlarla. Devlet dediğimiz ortada 
soyut bir kavramdır bir anlamda. 



Yani aslında gak desek sömürüyorlar guk desek sömürüyorlar. Biz buna 
isyan ediyoruz. Yani bu yaptığımız programlar aslında belki ufuk hattı değil isyan 
programları bir nevi. Ama bu ufku açmamız gerekiyor ki niçin isyan ettiğimiz 
detaylı olarak anlatmış olalım. 

Sevgili dostlardan özellikle şunu istirham ediyorum; buz dağını lütfen 
herkese anlatsınlar. Üst tarafına bakmayınız. Alt tarafına bakınız. Asıl mesele alt 
tarafında. Üst tarafını çekin çekin nereye kadar çekersiniz. Çünkü orada hizmet 
dediğimiz giderlerde var. Yani onlar tamam faiş fiyatlarla yapıyorlar. Pek çok şeyi 
yapıyorlar ama asıl buz dağının altında bütün işler. BDPS/KRS dediğimiz o. Parayı 
üretip oradan haksız yere insanlardan ne yapıyorlar aldıkları faiz gelirleri ile elde 
ettikleri. 

Hocam şurada bir şey göndermiş hemen bir arkadaş diyor ki bazı 
eleştirilerinizi çok sert üslupla yapıyorsunuz? Ahmet Döken. Hiç bir şeyi 
beğenmiyor gibi bir havanız var. Ya çok özür dileriz biz yani bir kere hiçbir şeyi 
beğenmiyor falan filan bunlar bizim ahlakımıza da uymaz. Şeyimize de uymaz 
bizim buradaki formatımıza da uymaz. Ha biz neticede bir yanlışa çok sert bir 
şekilde müdahil olmaya çalışıyoruz. Yani bir yanlışı düzeltmek için yapıyoruz 
bunu. Hiç kimseyi beğenmiyoruz diye bizim sadece anlattıklarımız tabii ki bunu 
beğenmiyoruz. Yani bunu nasıl diyeceğiz size. Borca dayalı para sistemi ve kısmi 
rezerv sistemi bu doğal iktisat döngüsünü bozan iki sistem iki bütünleşik sistem. 
Biz buna isyan ediyoruz. Bütün sistemi köleleştiriyor. Daha ne diyelim işte ya. 
Bağırıyoruz çağırıyoruz. Yani buradaki derdimiz aslında bir farkındalık oluşturup 
bu sistemi komple değiştittirmek. Yani bizim bunu değiştirmek için kendi gücümüz
yetmez. Ama bir kamuoyu bir farkındalık oluşursa bu kamuoyu baskısıyla bunlar 
öne gelir tekrar çalışılır bu sistem değişir. Efendim bize değiştittirmez diyenlere 
de söyleyeceğimiz tek şey var; ya bu öğretilmiş çaresizlikten kurtulun Allah 
aşkına yahu. Yani bizim önümüze bu kadar güzel fırsatlar geliyor hocam yani 
insanların böyle hala efendim biz yapamayız edemeyiz böyle bu korkmalarına da 
isyan ediyorum yani. Ne deyim ben size Allah aşkına yahu. Kuvvet ve kudret 
sahibi yalnızca cenabı Allah’tır yahu. Korkulacak makam mevki merci varsa 
Allah’tan korkun. Onun ötesinden niçin korkuyorsunuz yahu. Yani karşımızda 
korkacağımız korktuğumuz şeylerin hepsi kağıttan kaplan. Üfürdüğün zaman 
hepsi dağılacak. Zaten çökmüş durumdalar bunlar. Bunların korkulacak bir tarafı 
kalmamış ahı gitmiş vahı kalmış. Ya bunu anlayın artık. Biz ne diyelim yahu. Ya 
bunu böyle söyleyince darılıyorsunuz. Böyle söyleyince darılıyorsunuz. Ya siz ne 
deyim ben size? Hocam sen bir şeyler söyle o zaman bu ballı kâr sistemden kâr 
bankalar bu sistem bir kere bunlara haksız kazanç ürettiriyor. Çünkü haksızlık 
nerede? Haksızlık şurada oluyor; ilk temel kabul yaptırdıktan sonrakileri mevzuata
uyuyor. Ama ilk temel kabul nedir? Arkadaş siz parayı havadan üretiyorsunuz. 
Bunu biz kabul edemeyiz. İlk var sayım yanlış. 

Ceketin ilk düğmesi yanlış

Ceketin ilk düğmesi yanlış. Ondan sonra burada bize ne derseniz deyin 
hiçbir şey yok. Birde bu bankaların konjonktürden kaynaklanan karları da var. 
Nedir konjonktürden kaynaklanan? Bakın bu gün dünyada faizler %1’lerin altında. 
Ne yapıyor bankalar? Gidiyor dışarıdan %1’lerle parayı alıyor. Getiriyor Türkiye 



içerisinde %12/13’le satıyor. Hatta kullanım bir başka şeyde kullanım 
sıkıntılarından kaynaklanan %60’lara varan kârları oluyor. Dışarıda yani biz 
dışarıda şuanda sıcak parayı çekebilmek için dünya piyasalarında 1 verilen şeye 
12 vererek alabiliyoruz. 13 veriyoruz. 

Hocam şunu yani iki gün önce şeyde söylüyor. Büyüyebilmemiz için dış 
sermayeye ihtiyacımız var. 

Ne münasebet.

Ekonomistin birisi çıkmış ballandıra ballandıra anlatıyor. Yav büyümek için 
sıcak para ihtiyacımız var. O gelecek oraya buraya girecek sıcak para olarak 
devlet tahviline veya başka.

Onlar değer sayımını değiştirmemiz lazım. Yani oturacak değer sayımını 
değiştirecek. Ve bizim temel

Şimdi çok sevinçliler işte nedir tarım istihdam vs. iyi %1 güzel artmış filan. 

Ama bunlar konjonktürel yani. Artıyor. Bunlara seviniyorsunuz da az önceki 
şeyde dediğimiz gibi 100km senin önünde 100km gidenlerin hepsi belli bir 
uçuruma yuvarlanmış. Yol yok yani. Deniz bitti. Yol bitti. 

Hocam şeyi söyleyebilecek misiniz orada yani yanlış kullanılan başka 
şeylerde demiştiniz.

Hocam birde yanlış kullanım var. Mesela bankalar diyelim ki isin sosyal 
ilişkilerde zayıflayınca mesela ben diyelim ki 100 lira paraya ihtiyacım var. Sizin 
cebinizde sizde benim iyi arkadaşımsınız. Sizden diyorum ki yani sizden 
isteyemiyorum ya Gültekin hoca bana 100 lira verir misin iki günlüğüne diye. 
Elime bankamatik kartını tutuşturmuş banka ATM kartını. Gidiyorum bankaya 
sokuyorum kredi olarak alıyorum. Şunun farkında değilim; yani ben bunu sokup 
çıkardığım zaman kredi aldığım zaman onu faizi %50leri geçiyor. %60lara varan 
faiz oluyor. O senin için 50 liradır 20 liradır bir öğrenci diyelim. 20 lira acil sıkışmış
kimseye boyun bükmeyeyim. Gideyim şu bankaya ATM’den alayım 20 lirayı diyor 
ama 40 milyonun bunu 2 lirayla yaptığını düşünüp te %60 faizini 
düşündüğünüzde muazzam bir meblağ tutuyor.

Geçen ne kadardı hocam? Epey bir şey tutuyordu. 

Şimdi tam olarak onu hatırlamıyorum. Metin içerisinde vardı. 
Arkadaşlarımız onu şey yapabilirler. Yani bu 

Hocam şey vardı tüketici dernekleri karar aldı. 13/14 Martta bankalara 
gitmeme kararı.

 Bu yeni bir olay değil mi?

Yani iki gün önce oldu. Acaba bilmiyorum ben söyledim ama kendimde 
gitmedim yani. Sinek vızıltısı etkisi yapmış mıdır bilmiyorum. Çünkü BDPS/KRS 
dediğimiz sistem orada yani. 



Hocam zaten bankalara gitmeyeceğiz ne olacak? Bankalar bir değişiklik 
yapacak mı? Aslında tüketici derneklerinin bu sistem yanlış. Buraya odaklanması 
gerekiyor. Neye odaklandırıyorlar bizi? Efendim işte kredi kartı parası kesiyorlar 
bizden. 

Buz dağının üst tarafı. Cambaza bak. Halbuki altta bütün mesele. Buraya 
da odaklananda doğru dürüst 

Hocam temel ilk düğme. Temel varsayımlar yanlış yani. Yani şunu da 
demiyoruz tüketici dernekleri karar alıyor 13/14 Martta bankalara gidilmesin falan
yaptılar amma

Kesinlikle destekledik.

  Destekledikte onları. Amma suyunun suyu gibi böyle bir etkisi olur. 
Neticede kimse bankaya da gitmiyor zaten. İnternetten yapıyor. Elindeki mobil 
cihazlardan yapıyor. Siz bankaya gitmeseniz de sizin adınıza banka işlemleri 
yapmaya devam ediyor zaten. Bekliyor mesela diyelim ki eğer otomatik ödemeye
verdiyseniz faturalarınızı fatura geldikçe ödeme yapıyor. 

Hele fatura son gününde ise bankaya gitmemeniz çok daha iyi. 

O otomatik öder. Gitmemek herhangi bir çözüm getirmiyor.

Hocam faiz ve riba tanımları ile ilgili onları yaptık.

Hocam faiz ve riba konularını daha önce konuşluk. Yani faiz artma riba 
artma onunda kökünde artma var. Haksız karşılığı olmadan ölçünün ya da mizanın
bozularak ölçünün artması manalarına geliyor. Hem yani bunu ya 2. Ya 3. 
Programda konuştuk. Hem hristiyanlık ta hem yahudilik te kesinlikle yasak faiz. 
Ve Kur’an-ı Kerim’de de çok net bir ben Prof. Panısın’dan bunları dinlerken dedi ki 
üç kutsal kitabın dedi Kur’an-ı Kerim’de o kadar çok sert meydan okuma var ki 
dedi ben bir hristiyan olarak bunu okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. 
Nedir mesela bakara suresinde Allah ve rasulüne karşı harp halinde olduğunuzu 
bilin diyor cenabı Allah adeta 

Şuanda aslında biz hocam taraf bildiriyoruz. Çünkü şuanda toplum olarak 
yani müslüman üyeler sahibi bir toplum olarak yani Allah u Teala aslında harpte 
olduğunuzu bilin diyor yani. Benimle harp halindesiniz diyor yani. 

Biz burada tarafız. Bu sisteme karşıyız. Bu sistemin anatomisi gibi 
çıkarıyoruz. Bu yanlıştır diyoruz. Bunu değişik isimlerle değişik şeylerle sanki 
farklıymış gibi göstermeye de isyan ediyoruz. Mesela katılım bankaları. Katılım 
bankalarının diğer bankalardan mekanizma olarak hiçbir farkı yok. 

Kesinlikle.

Bunu kim söylüyor. Bunu devlet bakanımız söylüyor, bunu bankaların 
kendileri söylüyor. Sükokla ilgili diğer konularda söylüyorlar. Ya kalkıp ta bunu 
böyle yani orasından burasından eğip bükerek milleti böyle kandıracak kafaları 
bulandıracak şekilde konuşmanın bir manası yok.   



Faiz demiyor kar payı diyor ama bileşik faizle hesaplıyor. Bunlardan 
hepsinden önce hocam aslında KRS’nin kendisi riba değil mi? Doğal iktisat 
döngüsü içerisinde baktığınızda.

        Baktığınızda ne yapıyor doğal iktisat döngüsü içerisinde şuradan 
baktığımızda şu yeşil hat para hattıyla karşısında mal ve hizmet döngüsü olan hat
birbirine denk olması lazım. Bu mizan. Bu yeşil hat KRS’le karşılığı olmadan yani 
mal ve hizmet devinimi sağlanmadan büyüyor. Buda ribadır. 

Büyürken de ne yapıyor yani diğer insanların kredi alıyorum diye giden ve o
vesileyle ne yapıyor havadan para yaratıyor tırnak içersinde veya üretiyor. Şimdi 
onun gelecek 5 yılına 10 yılına 20 yılına ne yapmış oluyor bir anlamda ipotek 
koymuş oluyor. Kendisi için çalıştırmış oluyor. faiz nedir zaten kendisi yattığı yerde
başkalarını çalıştırmak veya o hakkı olmadığı halde bir şeye konmak değil mi? 

Kesinlikle o. Ben şimdi şu şeyden çok korkuyorum. Şu sıralarda Türkiye 
Allah muhafaza buyursun. Her hangi bir düşük yoğunluklu yüksek yoğunluklu 
küçük büyük fark etmez herhangi bir harbe girerse hemen yığınla sağdan soldan 
koşacaklar bankerler uluslar arası finans kapital gelip efendim siz işte savaşa 
giriyorsunuz size para lazım işte size para verelim. Bizi yani savaşmış ve Allah 
muhafaza buyursun yenilmiş olmaktan beter edecekler.

Kesinlikle.

Örnek kırım harbi. Bizi önce kırım harbine soktular. Kırım harbine onlar 
soktu. Bu 1 cihan harbi meselesi gibi. Onlar soktu ondan sonrada geldiler dediler 
ki siz harbe girdiniz size para lazım. Şimdi biz tam bu sistemi sorguluyoruz. Bu 
sistem sorgulamalarını uluslar arası sosyal medyada da yapıyoruz. Orda da çok 
güzel dönütler alıyoruz. İnsanlar yani birlikte olduğumuz birlikte yazıştığımız 
eleştirdiğimiz şeyler var. En azından bazı teşhis tanı konularında birlikte hareket 
ettiğimiz bazı grupları görüyoruz bir ekip olarak ki onların çözüm diye 
önerdiklerine karşıyız.  Ama en azından onlarında en azından sorunu tespit 
açısından kısmi rezerv sisteminin sorun olduğunu söyleyenler var. Bunun 
sürdürülemeyeceğini söyleyenler var. Tam bu noktada kafa karıştıracak olan şey 
işte bu gibi şey. Bunu da geçmişte yaptıkları için benim korktuğum bir noktadır. Ki
bu konuyu işleyeceğiz küresel finans kredisinde ve orta doğudaki gelişmeler iz 
düşümünde. Küresel finans krizi orta doğuya nasıl yansıyor. Bunları işleyeceğiz 
ama bizim korkumuz bunun tam böyle bir sırada gelip te bize borç olarak 
dağıtılması bizim çok sıkıntıya sokar yani. 

Evet, hocam borçla ilgili aslında çokta fazla şeylerde var. Hz. Ali’nin sözleri 
var başka hadis-i şeriflerde de var. Dediğiniz gibi yanlış kullanımla ilgili var ya 

Hocam geçen yeni bir hocamızdan bir şey duydum çok yani yeni 
öğrendiğim bir şey. Belki seyircilerimiz biliyordur. Hz. Ali’nin bir sözünü söyledi.  
Yani borç beklediğin kişinin kölesisin. Borç aldığın kişi senin efendindir. Borç 
almayı düşünmediğin borç beklemediğin insanla eşitsin diyor. 

Çok önemli. 



Sen şimdi bir de Hz. Ali’nin bir başka sözü var; her türlü güçlüğü ağırlığı 
zorluğu çektik kaldırdık ama borcun ağırlığını çekemedik. Ama bu ağırlığı 
bakıyorsunuz bütün milletimize çektirmeye çalışıyorlar. Eskiden bir söz vardı yani 
öyle bir zamana geldik ki hani adam adama ne kadar borçlu olduğunu 
belirtebilmek için derlerdi önceden ya şu adamı görüyor musun? Bu adamın uçan 
kuşa borcu var derlerdi. Bu bir Anadolu’da tabir. Uçan kuşa borcu olmak. Şimdi 
bakıyorsunuz memlekette şirketler yani devlet borçlu. Ha tamam borçsuz olan 
kim şirketler borçlu. Vatandaş borçlu. Yani hatta vatandaş borçlu olduğu için uçan 
kuşa yem atsa onu da borç parayla alıyor atıyor. Belki o atasözünü şöyle 
değiştirmek lazım; uçan kuşun borcu var diye. 

Kesinlikle.

 Ha kuşun ne alakası var bu işte? Ama işte sistem öyle bir borç sarmalı 
içerisindeki borca dayalı para sistemi böyle bir şey. Ha programımıza 1-2-3 
dakikamız kaldı. Şey diye bu 2-3-4 dakika içerisinde 

Aslında epey kafamızda şeyler vardı ama onu diğer programlara.

Epey onları konuşamadık. Bu faiz ve borç konusunu 2. Programda 
bitirebileceğiz tahminen. Hocam en çok mesela işte bize sorulanlar borcumuz 
bitiyormuş 

IMF ye borç verme noktasına gelmişiz.

Borç verme noktasına gelmişiz. Şimdi bütün bunları bilimsel olarak bir 
uzman seviyesinde nasıl yorumlayacağız. Bunu da önümüzdeki programda 
rakamları ortaya koyarak söyleyelim. Yani her zaman tekrar tekrar söylüyoruz; 
kimseyle polemiğe girmek istemiyoruz. Amma yani idarecilere ya da bizimle 
böyle yüzleşmeye cesaret edemeyip te herhangi bir yerde cesaret edemeyip te 
bıdı bıdı sağda solda konuşanlara da yani söyleyecek çok sözüm var. Tek söz 
söyleyeceğimiz yani mert olun. Gelin burada beraber yani bunların savunulacak 
bir tarafı varsa buyurun savunun. Biz size soru soralım siz konuşun. Biz size yani 
sorularımızı soralım. Siz bize anlatın bakalım. Siz anlatırken bizi ikna edin. Ama 
bakın biz tersini yapıyoruz. Bunu dinleyenler ikna oluyor. Sizin berber vardı 
mesela bir berbere gitmişsiniz. Gerçi iki dakikamız kaldı ama. 

Ben hep zaten farklı berberlere gidiyorum. Çünkü yayma noktasında önemli
biliyorsunuz. Dünde gittik. Ama bu berber kuaförümüz çok kıymetli birisi neyse. 
2,5 saat sürdü. Bu olayı anlatmak.

Traş mı konuyu anlatmak mı?

Valla sırada beklerken benden öncekiler ve sonrakiler hatta okuldan 
çıkmıştım laptopta yanımda. En sonda KRS ile ilgili 4 dk lik var ya onu açtım. 
Şaşırdılar. Bu ne şok oldular nedir gibi. Kendileri de izliyorsa kendilerine de 
buradan selamlarımı sunuyorum. Yani hakikaten hocam insanlar bu konuda biz 
diyoruz ya paranın nasıl üretildiğini bir anlamda yani bizim değer sayımımızda 
değil ama o ifadeyi kullanmak istiyorum ben. Yani kral çıplak dedikleri bir hikâye 
var ya. Biz aslında yani insanların bakmadığı bakın buz dağının altına bakın 



diyoruz. Hiç kimsenin bakmadığı yer. Kral çıplak diyoruz. Bakın bütün her şey 
ortada. Onları açık etmek lazım. İnsanlara paranın nasıl üretildiğini 
sorgulamalarını söylemek lazım. Bu tüketici dernekleri filan var ya çok güzel 
şeyler yapmak istiyorlar ama arkadaşlarımız özellikle takip ediyorlar yapıyorlar da
zaten. Yani adam adama markaj artık dönemi isyan ediyoruz. Baya isyan 
ediyorum arkadaş. Benim yıllarca çalışıp bir ayara getiremediğim parayı nasıl 
havadan bu adam grup veya kimse nasıl üretebiliyor. Bu yetkiyi nasıl 
veriyorsunuz bunlara ya. Sonra seçiliyorsunuz siz milletvekilleri geliyorsunuz 
bunu savunan var mı burada? Meclistekilere söylüyorum herkese söylüyorum. 

Hocam bu isyanımızı sürdüreceğiz ve önümüzdeki programda devam 
edeceğiz. Şimdi programı kapatıyorum. Kapatmadan önce 3 gün sonra 18 Mart 
1915 Çanakkale Zaferi’nin ya da Çanakkale Savaş’larının yıldönümü. Biz buradan 
3 gün sonra kutlanacak bütün yurtta kutlanacak olan Çanakkale Şehitler gününü 
bütün milletimiz adına tebrik ediyoruz. Duygulu anlar yaşıyoruz bu konularda. Bu 
konuda ayrıyetten konuşulması gerekir. TV5 bu konuda programlar yapacaktır 
ama bizde izleyicilerimizden biz de okuyacağız şehitlerimize 1 Fatiha-ı şerif 
okumalarını tavsiye ederek konuşmamızı kapatıyoruz. Efendim hayırlı akşamlar 
değerli izleyiciler kıymetli dostlar. 15 gün sonra buluşmak üzere Allah’a emanet 
olun efendim.

Allah’a emanet olun.                       

  

         

 


