Ufuk Hattı 5. Bölüm
İyi akşamlar kıymetli izleyiciler değerli dostlarımız bugün 29 mart 2013
Cuma 15 günde bir yayınladığımız ufuk hattı programına sevgili dostum
Prof. Dr. Gültekin Çetiner ile birlikte başlıyoruz. Hepinize selam sevgi ve
saygılarımızı arzederiz. Hocam geçen hafta başlamış olduğumuz faiz ve
yıkıcı etkileri ve akabinde de gelecek olan ki bu haftaya sarkan iç ve dış
borçlar ve borçlanma konuları ve güncel olarak da Kıbrıs da bu zamana
kadar kısmen teorik kısmen praktik olarak anlatmaya çalıştığımız
melselelerin kıbrısta ki iz düşümü güney kıbrıs rum kesimindeki
yansımaları nedir bu hafta bunları konuşacağız. Her zaman mutad olduğu
üzere siz geçen haftanın şöyle ana hatlarıyla bir özetiyle başlayabilir
misiniz. Ben de hayırlı geceler diliyorum sevgili dostlarımıza. Geçen
bölümde bildiğiniz gibi faizin sizin de arz ettiğiniz gibi yıkıcı etkilerini
anlattık. Bileşik faizin özellikle değişik örneklerle baraj örneği vardı diğer
örnekler vardı. Ve o süreç içersinde minişlerle de bir pratik uygulama
olarak parayı nasıl üretiyorlar, bir bereket adası ki benim arz ettiğim gibi
hayatımda bir değişikliğe neden olan paradigma değer sayım değişimine
neden olan ve inşallah pek çok izleyicimiz de aynı şekilde bunu
yapacaklar.Çok hoşuma gitti benim şahsen izleyicilerimizin de hoşuna
gidecektir umarım. Yani bunla ilgili ben aslında sözü fazla uzatmadan ilgili
12-13 dakikalık video ya bırakalım. Tamam o zaman yani değerli izleyiciler
12-13 dakikalık bir VTR miz var.
“Five Star”, okyanusta beklenmedik bir fırtınaya tutulur. Fırtına gittikçe
şiddetlenir, dalgalar büyüdükçe büyür ve neticede deniz koca gemiyi yutar.
Sadece beş kişi kurtulmuştur. Küçük bir sandal ve birkaç parça eşya ile
bitkin bir şekilde bir adaya ulaşırlar.İyice kendilerine geldikten sonra ilk
işleri uygarlıktan çok uzak olan bu adayı keşfe çıkmak olur.Keşif
neticesinde moralleri epey düzelir. Çünkü ada, adeta bir bolluk ve bereket
adasıdır. Allah’ın lütfu ile her türlü doğal kaynak ve zenginlik vardır.
Hep birlikte çalışırlar. Yollar, çevre düzenlemesi ve bahçeler derken yavaş
yavaş adaya yerleşmeye başlarlar.Herkes çalışır, üretir, tüketir.
Aralarındaki alışverişi takas yoluyla düzenlerler. Ancak takasın, yani malın

diğer bir mal ile değiştirilmesinin uygun olmayan birçok yönü vardır. Böyle
durumda ise işler iyice karışmaktadır. Refahın nasıl üretileceğini bilirler
ama onun bir sembolü olan paranın nasıl üretileceği ve sisteminin nasıl
işletileceği konusu onların bilgisi dışındadır. Kendi kendilerine hep;
- “Ah keşke içimizden biri bu işten anlasaydı, bir bankacı olsaydı mesela,
ne iyi olurdu”
diye hayıflanıp dururlar.
Bir gün sahilde, uzaktan küçük bir kayığın kendilerine doğru gelmekte
olduğunu görürler. Kayıkta Zalımon isminde bitkin bir insan vardır.
Zalımon’un gemisi batmış sadece kendisi kurtulabilmiştir. Yanında da,
- “ Sadece özel eşyalarım var” dediği kapalı bir sandık vardır.
Ada sakinleri de ona kendi başlarından geçenleri ve yaptıklarını anlatırlar.
Zalımon onlara,
- “Ben finansörüm, memleketimde bir banka işletiyordum” der.
“Hakikaten çok şanslıymışsınız. Benim özel eşyalarımın bulunduğu şu
sandıkta altın ve kağıt – kalem var” der ve bunların da bir para sistemi
yerleştirmek için yeterli olduğunu söyler.
Elbirliği ile, Zalımon’a hemen işlerini yürütecek bir ofis yaparlar.
Ada sakinleri Zalımon ile birlikte bir hesap yaparak adadaki ticaretin
yaklaşık 1000 lira ile yürütülebileceğine karar verirler. Zalımon da Hiç vakit
kaybetmeden kişi başı 200 lira hazırlar.
Zalımon ada sakinlerini toplayarak;
- “Arkadaşlar bu para altını temsil eder. Altının sahibi de ben olduğuma
göre, bu para benim paramdır. Lakin bu parayı hesapladığımız gibi 200’er
lira olarak size borç vereceğim. Sizler onu istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Bu kullanım karşılığında paranın kirası (payı) olarak bana yıllık % 7 faiz
vereceksiniz.” der.
Para ile birlikte adadaki ekonomi canlanır ama çok uzun sürmez. Yıl sonu
yaklaşırken bazı suratlar asılmaya başlamıştır! Mesela Sadullah’ın işleri iyi
gitmemiştir. Yıl sonunda 200 lirayı 14 lira faizi ile birlikte geri vermesi
gerekmektedir. Halbuki bu kadar parası yoktur.
Bu para sistemi ile ilgili bir terslik hisseder. Kendi hesabı başkalarının
hesabı derken, olayı bir bütün olarak düşünmeye başlar. Bütün rakamları

önüne koyduğunda, birden, çok enteresan bir şey fark eder. Heyecanla,
“tabi yaa, işte bu” diye haykırır. İçinde bulundukları para sistemi yanlış bir
matematiğe oturtulmuştur. Rakamları alt alta yazdığında olay gayet net
olarak görülür; Zalımon herkese 200 lira vermiş ve % 7 faiz istemektedir.
Sadullah 214 lirayı denkleştirememişti ama içlerinden birileri
denkleştirebilirdi.
Esas problem şudur: Zalımon sisteme toplam 1000 lira vermiş ve geriye
1070 lira istemektedir. Tüm ada sakinleri sahip oldukları paranın hepsini
geri verseler 1000 lira yapar. 70 lira her halükarda eksik kalacaktır.
Adadaki toplam para olan 1000 lira, kendi kendine 1070 lira olmaz.
Hemen hep birlikte Zalımon’a gider ve durumu izah ederler.
O da,
- “Dostlarım görüyorum ki “214 lirayı geri vermemiz imkansız” diye bir
hesap hatasından bahsediyorsunuz. Ama ben sizden ana parayı geri
istemiyorum ki! Kişi başına düşen 14 liralık faiz borcunuzu ödeyin yeter.
Mevcut durumda herkes bunu kolaylıkla öder herhalde!” diyerek onları
ikna eder.
Zalımon düzenli olarak faizlerini alır. Her geçen gün, faizlere verilmek
üzere, piyasadan para çekilmektedir.
Her şey pahalılaşır ve adada hayat çekilmez olur.
Ada halkı tekrar bir araya gelerek bankerleri Zalımon ile bu konuyu bir kez
daha görüşmeye karar verirler.
Çözümün yine bu sistemde yattığını söyleyen Zalımon;
- “Meraklanmayın bende varolan altın daha fazla para basmaya yeterlidir.
Madem para yok, parasız kaldık, sana borç, faiz ödeye ödeye paraları
bitireceğiz diyorsunuz, o halde size tekrar 200’er lira hazırlayıp vereyim”
der.
Ada sakinlerinin “bu da yeni bir borç olacak” diye kızmalarına karşılık
Zalımon;
-“Elbette, yıllar geçtikçe borcunuz artacak ama aynı zamanda çok
çalışmanız neticesinde gelirleriniz de artmış olacak. Siz, gelirleriniz ile
borcunuzu yöneteceksiniz” der.

Zalımon ada sakinlerinin tavır ve davranışlarından, tartışmalarından, ne tür
görüşlere sahip olduklarını anlar.
Vakit kaybetmeden, biri “Liberal” diğeri “Muhafazakar” isimli iki gazete
çıkarır.
Ada sakinlerinden her biri zamanla kendi düşüncelerine uygun olan bu
gazetelerden almaya veya katkıda bulunmaya başlar. Böylece hem kültürel
gelişmelerini pekiştirirler hem de içinde bulundukları sıkıntıların nasıl
çözüleceği konusunda bilgilenirler! Arada bir, birbirlerinin fikirlerini de
gazetelerinde acımasızca eleştirirler.
Sadullah, kurulduğundan beri bu para sistemindeki gariplikleri takip edip
olayın ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu durum, rüyalarında bile
kendisini meşgul eder.
- “Ne bekliyorduk, ne oldu. Ürettiğimiz mal ve hizmetleri takas ederken
yaşadığımız zorlukları ortadan kaldıracak bir ölçü aracı arıyorduk, daha
sıkıntılı bir duruma düştük. Halbuki olması gereken, sistemdeki paranın
üretilen mal ve hizmetleri temsil etmesiydi o kadar. Ama şu andaki para
Zalımon’un altınlarını temsil ediyor.”
- “Ölçü ?! Mal?! Para?!, Evet, evet işte bu. Yanlışlık burada!”
Diyerek heyecanla çalışmasını sürdürür,
- “Para, sahip olunan zenginliğin ölçüsü ve değişim aracıdır. Para, bir
semboldür, mal değildir.”
- “Faiz. Sistemdeki parayı mal haline getiriyor. Çünkü faiz, sistemdeki
paranın asıl fonksiyonunu yani ölçü ve değişim aracı olma özelliğini
bozuyor. Mizanı bozuyor. Sistemdeki parayı rakam olarak çoğaltmasına
karşın, alım gücünü azaltıyor.”
Sadullah, hemen ada halkını toplar ve onlara içinde bulundukları borca
dayalı zulüm düzenini heyecanlı bir şekilde izah etmeye başlar;
- “Evet, başlangıçta herkesin 200 lirası yani kredisi vardı. Yani para sisteme
borç olarak girdi. Şimdi bizim kendi aramızda yaptığımız zenginlik
değişimini yani alış verişimizi düşünelim. Biz ne kadar alış veriş yaparsak
yapalım her safhada adadaki toplam para miktarı değişmez; 1000 lira.

Halbuki, geri faiz ödersek, mal ve hizmet azalmamasına rağmen bunu
temsil eden para miktarı azalıyor. Azalan paranın miktarına karşın yeni
para yani yeniden borç alıyoruz. Bu böyle sürüp gidiyor. Para miktarı
zenginlik artışından kat be kat daha fazla oluyor.”
Faiz sisteme girdiği anda, para miktarı, mal ve hizmetler artsa da artmasa
da artıyor!
Halbuki Para miktarını zenginlik arttıkça arttırmalıyız ki mal ve hizmetler
toplum içinde dönebilsin. Para, bir avuç insanın etrafında dolaşan bir
devlet haline gelmesin.”
Zalımon’un sistemi ile Bereket Adasında adeta bir köleleşme sürecinin
yaşanmakta olduğunu anlarlar. Bu sürecin farkına varılmaması için de
kendilerinin Zalımon’un gazeteleri ile yönlendirildiklerine inanırlar.
Böylece hileyi net bir şekilde gören ada sakinleri ertesi gün Zalımon’a
giderek;
- “Biz senin yerleştirdiğin bu borca dayalı para sistemini istemiyoruz.
Piyasada, mal ve hizmetleri çevirebilecek kadar parayı faizsiz olarak
tutacağız”
- Bu yeni faizsiz para sisteminde kayıt işlemlerini yapmaya devam et. Biz
sana emeğinin karşılığı olarak bir ücret vereceğiz. Böylelikle sen de bu
işlemler ile topluma katkıda bulunmuş olacaksın.”
Tüm bu oyunu bozan Sadullah Zalımon’dan “içinde altın bulunan özel
kasam” dediği kasasını açmasını ister. Kasa açılınca;
- “Tam düşündüğüm gibi. Tüm bu tuzağı kurmak için gerçekten altın
olmasına da gerek yoktu. Bunun için sadece bizi inandırması yeterliydi”
der ve ada halkına gösterir.
Kasada altın yoktur ve sadece ağırlık yapsın diye çakıl taşları ile
doldurulmuştur.
Bereket Adası sakinleri, çok geçmeden, bir geminin dikkatini çekerek
kurtulurlar. Ama gerçek kurtuluşları, aldıkları büyük ders ve faizin ne büyük
bir bela olduğunu öğrenmeleridir şüphesiz.
Hocam izninizle ben birkaç noktada hatırlatmada bulnunmak faydalı olacak
diye inanıyorum. Özellikle siyah zemin üzerine izleyicilerimiz tekrar tekrar

okursa biz burada taraf olduğumuzu belirtiyoruz. Onu tekrar hatırlatmak
lazım. Yani başkaldırıyorun diye tweet de atmıştık. Şimdi burada hocam
birkaç noktayı tekrar şey yaparsak. Birincisi, ben not aldım şöyle şimdi
piyasada bir kere zalımonun altını olduğu söyleniyor ve altını temsilen bir
para dolaşıyor. Aslında ekonomide bu ada ekonomisinde bir mal dolaşıyor
diyebilir miyiz? Yani çünkü sadece altın zenginliğin ölçüsü olarak kabul
edilmiş orada ve o onlarda olmadığı için bu temel kabul yapılıyor ve altın
dolaşacağına onu temsilen para dolaşıyor. Halbuki oradaki zenginlik yani
onların iş gücü emek .. Bu altında işte belli bir şeye yani diyelim ki bankere
ait olduğu için o da doğal olarak benim malımı kullandığınız için ben de
bundan pay isterim diyor. Yani faizi de ordan doğmuş oluyor. Yani faiz şey
de burada adaya parayı takdim ederken bunu bir mal olarak takdim ediyor.
Para ölçü birimi olmaktan çıkıyor faiz olunca. Evet evet. Diğer birnokta
izleyicilerimiz mutlaka fark etmiştir. Tekrar edersek geçen bölümde
yaptığımız gibi. Bin lira var ilk piyasaya sürülen ve bir sene sonra onlardan
bin yetmiş lira geri isteniyor. Nasıl olacak bu? Sadullah anlıyor ilk üç kağıdı.
Ne diyor? Yani piyasada sadece bin lira var sen basıyorsun bu parayı ve
bizden binyetmiş lira istiyorsun yani bu zulümdür bu. Mümkün değil bunun
ödenmesi. Ondan sonraki aşamada ne yapıyor dyorki madem öyle ne
yapalım biz sadece faizini ödeyelim. Ve faizini ödedikçe yetmiş lira önce
sonra 140 liraya çıkıyor bu böyle 210 lira Piyasadaki para belli süre
içersinde çekilmeye başlıyor. Aslında çok enteresandır piyasada para
kalmıyor çekiliyor bir yandan da hayat pahalılaşıyor. Yani aslında bir
cendere gibi. Yani insanların zihinlerinde şöyle canlanmıştır belki. Bir
taraftan düşünün insanların gelir kaynağı azalırken öbür taraftan da
hayatın pahalılaştığını düşünün. İkisi arasında bu sefer sıkışıp kalıyorlar,
yani öyle bir yapı. Piyasadada mesela çok miktarda bankaların ürettiği
kredi hacmine baktığımızda sanal olarak yığınla para var ama fert fert
işadamına git para sıkıntısı çekiyor. İşte hane halkı reisi para sıkıntısı
çekiyor, talebe para sıkıntısı çekiyor hoca para sıkıntısı çekiyor herkes para
sıkıntısı çekiyor. Çünkü paranın olması için borç olarak, sanal kredi olarak
alınması lazım. Tabi borç olarak giriyor sisteme. Yani fiziksel olarak parayı
ekiyor bir taraftan ekonomiden adada halbuki adadaki şey de çok güzel

olmuş doğal iktisat döngüsünü adadaki iktisat döngüsü Evet orayada
iktisat döngüsü olarak monte etti arkadaşlar sağolsun. Özellikle ikinci
bölümü izleyen izleyicilerimizhemen o doğal iktisat döngüsünü oraya
oturtmuşlardır herhalde. Adadaki bir iktisat döngüsü var mal ve hizmet
öbür tarafta para dön güsü . Onu orada gayet güzel işlemiş oluyor
bujşekilde. Sonunda da anlıyorlar ve bu şekiilde bitiyor. Yani şeyde faiz işin
içersine girince diyelimki ölçü bir de mal ve himet var bu doğal iktisat
döngüsünde şey yaptığımız. Bunları çevirecek kadar da para var.Faiz işin
içersine girince ya para miktarını artırıyor ya azaltıyor.Yani artırıyor şöyle
artırıyor o bin lira bin yetmiş lira oluyor. O yetiş liralık parayı vermek için
yetmiş liralık kredi alacaksınız. Onu vermek için yeniden kredi alacaksınız.
Bu sefer rakamlar şişiyor para olarak. Mal ve hizmet ise onun artışı daha
önceki zaman konuştuğumuz gibi belli kurallara tabi. Bileşik faiz usulüyle
artmaz. Kesinlikle, yani bir tavuğun günde bir yumurta değilde bir müddet
sonra üç satte bir, iki saatte bir dakkada bir, bir günde bir milyon
yumurtlaması gibi yani. Böyle düşündüğümüz zaman ya bu olur mu böyle
diyoruz ama aynı şey parada oluyor. Parada olunca, işte onun için
değersayımla başladık yani, parada olunca insanımız ya işte tabi bileşik
faizle bunu norml gibi algılıyor ama bunu fiziksel olarak dğal iktisatta test
ettiğiniz zaman bu olmaz diyor. Yani bir denklem kuruluyor denklemin bir
tarafında a grubu var diyelimki mal ve hizmetler, öteki tarafta B. Şimdi A
grubundaki artış için diyoruzki mesela bir tavuk günde bir milyon yumurta
yumurtladı. Ya git dalga mı geçiyorsun diyor. İyi de ona eşittir dediğin para
kısmında bir tavuk günde bir milyon yumurtlar sözünü kabul ediyorsun.
Zınk diye çıkıyor.:) Aslında burada hocam iç ve dış borçlara da gireceğiz
biraz sonra ben bu adadakiler ile birebir örtüştürüyorum. Mesela kıbrıstaki
… iç ve dış borçalar mesela borçlar. Burada şunu hemen söyleyelim
hocam. Bir yanlış algılama da oluyor zaman zaman. Şimdi bizim burada
eleştirdiğimiz sistemin kendisidir. Biz bu düzene karşıyız.Hangi hükümet
olursa olsun bu borca dayalı para sisteminde borç almak
mecburiyetindedir. Kesinlikle. Çünkü sistem buna göre kurgulanmış. Ha
birbirleriyle ben daha az aldım o daha çok aldı o ayrı bir şey. Onun
politikası ayrı konuşulur ama borca dayalı para sisteminde borç almadan

iktisadını çevirebilecek bir denklem kuramazsınız. Çünkü bütün sistem
buna göre kurgulanmış yani. Dolayısıyla günümüz ülkemizde de her hafta
boç alınıyor. Nasıl alınıyor hocam nerden alınıyor? Evet borçlanmanın nasıl
yapıldığı ile ilgili de bir şey var değil mi.Hazine müsteşarlığının sitesine
gireceksiniz. Hazine.gov.tr de iç borçlanma sratejilerinden tutun da ne
kadar nerede borçlanılmıştır mesela bizim elimize 28 şubat 2013 tarihli
hazinenin Gültekin hocanın çıkarıp da kağıda da döktüğü 28 Şubat 2013 iç
borçlanma stratejisi. Mart mayıs ayında ne diyor hocam burada? Hocam
mart ayında en alttaki üç paragrafa bakarsak burada özet olarak orda
bakın mart ayında toplam 11.4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık
toplam 10 milyar tl lik iç borçlanma gerçekleştirilimesi programlanmakta.
11.4 milyar TL lik iç borç ödemiş 10 milyar tl lik yeni borç almış. Şimdi bu
üç aylık plan bakın nisan ayında 15.6 milyar tl lik borç ödenmesi
planlanıyor, 14 milyar iç borçlanma gerçekleştirilecek. Yani bir anlamda
faiz artı anapara. Ada gözümün önünde aslında bunu gördüğümde. Ada
aynen böyle. Mayıs ayında 16.7 milyar lira borç ödeyecekler plana göre,
14,5 milyar lira yeni borç alacaklar. 38,5 milyar lira borç ediyor bu. Yani
yeni alınacak borç. 43 milyar lira borç ödemesi. Yine hazine sitesinden
mesela kamu borç stoklarına baktığımızda ne görüyoruz hocam? Hocam
hazine.gov.tr den yine türkiye cumhuriyet merkez bankası resmi sitesinden
de doğrulanabilinir. Ben şöyle net değil brüt borç stoku üzerinden
konuşabiliriz. Şöyle bir resim var. İnterten sitesinde ufuk hattında bunu
koyduk yani orjinallerini orda resim olarak koyduk oradan bakabilirler
kullanıcılarımız. Burada baktığımız hocam kamu brüt toplam borç stoku
550 buçuk milyar TL. ben 6 ekim 2012 tarihiyle bunu dolar a vurdum. 304
milyar ABD doları burada gözüken bu, brüt dış borç stoku. Yani cumhuriyet
merkez bankası net varlıkları kamu varlıkları onları çıktıktan sonra net
deniyor. Tabi orada başka şeyler de sorgulanabilir. Sitem aslında borca
dayalı olduu için yani ayıklamaya kalktığınız zaman bir çok şeyi. Yani
merkez bankası devletin mi orası yüzde yüz. Bazıları nete bakmak lazım
diyor ya. O da tabi Amerikada yani başka bonolarda ordan sana para
verirlerse bu tarafa gelecek filan bir sürü hikayesi var. Borca dayalı para
sistemi böyle bir biri içersine girmiş borcun borcunun borcunun borcu gibi

böyle devam edip duruyor yani. Şimdi alt tarafa da baktığımız zaman
hocam. Brüt dış borç stoku o da gözüken rakam brüt dış borç yani özel
sektörü vesair de içeriyor bu tabi 323 milyar ABD doları. Yani altta onu
daire ile de çizdim.Brütleri gösteriyor neden brütleri de gösteriyorum? Özel
sektör. Yarın öbür gün bankalar diyelimki özel sektör sıcak para dedikleri
getiriyorlar sürekli 100 milyar doların üstünde sıcak para deniyor ordan
alıyor devlet tahiline veya başka şeylere yatırıyor. Diyelim ki onlar bir
mükellefiyet değil mi? Yarın öbür gün bankaların borcu bizim borcumuz
değildir diyeceklerse tamam. Kimse diyemez herhalde diyelim ki sizin
çocuklarınız var. Devlet baba olarak babasınız çocuklarınız var. Kapıya
geldi adam dediki senin oğlan Ömer in bana 100 milyon borcu var. A Ömer
beni ilgilendirmiyor yani diyebilir misiniz? Kesinlikle. Diyemezsiniz yani
aynı durum burda. Yani diyeceksinki yani ne yapalım işte bizim oğlan
yapmış biraz kızacaksın, bağıracaksın elindekini alacaksın ama sonunda
paşa paşa bunu ödemek zorunda kalacaksın.Yani bu benim borcun değil o
yapmış falan diyebilirsiniz bu da bir mentalite yaklaşım tarzıdır ama
neticeyi değiştirmeyen bir yaklaşım tarzıdır. Ha Hasan Hüseyin ha Hüseyin
Hasan gibi. Yani isimler birini başa birini sona yazmak gibi bir şey. Yani
hocam burada özeti ne oluyor? 620 milyar dolar iç dış borç. Toplam
borcumuz kabaca brüt olarak bu kadar. Bir de başka bir doküman daha var
orada yine hazinenin açıklaması dikkat edereniz. Zati biz şu anda yani şey
olmasın diye kendimiz başka hesap yapmadık değerli dostlarımız yani biz
kağıdı kalemi alıp başka türlü hesap da yapabiliriz. Bu hesaplarda da incik
cincik böyle bir kuyumcu titizliği ile bütçeyi böyle dibine kadar çalışıp
hangilerinin hangi tür borç olduğunu ayrıca çalışabiliriz. Biz onları bıraktık
çünkü onlar diyelimki işte o oraya girmez bu buraya girmez bir sürü
tartışma olmasın diye biz tamamen hazine müsteşerlığının internet
sitesinden aldıımız rakamları size borca dayalı para sistemi çercevesinde
bu şekilde anlatmaya çalışyoruz. O nedir hocam son olarak söylerseniz.
Hocam son bir şey daha var onu da bulursak yani tek sayfalık bir doküman
var yine onu ufuk hattından ben şey yapayım. O zman birazdan onu
diyelim. İkinci bölümde başlayalım. İkinci bölümde şunu anlatalım. Bu
birinci bölümü de tamamlayalım. Yani elimizdeki borç brüt olarak 630

milyar dolar civarında şu anda iç ve dış. Peki milletin kafasının karıştığı şey
IMF ye borcumuz kapanıyor hocam geldiniz siz iki tane hoca kafa kafaya
vermişsiniz bize burdan borçtan bahsediyorsunuz. Bu nasıl oluyor diye kafa
karışıklığını giermek için ikinci bölümün başında bu nasıl oluyor bunu izah
etmeye çalışalım. Bizden ayrılmayın efendim.
Evet tekrar iyi akşamlar değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Şimdi
Türkiyenin iç ve dış borçları ve bu borçlanmanın nasıl yapıldığı konusunu
konuşuyoruz. Az önce ifade ettiğimiz gibi iç ve dış borçlar brüt olarak 630
milyar dolar civarında yeni rakamlar. Siz de arada hazinenin internet
sitsine girdiniz Hocam orada ne görüyorsunuz bize onu aktarır mısınız.
Hazinenin sitesine izleyicilerimiz de bakarsa 2013/51 sayıyla 29 Mart2013
tarihli başbakanlık hazine müsteşarlığı basın duyurusu 31.12.2012 tarihi
itibariyle Türkiye brüt dış borç stoku.
2012 yılı 4. Çeyrek resmi Türkiye brüt dış borç stoku geçici verileri
kamoyunun bilgisine sunulmaktadır. Türkiye brüt dış borç stokundaki
gelişmeler. Türkiye brüt dış borç stoku 2012 yılı 4. Çeyrek sonu itibariyle
336.9 milyar ABD olarak gerçekleşmiştir.Bu dış borç stokumuz. Evet bu dış
borç. İç borç ile ilgili yine bir başka dökümanda da 530 milyar TL civarında.
Bizim dediğimiz rakamlar ile örtüşüyor. Tek bir sayfalık veya birkaç sayfalık
dökümanlarla da bu teyit edilmiş. Bu 29 mart rakamları. Yani böyle bir
durum sözkonusu. Şimdi borçlanmamın aslında niteliği değişti.Vatandaşın
algılayamadığı şey o. Bizim IMF ye borcumuz tabi çok az bir şey kaldı onu
yetkililer söylüyorlar. Zati o tamamen kapanacak. Yani kapanır da yani.
Orda sorun yok. Yani şey açısından, IMF ye borçların kapanması açısından
sorun yok. Ama ne oldu şimdi devlet bir izi kağıt çıkarıyor. Borçlanma
senedi çıkarıyor devlet. Bu bırçlanma senedini, yeni borçlanma nasıl
oluyor,yeni yapı. Çıkarıyor bankalara diyorki ben şu küpürlerle diyelimki
100 er liralık üzerinde yüzde işte ne kadar faiz oluşan faizler orada var mı
hocam bir iki tane rakam benim buradaki.. Şurada birkaç aslında.. Bu yeni
küpürler üzerinde bonoların yüzde 10 lar civarında, biraz daha düşmüş gibi
yüzde 7 ler civarında faiz taşıyan paralar çıkarıyor. Ne yapıyor, bunları
bankalara veriyor. Bankalar da vatandaşlara tek tek fert fert satıyor bu

senetleri. Sizin paranız var siz paranızla giriyorsunuz hazine bonosu
alıyorsunuz. Devlet tahvili alıyorsunuz. İşte o devlet tahvili aldığınız anda
aslında devlet borçlanmış oluyor.Hocam bir de devlet tahvili ihracı deniyor.
İnsanlar ihraç denince aa ne güzel demekki bir tahvil de var yatırım da var
yani insanlar da değişik bir alı var. Devletin tahvil ihracı yapası insanlarda
olumlu çağrışım yapıyor. Yani bu da bir algı aslında.İşte kavramları algı
yönetimi aslında devlet yönetilmiyor algı yönetiliyor daha önceden. Bir
devlet yetkilisi Dubai de yanlış hatırlamıyorsam geçmişte bir cümlesi vardı.
Televizyonda dediki: Devletimizin ihraç etmiş olduğu tahvillereyabancı
yatırımcılar 1 milyar dolarlık yaırım yaptı. Şimdi bu cümleyi bu şekilde
duyan bir vatandaş ne yapıyor? Bunun içinde ihracat kelimesi var, yabancı
yatırımcı var, işte dolar var 1 milyar dolar yatırılmış . İyi bir şey
zannediyor.Aslında şöyle ben bunu teleffuz edersem 1 milyar dolar borç
aldık. Kesinlikle. Bunun manası bu. Kestirmeden söyleyince olmuyor. Yeni
algı yönetiminde biraz daha bunları böyle eğerek bükerek filan söylemeye
başladığınız zaman bu kendimizi kandırma gibi bir şey oluyor. Burdaki
sorun düzenle ilgili. Sistemin kendisi sorunlu. Sorunu doğru
tanımlamazsanız çözüm asla ümkün olmaz. Yani hatta çözümün yüzde 80 i
nedir sorunu tanımlamaktır diyoruz mühendislikte.
Şimdi şöyle bir şey de var yani bir probleme yada soruna siz
değindiğinizde yani ona yaklaştığınızda üç tane şey var. Birisi ya onu
çözersiniz, bir doğru çözüm vardır. Ki bizim dediğimiz gibi BDPS KRS
dediğimiz şeyi kaldırmaktır. Yada nedir diğer taraftan bir pansuman.
Sonuçlarını yani zararlı sonuçlarını pansuman etmeye çalışırsınız. Öbür
taraftan da sorunu halının altına süpürürsünüz. Yani sorunu halının altına
süpürmek çok tehlikeli neden sistemetik açıdan düşündüğümüzde.Sorunlar
büyüyor büyüyor hiç çözülemeyecek hale geliyor o zaman.Buyrun
italyasını, buyrun yunanistanı, buyrun işte Kıbrısta biraz sonra
konuşacağımız meseleleri. Yani algı yönetimi söz konusu. İnsanlar belki bir
anlamda istikrar sürsün şu bu adına yapıyolar bunu ama yani insanlarda
ne zaman baksanız yani soksktaki insan onu söylüyor. Yani diyorki borç
falan kalmadı siz diyorsunuz böyle ama zaman zaman konuşuyoruz bakın
geçen falanca bakanımız şöyle dedi, şu bakan şöyle dedi. Şimdi vatandaşın

şunu iyi kavraması lazım IMF nin takip ettiği düzenleme ve denetleme
kuuluşu olarak. Şimdi bu IMF dediğimiz şey nedir? 2. Dünya savaşı sonrası
kurulan bu global ekonomik sistemin adeta böyle şu anda biraz yangın
itfayecisine çevirmeye çalışıyorlar da bir denetleyicisi gibi yani watchdog
dediği bir takip edicisi. Kurallara uyuyor musunuz bir anlamda? Ki biz IMF
kuruluşunun da bir ortağıyız.Ortağı olarak işte ortaklar para koyuyor. O
paralarla siz uluslararası küresel ekonomik sisteme uymak için IMF den
borç alıyorsunuz. IMF den alınana borçta da şöyle bir şey var. IMF den
alınan borçlarımızın bitmesi şu manaya geliyor. Biz borçsuzuz artık bundan
sonra borcumuz bitiyor manasına gelmiyor. IMF ye olan borçlarınızın
bitmesi demek siz küresel ekonomik sisteme tam olarak eklemlendiniz
demek. Bunun manası bu. Şimdi devlet büyüklerimiz ne diyor? Bizim IMF
ye olan borçlarımızı kapatıyoruz mayıs itibari ile. Ben de şunu anlıyorum.
Haziran itibariyle biz uluslar arası küresel para sistemi ile dört dörtlük
eklemlenmiş bir ülke haline geleceğiz. Yeni zulmün sömürünün bu sistem
içersinde, yani o kurallar yerleşti bundan sonra devam. Bu borçsuzuz
manasına gelmiyor. Yani u borca dayalı para sisteminin dibine kadar
bulaşmışız manasına geliyor. İtalya yolundayız, İspanya yolundayız
batıdaki diğer ülkelerin yolundayız.Önümüzdeki programa onları
konuşacağız ki bakayım mesela önümüzdeki programda Küresel finans
krizi var. Mortgage krizinden başlayarak. Bu çökmekte olan uluslar arası
finansal sisteme dört dörtlük eklemlendik. Yani imf ye borcumuz bitti
demek bu manaya geliyor. Borçsuzuz manasına gelmiyor. Borçlarımız var
mı? İşte hazine müsteşarlığı. Biz neyi eleştiriyoruz burda? Biz burda şunu
eleştiriyoruz. Arkadaş 1. Konuşurken devlet idarecilerinin halkı aydınlatıcı
şekilde konuşması lazım. Yani yanlış anlaşımlara vesile olacak şekilde
cümleler kurmak halkı büyük hayal kırıklıklarına uğratır ve bu da farklı bir
şekilde yansır yani. Birazdan mesela güney kıbrıs rum yönetimi ile ilgili
konuşacağız. Ondan sonra ikincisi siz bu düzende borçlanmak
mecburiyetindesiniz. Düzen böyle. Bu borca dayalı para düzeni. Bakın bu
düzen çöktü. Bütün dünyada çöktü. Bu çöküşün karşısında durmaları
mümkün değil. Geçen IMF başkanı Christian ne diyordu. Make or Brak. Yani
ya düzelteceğiz ya da çöküş. Ama işte çöküş. Şimdi mesela küçücük bir

adada gördük tabi onun başka yorumlarını da yapacağız siyasi yorumlarını
da . Nasıl mesela çokbüyük etkiler yapabiliyor. Bunları göreceğiz. Yani
borçlanma şu anda devam ediyor dolu dizgin. Devam etmek
mecburiyetinde. Hiçbirşey bilmiyorsanız Hazine.gov.tr ye gireceksiniz.
Buradan gideceksiniz iç borçlar dış borçlar orda göreceksiniz o rakamları
çok da teknik olarak detayları şudur budur bilmenize de gerek yok.
Bilmeniz gereken ana hatlarıyla bizim iç ve dış borçalar dahil toplam brüt
630 milyar dolar borcumuz var ve bu sürekli devam eden bir borç. Biz
neyapıyoruz? Borç yönetimi yapılıyor. Çünkü sistem borcan dayalı para
sistemi olduğu için. Adadaki hikaye bir taraftan para azalıyor öbür taraftan
yeni borçlanma yapıyorsun. Azalan parayı ikame etmek için yeni borçları
yönetiyorsun.Bunu böyle bir garip birşeye çıktı. Hocam aslında şeyle de
doğrulayabiliriz. Geçen yıkıcı etkilerini anlatırken buzdağını da söylemiştik
belki arkadaşlar tekrar onu verebilir. Buz dağı çok önemli mesela. Ynai eski
parayla 53 katirilyon yeni parayla 53 milyar lira nedir devletin bu sene
ödediği faiz kısmı. Bir de halkın ödediği kısım var buzdağında 110 milyar
lira faiz geliri var. 814 milyar lira havadan ürettikleri para kısmi rezerv
sistemi ile bankaların. Yani devletin 53 milyar lira faiz ödemesi için ne
kadar borcu olması lazım? Bütçede 53 milyar lira kafada tek kalemde
ayırıyorsunuz.Ekranda buzdağı. Bunun … kısmı devletin ödediği faiz kısmı
muhtemelen bir kımı dış borcu falan da var. Fakat burada önemli bir kısmı
da devletin ödediği kısım bankalara. Vatandaşın ödediği kısım daha fazla
tabi. Gerçi onu da devlet kısmında inceleyeceğiz değilmi hocam. Devlet
dediğiniz nedir yani ir soyut kavram. İşin ucu hepsi yine geliyor insanlara.
Neye geliyoruz neticede borç dediğimiz şey. Borçlanmanın niteliği değişti.
Imf ye olan borlarımız bitti demek şu demek yani borcumuz kalmadı
demek değil biz uluslar arası finans sistemine dört dörtlük 100 de 100 lük
eklemlendik demek. Bu bir. İkincisi devlet borçlanmaya devam ediyor. İki
türlü senet çıkarıyor, borçlanma senedi. Birinvcisi bono ve tahviller olarak
iç piyasaya veriyor türk lirası cinsinden. Siz onu bankanızda kendi
hesabınız varsa internetten artık birçok kişi alıyor satıyor giriyorsunuz
diyorsunuz ki a ben hazine bonosu alayım. İşte hazine bonosu aldığınız
zaman siz aslında devlete borç vermiş oluyorsunuz. Ama burdaki asıl şey

bankalar üzerinden yaplıyor. Bankalar üzerinden yaılıyor. Yani o kadar sinsi
ve içimize girdi ki biz aslında devlete borç verdiğimizin de farkında değiliz
bazen. Bono aldım diyorsun işte likit tir bu bugün alıyorum yarın
bozuyorum. O kimden çıkıyor. Bu neticede senden faiz olarak çıkıyor.
Bütün insanlardan çıkıyor evet. Yani hazine iç piyasadan borçlanıyor bir de
uluslar arası piyasalara tahvil ihraç ediyor. İşte frankfurt borsasına New
York, Tokyo, Dubai, Samurai borsası bu tür borsalara türk tahvillerini ihraç
ediyor. Bunların fiyatları nasıl belirleniyor? Bunlar işte 100 dolar üzerinden,
bunların alım satımları ile belirleniyor. Bir de işte derecelendirme
kuruluşları sizi derecelendiriyor yeni not veriyor. Yeni not da bir puan
yüseldi bu günler de biliyorsunuz. İşte yeni not verdikçe uluslar arası
parası olanlara diyorki Türkiye ye borç verebilirsiniz bu bu manaya geliyor.
Yani hep böyle şey tarafından bakıyoruz. Herkes oraya geliyor daha fazla
borç vermeye.Yani diğer inanlara diyor ki gidin Türkiyeye borç verin diyor.
Biz de borçlanma kapasitemiz artıyor. Daha çok insan borçlanıyor.
Borçlandık borçlandık ,borçlandık pat diye iki puan düşürdü uluslar arası
derecelendirme kuruluşları. Güm diye gümledik o zaman. Hızlıca
tahvillerimizden kaçar millet 100 dolarlık bonomuz 4 dolara alınıp
satılmaya başlanır. Yüzde altmış bir anda kaybımız olur ki Brezilya da
Arjantin de bunlar geçmişte yaşandı ama şu an itibariyle Türkiye nin kendi
borçları var ve borçları sıcak para ile çevirebiliyor. Şimdi bu konuda
yetkililer aman borçlarımızı çevirebiliyoruz, bu çok iyi bir şey diyebilirler
ama bize küçük küçük bazı şeyler olur. Hani bir fıkra vardır bir adamın evi
baına yıkılmış gariban bir adamın başına yıkılınca kendi kendine
hayıflanmış ya demiş ben 40 senedir senin içinde oturuyorum ey duvar ey
çatı kiriş kolon değil de işte birket tuğla. Neden demiş tepeme güm diye
yıkıldınız bir anda. Duvar da dile gelmiş. Olur ya. Demişki ya sana
söylemeye çalıştık birşeyler ama. Hafif bir çatlak verdik, ağzımıza hemen
alçıyır tıkadın. Biraz daha açtık getirdin çimentoyu tıkadın. Braz daha
kenarlardan dal budak saralım dedik hepsini alçı yaptığın yetmemiş gibi
üzerimize bir de duvr kağıdı çektin. Daha ne diyelim sana demiş yani. Şu
anki duumu nasıl güzel anlatıyor. Şimdi sistemin kendisi çöküyor. Bunu
böyle alçılarla palyatif tedbirlerle geçiştiremeyiz. Halının altına süpürmek

yani. Halının altına süpüre süpüre gidemeyiz. Bu kadar borç alıyoruz, Bu
kadar faiz ödüyoruz. Bakın bu kadar faiz i biz ödemek mecburiyetinde
değiliz. Yani faizlerimizi ödemeyelim manasında söylemiyorum. Bu sistem
yani borca dayalı para sistemini değiştirseydik yaniborca dayalı olmayan
adil bir sistem oturtursak bunları ödemek mecburiyetinde kalmayız. Hocam
burada bir şey aklıma geldi benim siz anlatırken. İki tane şey var. İnsanlara
anlatırken. Birisi yani borçlanabiliyoruz yani sürüdürebiliyoruz. Biz ona
diyoruz bunu gittiği yer belli tamam. Yani sonu ne? malum olan bir şey.
Yani o gerekçeleri ortadan kalkıyor. Bir de şu var yani diyorki faiz yüzdeleri
bir düşük. Yani eskiden 100 de 100 ler di borçlanmalar şimdi işte 100 de 9
larda veya 100 de 7 lerde duruma göre. Diğer bir şey de borcun veya faiz
ödemelerinin milli gelire oranı daha az eskiye göre diye bunlar da hemen
insanlara söyleniyor. İnsanlar da hakkaten durum daha da iyiye gidiyor
algısı, algı yönetimi dedik ya, o algı oluşuyor. Yani bununla ilgili de aslında
bir iki şey söylemek lazım. Bu milli gelir hesaplamaların hepsi sürekli
değişiyor. Bu oranlardan bahsediyorsak biliyorsun milli gelire oranı
dediğimiz zaman payda milli gelir, paydayı büyüttüğünüz zaman, aynen
öyle, o zaman sizin milli gelire olanı borçların düşüyor. Paydada ne var?
Paydada ne var diye baktığımızda orada da borç var. Yani 814 milyar TL
kısmı rezerv sistemi ile para üretmiş bankalar havadan.Çoğunu paydaya
yazıyorsun aldığın dış borçları. Sonra payda da şişince büyüyünce oran
düşmüş oluyor. Değer sayımı değiştiren izleyicilerimize, birinci programı iyi
dinlemeleri lazım, gerçekten iyi dinlemeleri lazım. Milli gelir hesaplanırken
paydada neler var kullanılan krediler . 814 milyar diyelimki bankalar
havadan üretmiş oraya böldüğünüz zaman , insanların borcuna
böldüğünüz zaman azalmış görünüyor. Ama borç artmış.Bakın hocam
burada faizin yıkıcı etkisiyle ilgili olarak bir not almışım ben. Pratik örnek
olsun diye. Bugün diyelim ki bir ev yaklaşık 150.000 TL olsa 1 milyara
6667 tane ev alınır. 10 milyara 66.000 ev alırsınız. 100 milyara 666.000 ev
alırsın. Şu anda kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında
borca dayalı para sistemini değiştirsek biz bunları çok rahat bütün ülkeyi
yeni baştan yenileriz kimseye de eyvallahımız olmaz. Bizim aslında
çırpındığımız şey burada bu hümüket şu hükümet şu program bu program

değil içinde bulunduğumuz borca dayalı para sisteminin kötülüğü
sebebiyle. 1.Global finansman krizinin sebebi budur burdan çökülüyor.
2.Imf ye borçlarımız bitti küresel ekonomik finansal sisteme tam olarak
ekleemlendik diye sevinmemize gerek yok çünkü o sistem çöküyor. Yani
sen şuna seviniyorsun batmakta olan bir gemiye kancayı takmışsın oh
takıldık tamam şimdi kurtulduk diyorsun iyi de o batıyor. Hocam orada ev
dediniz ya ben de geçen Haberdem den Ömer bey ile öyle bir şey yapalım
dedik. Toki konutlarıyla ilgili yaptı O kaba taslat 750 tane evin olduğu toki
konutları 30 milyon TL ye mal oluyor dedi KDV siz hesapladığınızda. Bunun
içerisinde okulu var şusu var busu var camisi var hepsi yani sosyal
yaşanılan bir alan ne kadar ? 30 milyon TL. Bu 110 milyar bizim buz
dağının altı vardı ya geçen programdaki onunla ben bir karşılaştırdım ve bir
de Türkiyedeki konut açığını internetten araştırdım rakamlar eğer teyid
edilirse 600 bin gibi bir konut açığı olduğu söyleniyor. Eğer 600 bin konut
açığı varsa hocam ona göre vurduk Türkiyenin konut ihtiyacının 4 katından
fazlasını bir senelik faize giden kısımla hallediyorsunuz. Ne muazzam bir
zulüm altındayızaslında. 110 katrilyon eski parayla, yani 110 milyar faiz.
İnsanlara buzdağının altına bakın dedik ya oraya giden parayla hiç yani
kaçınılabilir orası yani kesinlikle değiştirdiğinizde sistemi kaçınabilirsiniz.
Bir madencilik sektörüyle karşılaştırdık geçen baktık geçen seneki ihracat
2012 de madencilik sektöründe 4 milyar dolarmış. Bir senelik ihracat.
Bunun içine graniti mermeri doğal taşları, değerli taşları, altını işliyorlar
yurt dışına filan hepsi var. Kolomaniti boru filan. 7 milyar TL yapar. 7 milyar
nerede 110 milyar nerede. Bütün madencilik söktörü türkiyede bir faize
giden rakam yani korkunç bir şey. Gelin de baş kaldırıyorum demeyin yani.
İşte başkaldırıyorum. Hocam mesala akademik olarak da sıkıntımız da var
bu sistemin böyle olmasından kaynaklanan şimdi üreticiye ne deniyor
fayda teorisine göre yani senin objektif fonksiyonuna ne koyuyor senin
hedefin ne kar maksimizasyonu yani maksimum kar elde edeceksin
minumum maliyet. Bu burdan çıkmıştır.Yani bu kadar Bdps den dolayı sen
üretim yapacaksın sana iki türlü şey. Derslerde Endistrü mühendisliğinde
en çok anlattığımız şey bu. Maksimum kar minumum maliyet yapacaksın.
Herkes deli gibi koşturuyor yani. Yani 10 TL lik şeyi pazarda 20 TL ye

koyarsan satamazsın. Yani karı belli bir yere kadar edebiliyorsun. Küresel
de rekabet var. Sınırlar açılmış. Dönüyorsun maliyetleri minimuma
getireceksin. Ha! Nasıl getiriyorsun işte insan sağlığına zararı ama ucuz bir
çok katkı malzemesini gıdalarımıza koyuyoruz.Bu Borca Dayalı Para
Sistemi nin zararı değildir de nedir? Nerde arayacağız bunu? Yani sebep
sonuç Cause and Effect analysis var ya. Sebep sonuç ilişkili analizlari..
Hocam şimdi burda genetiği bozulmuş vesaire dediniz ya Anadoluda bir
çok yerde domatesin geniyle oynarlar. Bir çekirdek hatta çekirdeğin
tohumundan tekrar üretim yapamazsınız aynısını üretemezsiniz tekrar ithal
edeceksiniz onu da. Elma gibi küfeden küfeye boşltıyorlar. Eskiden
domatesin kokusu vardı lezzeti vardı, uzaktan ben domatesim derdi, şimdi
yok. Neden çünkü 3 ayda dünya pazarlarına ihraç edebileceğiniz bir
domates lazım. Yani kar maksimizasyonu için. Kar maksimize olacak,
maliyeti düşüreceksiniz. Eskiden bir şeye örnek vereyim Hocam. Eskiden
çarşıda gezerken sebiller vardı bizim zamanımızda hatırlar mısnız? Böyle
Allah rızası için koyarlardı, birileri gelenler içsin bir dua etsin diye. Böyle bir
şey görebiliyor musunuz şimdi? Tek tük yani. O da kalmadı. İstanbulda hiç
yani. Su şişeye girdikten sonra 50 kr 25 kr ne tutturursan kar
maksimizasyonu. Siz yapmaya kalkışsanız bir esnaf yapmaya kalksa
derlerki ya ne yapıyorsun biz bundan para kazanıyoruz ekmek yiyoruz.Bu
sefer böyle bir durum yani. Hocam şimdi işte bu karı minumum maliyetle
yapacağım diye bir çok baharatın içine kiremit tozu karıştırılıyor. Neden
hem ağır olacak hem de sen aynı ağırlıkta millete birçok zaralı şeyi
yediriyorsun. Hocam şimdi insanlar dünyanın öbür ucundaki ile rekabet
etmek zorunda. Orada 1 dolara mal ediyorsa.. Bütün bunların sıkıntısının
temelinde bu Borca Dayalı Para Sistemi yani faize dayalı para sistemi
yatıyor.Kesinlikle, Faiz belası bu tuzağı dediğimiz. Bu olmadan, yani bu
kaldırıldığı zaman bir çok şey kalkacak. Mesela ben şunu söylüyorum deli
gibi bu Borca Dayalı Para Sisteminde maksimum kar minimum maliyet
yapacağım diye insanlar sürekli iş yapıyor. Yani ihtiyaçları olmasa bile.
Başta bu Ufuk Hattı Programın başında ne dedik ihtiyaçlar sınırlıdır onlar
arzuları ihtiyaçlarla karşılaştırdılar. Siz bu kloro floro karbon gazlarını attınız
atmosfere ozon delindi oradan mevsimler değişiyor şimdi çok büyük

sıkıntılar çekiyoruz. Mevsimlerin değişmesi gıdaları etkiliyor gıdaların
etkilenmesi insanların yaşam standartlarını etkiliyor. Bütün bunların dönüp
de baktığınızda bunlar aslında faiz belasının içine giriyor. Dolayısıyla bu
düzene baş kaldırmayıp da ne yapacağız. Bu kadar net yani. Değer sayım
değiştirmek gerekiyor. Bir çok yazarlar da hükümetten yetkililer de faiz
lobisi diye sızlanı yorlar mesela. Değer sayım aslında değiştirip bu sistemi
değiştirmekte yani bütün temel. Bazen bakıyorum bir bakanımız çıkıyor
halktan vatandaştan birisi gibi ya işte şöyledir böyledir böyle bankalar
yapıyor diyor. Sistem yani sistemi değiştirin. Siz oradasınız yani yetkili
sorumlu sizsiniz orada yani . Parayı kim kontrol ediyorsa devlet o bu kadar
basit. Hocam şimdi ara vermeden önce kıbrıs konusuna şöyle yumuşak bir
geçiş yapalım. Imf ye borç veriyoruz diye sevniyoruz. Borçlarımız bitiyor bir
5 milyar dolar taahüt ettik. Onu da tahmin ediyorum meclisten onaylı
olarak yani meclisten karar geçerek verilmesi gerekiyor diye
biliyorum.Mecliste bir kanun yapacaklar, kanunla meclisten geçirecekler
öyle verecekler IMF ye. Yani bir başbakan yada herhangi bir devlet yetkilisi
ben istiyorum IMF ye borç veriyorum diyemez. Şimdi imf ile işimizi
tamamladıktan sonra yani borçlarımızı ödedikten sonra biz imfy çok borç
vereceğiz. Neden vereceğiz çünkü imf üye ülkelerden paraları toplayıp
diğer ülkelere para aktırdığı için onlara para yetiştirmesi gerekiyor. Şu
anda sistem çöküyor, şimdi biz başkalarını finanse etmek
mecburiyetindeyiz. Bu 5 değil 15 olacak 25 olacak habire gelecekler bize
diyecekler ki aslanım koçum hadi bakalım şuradan bir 5 daha ver, bir 5
daha ver. Nereye kadar gidecek bunlar? Bak avrupa isyan ediyor şu anda.
Neden Avrupa isyan ediyor? Siz diyor bu zamana kadar tam 5. kurtaymayı
yapıyorsunuz. Yunanistan irlanda portekiz ispanya şimdi de güney kıbrıs
rum yönetimi. Bu kadar para vermişsiniz bunlara, bunları bizim sırtımızdan
kurtarıyorsunuz. bizim paralarımızı bunlara gönderemezsiniz diye avrupa
parlementosunda gençler girdiler parlementoyu bastılar, baş kaldırdılar.
Şimdi kıbrısta neler oluyor son bölümde bunları konuşalım. Bu bağlamda
başka yere de girip programımızı tamamlayacağız. Bizden ayrılmayın
efendim. Değerli izleyiciler kıymetli dostlar programımıza süratle devam
ediyoruz. Hocam epey tweet geliyor. Birkaçtanesini de izleyicilerimzle

paylaşalım isterseniz. Muhammed Polat : Sömürüldüğünü görüp de bu
sömürüye sessiz kalan insanların vurdumduymazlığına başkaldırıyorum.
Halka sormadan halkı soyanlara başkaldırıyorum. Faize bdps ye
başkaldırıyorum diyen yüzlerce Sadullah yetişiyor. Evet bir zorumuz var.
Bubozuk sosyo ekonomik düzene başkaldırıyorum. Halkı bankalara
soyduranlara başkaldırıyorum. Türkiye yi faiz batağına sokan borca dayalı
para sistemine başkaldırıyorum. Vergilerin artmasına sebep olan borca
dayalı para sistemine başkaldırıyorum. Bir izleyicimiz: Ufuk hattını
izleyemiyorum. Safiye Hanım. Yine tekrarına talim olduk, başkaldırıyorum
bu şansızlığa. İnternetten izleyebiliyorlarsa www.ufukhattı.com da bunları
arkadaşlar çıkarır çıkarmaz oraya koyuyoruz, yani video olarak. Sedat
Dilanoğlu: 59 tl para varken 814 tl işlem yaptıranlara başkaldırıyorum.
Hocam bir isyan ediyorum, bir başkaldırıyorum inşallah bu işin sonu
hayırlara vesile olacak. Sakallı Hüsnü senin kurtuluşun için de
başkaldırıyorum. Burda da sakallı Sadullah vardı yani o biraz daha uyanık.
Hocam peki şimdi vaktimiz de çok kıymetli son bölümdeyiz. Ne dedik
bundan sonra daha biz imfy çok borç veririz. İmf bizden aldığı parayla
aslında diğer taraflarda yangın söndürmeye çalışıyor.Yani IMF bize muhtaç
değil. Tır geldi de bankalara para getirsdi ama yine yetmedi. IMF bizden
alacak bundan sonra biz orda efelenebiliriz borç veriyoruz artık falan filan
diyebizden alıp öbür taraflara verecek.. Aynı şeyi avrupa birliği yapmaya
kalkınca hem avrupa birliğinde halk sokaklara döküldü,yeter artık dediler
ya beş tane ülkeyi biz finanse ediyoruz. Bizim paralarımızı gönderiyorsunuz
buraya hem de rumlar sokakta biz paralarımızı bankalardan alamıyoruz
diyor.Hocam ne oluyor bu güney kıbrıs rum yönetiminde. Hocam aslında
şöyle baktığımızda doğal iktisat döngüsüne ben yine atıfta bulunacağım
müsadenizle. Orada yani mal hizmet var onun karşılığında bir para var.
Seviniyorlar şimdi ne güzel yabancı sermaye geliyor oh ne güze l şıkıdım
şıkıdım. Yani durum öyle değilmiş. Baktığımızda fazla para göz çıkarıyor.
Kıbrıs Rum kesiminin GSMH sı 24 milyar dolar civarında Yani 17 milyar euro
civarında. Yani milli geliri rum kesiminin24 milyar dolar.Farklı rakamlar da
olsa bankalarda gözüken para 200 milyar dolar. Bankalarda dönen para
200 milyar dolar. Yani milli gelirin 8 katı bankalarda para hareketi

var.Bizimkine benziyor yani bir anlamda. Peki ne oluyor o zaman. 13 gün
bankalar açılmadı. Bankara hücum edildi. Dünyanın her yerinde öyle yani
bizim 59 milyar TL fiziksel paramız var bankalarda 814 milyar TL
bankaların havadan ürettiği para. 770 milyar tl mevduat görünüyor. Bu
sistem Bdps dediğimiz insanların önemli bir kısmını o da nedir yani % 910'unun gidip de bankalardan parasını çekmesiyle tiyatronun bittiği
minişlerle yaptık ya. İngilterede 1914 yılında olan şeyin mini mini benzeri
güney kıbrısta oldu. Ama ingilterede harp tetiklemişti onu Hocam. Kıbrısta
şöyle bir şey var. Güney kıbrıs rum kesimi kıbrıs devleti adı altında avrupa
birliği üyesi oldu ve euro kullanmaya başladı. Kıbrıs aynı zamanda offshore
banking dediğimiz kıyı bankacılığının da bir cenneti. şimdi avrupa birliği
bekledi bekledi bekledi baktı kıbrısın milli geliri 24 milyar dolar ama
burada bu kıyı bankacılığında dönen para 200 milyar dolar. Döndüler
dedilerki üçlü bir yapı oluştu avrupada troyka dedikleri ey güney kıbrıs sen
bizim dediler bir üyemizsin. Ben avrupa birliği üyesiyim diye hava atmaya
gelince hava atıyorsun, her türlü niteminden faydalanıyorsun gel bakalım
bu 200 milyar dolar nasıl oluyor. Sana o zaman bazı tedbirler alacağız
dediler.Biz kendi gözümüzün önünde böyle bir para hareketliliğine müsade
edemeyiz. Ne dediler? Üçlü troyka kim Avrupa merkez bankası avrupa
komisyonu ve imf. Üçlü dedilerki sen bu hesaplarda işte kategoriye gittiler
100 bin euronun üzerinde şu kadar, ne kadar hocam? Burdaki benim en
son aldığım Dr. Nazım Berati gönderdi kıbrıstan. % 9.9 Yani barcleys
araştırma grubundan gelen bir rakammış bu yüzde 9.90. Yani 500 bin euro
hesabında olan mevduatlar grubu ki % 42 si böyleymiş. Daha fazla olunca
daha fazla vergi bindirdiler. Ve 28 milyar euro ediyor bu düşünün. Buradan
2.8 milyar euroluk bir vergi koyuyorlar. şimdi bu troyka diyorki sen diyor bu
kadar para bunun 100 bin euronun altındakilerden % 6.75 vergi alacaksın.
100 bin euronun üzerinde ondan sonra 500 bin euronun ondan sonra 1
milyonun üzerinde de.. 100 bin in üzerinde % 9.9 vergi alacaksın diyor.
Daha fazladan daha fazla vergi alacaksın diyor. İki banka bunun
neticesinde Laiki ile Kıbrıs Bank batırıldı.%80 i mevduatların silinmiş
durumda dendiğine göre. Kurtarma falan da olmayacakmış muhtemelen.
Avrupa birliğinin vereceği para yaklaşık işte 10 milyar euro. En son 5

milyar euro demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam onu çıkardılar mı Hocam?
Ben 10 milyar euro diye şey almışım. Belki 5 milyar ilk etapta verilecektir
ama toplam para imf nin de dözetiminde troykanın da gözetiminde 10
milyar euro vereceğiz diyor.Peki ne oldu bu vergiler gelmeye başlayınca
bankalar para veremez oldu. Çünkü para yok. Sanal. Herkesin hesap
cüzdanı var ama para yok. Bizim zeytin yağı bankacısı gibi. Bankalar para
vermedi millet elinde bankamatik kartlarıyla, şu anda kimse cebinde para
taşımıyor. Kredi kartları da kullanılmıyormuş artık . Kredi kartı
kullandırtmıyorlar, bankalar da para vermiyor. Ne oldu? Ggünlük 300 euro
sadece, günde 300 euro veriyoryurt dışında 5000 euro ya kadar işlem
yapıyorlar. İngilterenin orada bir sirü üstleri , kendi çalışanı var, askerleri
var onlar sıkıntıya girmesin diye uçakla 1 milyon euro para getirdi ve nakit,
cash olarak dağıttı İngiliz askerlerine ve çalışanlara. Yani ekonomi politik
boyutunu da gösteriyor biranlada. Burada aslında başka bir şey var hocam.
Şimdi bu görünen kısmı. Yani görünen kısmı nedir? Avrupa birliği bu kadar
kıyı bankacılığını sen gözümüzün önünde yapamazsın. Çünkü burada 2 şey
yapıyorsun. 1 para aklama oluyor burda kara para kirli para var. 2. si
burası vergi cenneti gibi kullanıyorsun. Bunu avrupa yıpıyor mu? Yapıyor.
Nerede yapıyor. Keyman adalarında ve Hollanda until lerinde yapıyor.
Avrupa birliğinin kendisi o sistemi yapıyor ama euro kullanılan alan
içersinde böyle birşey yapmıyor.Rumlar ise böyle o şımarık tavırlarıyla
biraz da Rusyayla ahbap çavuş ilişkileriyle. İşin içerisnde rusya da var.
Rusya şöyle var işin içersinde. Düşünün 2011 de 120 milyar dolar rus
parası gelmiş güney kıbrıs rum yönetimine gitmiş. Para geliyor gidiyor.
Şimdi avrupa birliği, troyka diyorki bu para kimin parası neyin nesi nerden
geliyor nereye gidiyor bunun kayıtları nedir? bu para aslında bir şey
gelmiyor yani. Ne geliyor sadece rakamlar geliyor. Nasıl biz mail
gönderiyoruz sms gönderiyoruz. Bir rakam yazıyor gönderiyor, öteki de
işte bir iki kayıt alıyor. O da geri gönderiyor işte para 120 milyar dolar geldi
gitti oluyor. Ha bunun karşılığında güney kıbrıs rum yönetiminin menfaati
ne burada.İşte bankalar kuruluyor, insanlar işe giriyor filan. İşte bu sistem
kalkarsa yaklaşık 3000 kişi işini kaybedeceği söyleniyor. 3000 kişiyi
etkileyecek. Ama ne yaptı avrupa birliği aslında başka bir şey var burada.

Şimdi açıyı, bu Ufuk Hattı programı. Bizim logomuz nedir işte şu su terazisi.
Yani önümüzde ne kadar set varsa hepsini ezber bozacağız düzelteceğiz.
Dümdüz etmemiz lazım. Dümdüz etmek için şu anda başka bir açıdan
bakmamız lazım. Nedir o daha geniş açı. Buz dağının altına bakmamız
lazım. Olaya geniş açıyla baktığmızda aslında doğu akdenizde muazzam
doğal gaz yatakları bulundu.Kıbrıs bu doğu akdenizdeki doğal gaz
yataklarının işletilmesiyle ilgili olarak ruhsat vermeye başladı. Şimdi bunlar
işletilecek ve burada muaazzam bir para doğacak. Şimdi burası ab nin
sınırı olduğu için ab baktı burada trilyon metre küp doğalgazdan
bahsediliyor. Yıllık 60 milyar metre küp doğalgazdan bahsediliyor. Yani 24
milyar dolarlık bir ticaret hacminden demek burada. Kabaca 20 milyar
dolarlık yıllık ticaret hacminden bahsediyoruz. AB hemen burada döndü
mercekler bunun üzerine. Baktılar ki burada Rusya mayalanıyor. Ona
müsade etmemek için tuttular bir anda paraları şey yaptılar. Putin ne dedi
çok aptalca bir hareket yapıyorsunuz dedi. Neden? Rusya geliyor parasını
oraya koyuyor ama Rumları da teşvik ediyor. Rusyada yatırım yaptırıyor.
Ruslar iyi o oynuyor santrancı. Şimdi mesela Rumlar rusların parasına
vergi koyduğu zaman. Putin de öbür tarafta rumların yatırımına el
koyacak. Diyecekki ne kadar vergiyle aldın sen bunu diyelim ki 10 milyar
dolar buradaki fabrikanın değeri de 10 milyar dolar ediyor diyecekki kafa
kafaya geliyor ödeştik diyecek Rusya. Orada yaş tahtaya basmıyor Rusya
gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ab ne yapıyor ab rusyayı buradan
uzaklaştırmak istiyor. Kaldıki Faysal İslam isimli bir ekonomistin bir şeyi
vardı ben onu da paylaştım tewetle de banka memureleri güney kıbrısta
bazı paraları alman bankalarına transfer etmek istiyorlar Rusların.Yani o
paraları onlar kullanmak istiyor.Yani aslında oyun çok daha büyük
oynanıyor. Oyunun merkezinde doğu akdenizin gazı var. Bu doğu
akdenizde trilyon metre küpe ulaşan bu doğal gazı kim nasıl işletecek.
Şimdi 4 tane ülke çok önemli gazın işlenmesinde . İsrail bankacılık alt
yapısı boru hatları hayfa limanı ve uluslararası ticaret örgütünden dolayı
çok önemli bir ülke ki kendi karasuları da aynı zamanda doğu akdenizde.
Kıbrıs çok önemli yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs diye temsil
ediliyor avrupa birliğinde onun için kıbrıs çok önemli. O kara sularında

petrol ve doğalgaz arama ruhsatı vermeye başladı. Yunanistan çok önemli
çünkü o onun arkasında ve Türkiye çok önemli. Bu dörtü olmadan burdaki
doğalgazın uluslararası ticarete çıkması mümkün değil. Şu anda bin metre
küpü doğalgazın yaklaşık 400 dolar olmuş. Şimdi siz bunu işletmek için bu
4 ünün bir araya gelmesi lazım. Bir araya kim getiriyor bunları şu sırada
Obama geldi İsraile dediki siz dördünüz Yunanistan Türkiye Kıbrıs ve İsrail
yani özür süreciyle bire bir ilişkili. Neden? Çünkü sen burada bu kadar
doğal gaz yatakları varken birbirine kapris yapmayın dedi. Ne istiyor
Türkiye? Türkiye belirli bir gücü var ve muhtaç olunan bir ülke. Türkiye
muhtaç olan bir ülke değil. Ne yaptı ona özür dilettirdi. Arkasında sadece
bu kısmı değil Olayı bütünüyle düşününce başka yataklar da var. Ona
sonra da değiniriz. Şimdi burada ne yaptı özür diledi Güney Kıbrıs Rum
Kesimini terbiye edecek, bankaları falan düzenleyecek. Bir müddet
bankalardan kaçış ya da bankalara hücum bunu derli toplu hala getirince
Rusları da buradan kovacaklar. Kaldıki Rusların mesela petrol şirketi güney
kıbrısa biz seni tam olarak kurtaralım bu durumdan bize doğu akdenizde
doğalgaz arama ve işletme ruhsatı verin dedi. Güney kıbrıs rum yönetimi
bunu reddetti. Reddetmek mecburiyetinde kaldı, Troyka skıştırdı bunları.
Çünkü öyle birşey ki ab nin saf değiştirmesi çok zor. Çünkü yunanistan var
arkalarında.Zaten Kıbrıs bankalarının çoğunun Yunanistanda da şeyleri var.
Şu anda yunanistan da sakat adam yardım edebilecek durumda değil.
Yunanistanın kendisi zaten 496 milyar dolar kurtarma parası aldı.
dolayısıyla yunanistan zaten makinaya bağlanmış halde güney kıbrıs rum
yönetimi de böyle bir şey. Burada rusları kovuyor. Neticede doğu akdeniz
doğal gazı işletilecek 4 tane ülkeyi amerika bir araya getirip tahsil etmeye
çalışıyor. Yani işin arkasında bu var. Kavganın özünde bu var. Rusya ne
yapmaya çalıştı hamle yaparak. İşte suriyede bir savaş çıkınca oradaki
üsleri var aynı zamanda petrol arama ruhsatı alabilseydi güney kıbrısta da
üs alacaktı. Ha o üssün adı petrol arama üssü filan olacaktı ama onun
güvenliği için güvenlik görevlisi gönderecekti. Yani asker gönderecekti bir
bakıma adına güvenlik görevlisi de, polis de ne dersen de yani. Dolayısıyla
böyle bir kavganın içerisinde Güney kıbrıs rum yönetimi. Ha olan kime
oldu? Olan yine vatandaşa oldu.Parası var, geçen programda dedik,

bankamatik kartın var paran var hesap cüzdanın var hadi hep beraber
gidin bakalım bankalarda para var mı. Yok. 13 gün açamadı. Açınca da
günde 300 eurodan fazlasını alamazsınız dediler.Bunun aylarca süreceği
söyleniyor. İnsanlar kanıksayıncaya kadar devam edecek. Bu geniş açıdan
bakınca ufuk hattından aslında işin içine hem özürü koyuyoruz aslında
özürün diğer bir parçası da var yani hem de şeyi görüyoruz yani buradaki
doğal gazın ne kadar etkili olduğunu. Bir trilyon metre küp çok inanılmaz
bir rakam. Doğu akdeniz, çok bakir bölgeler onlar. Oralardan çok daha
yüksek doğal gaz da çıkabilir. Doğalgazın 1000 metre küpü 400 dolara
varmış. Ki ham petrolün 112 dolara varmış. Bugün bakıyorsunuz hiç
ekonomik gözükmeyen sahalar ekonomik hale geldi 100 dolara geçince.
Şimdi doğalgaz dediğniz sondajı vuruyorsunuz başlıyor fışkırmaya.
Fışkırdığı anda kronometre yazıyor yani . 1000 metreküp 400 dolar.
Adamların hepsi balıklama atladı. Olan kabak rum vatandaşının başına
patladı. Hocam bu noktada aslında borca dayalı para sistemini bunun bağlı
olduğu kısmi rezerv sistemini yani paranın üretim mekanizmalarını bunları
anlamadan politik konulara da doru bakış açısıyla bakmak bir anlamda
mümkün değil.Yani her olayların arkasındaki ekonomi politiğini yakalamak
lazım yoksa göremezsek olmaz. Şimdi burada bu güncel konulara
girmişken dilerseniz aklıma bir soru daha geldi. Kuzey Irak merkezli
birşeyler oluyor şu anda biliyorsunuz. Terör örgütü imralı bağlamında bu
günlerde çok konuşuluyor toplumun her kesiminde. Bir barış süreci
yaşanıyor. Yani bunu bu ekonomi-politik açıdan, geniş açıdan yani ufuk
hattından izleyicilerimiz için yorumlayabilir misiniz hocam? Şimdi Hocam
şurdan hareket ediyoruz. Biz ekonomi bakış açısı yapıyoruz. Obama geldi
doğu akdenizde dev doğalgazrezervi var.Bunu kullanacaklar. Adam bunu
çıkaracak. Kim kıyı sahibi burada?Kıbrıs yani avrupa birliği, israil hadi arap
ülkelerini boşver, onları darmaduman ettiler. Bir de güç olarak Türkiye.
Geldi Obama bu dörtlüyü, Quatroyu : Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İsrail i
bir araya getiriyor şimdi.Nereden anlıyoruz bunu. Biz şurdan anlıyoruz.
Bizim dış işleri bakanlığı ne tür bir hamle yaptı hemen güney kıbrıstaki bu
olaylardan sonra? Dediki bu doğu akdenizdeki gazı paylaşalım. Biz de
gerikirse burda ruhsat verelim. Biz de burdan pay alalım dedi. Ki Türkiye

Petrolleri gemi aldı gazı aramak için.Yani Türkiye adım atıyor orada.
Demekki biryerlerden biz bu gazı çıkaracağız oldu, Türkiye ye de ufak da
olsa bir pay gösterdiler yada Türkiye buradan hamle yapıyor. Şimdi hamle
yapıyor da netice alır mı bilmem. Ne diyor? Ya buradan pay alalım ya da iki
ayrı devlet olsun. Bence akıllıca bir hamle. İki ayrı devlet ne demek? İki
ayrı devlet ne demek? Sen iki ayrı devleti kabul ettirdiğin anda kara suları
da paylaşılacak. Denizde şu alan da benim alanım diyeceksin. Gideceksin
sen de orda sondaj vuracaksın. Burdan sıkıştırıyorum gibi gözüküyor bizim
okuduğumuz. Amma eğer Türkiye burada pazarlığa hariçten hamlerle pay
almaya kalkarsa havasını alır. Çünkü bu işler çok önceden tezgahlanır, olur
ve biter. Nasılki Troyka bekledi bekledi bekledi geldi pat diye paralara el
koymaya kalktı, Rusya parasına. Onlar da gereken hamleyi yapar
tabi.Şimdi benzer bir yorumu, aynı bakış açısıyla ne dedik? Şimdi 60 milyar
metre küp 20 milyar dolarlık yıllık doğal gaz geliri. Şimdi Kuzey ıraktaki
petroller ise Suudi Arabistana eş değer bir istihsalkapasitesi var. Suudi
Arabistan ın günlük petrol ihracatı 10 milyon varil günlük.Bunun bırakın 10
milyon varili bunun yarısı kadar o günlük 5 milyon varil olsa 100 dolardan
365 gün yani 5 çarpı 360 milyon size yaklaşık yıllık 180 milyar dolar çıkarır.
Burada da 180 milyar dolarlık bir rant var Kuzey Irakta. Şimdi bakın
Türkiyeninhidro karbon konusunda konusunda senelik ithalat şeyi
bu.60milyar dolardan düşünürsek. Bu konuya sonra gireceğiz. Türkiye 60
milyar dolar yıllık para ödüyoruz. En büyük ithalat kalemimiz. Kuzey ırakta
180 milyar dolar yıllık. Yaklaşık Doğu akdenizde 20 milyar dolar yıllık. Şimdi
ne oldu? Biz bu zamana kadar 1980 li yıllara kadar Kürtler Türkler eski
dosttan düşman olmaz biz 1000 yıllık dosttuz nereden çıktı bu düşmanlık.
Bu suniydi. Bu çıkartıldı. Ne oldu bu çıkartılınca bu bölge ticarileştirilemedi.
Orda çünkü terör var. Terörün olduğu yere kimse yatırım yapmaz. Bu terör
tutuldu tutuldu tutuldu hem Türkler hem Kürtler öyle bir noktaya geldiki
lanet olsun ya bizler 1000 yıllık kardeşiz nereden çıktı bu savaş diye barışa
fit hale geldik neden çünkü Barzani Amerikayla görüştü dedilerki artık
tamam buradaki petrollerin anlaşmalarını yaptılar. Mesela Maliki falan karşı
çıkıyor ama orda birçok enerji anlaşmaları yapıldı. Amerikan şirketleri
hazır. Nereye gidecek boru hattıyla hayfa limanına. İsrail de hazır. Hem

doğal gazın hayfa limanı normal bir ticaret limanı olacak hem Kuzey Irak ın
ticaret limanı ikisini topladığımızda 200 milyar dolarlık yıllık bir ticaret
hacmi. E ne olacak?Barzani geldi dediki Ya ben bu şeyleri yapmak
istiyorum ama buradan da bu terör unsurlarını kaldırın. E kime kaldırttırıyor
Amerika şimdi o terör unsurlarını Türkiyeye kaldırttırıyor. Geliyor paşa paşa
baldıran zehiri bile olsa biz içiyoruz. Barış olmasın mı olsun da bize yarın
bir gün bize ne düşüyor burda . Efendim biz barış yaptık aman ne güzel.
Bir dakika şimdi Kürtlere de bırakmazlar orasını. 200 milyar doları Kürtlere
yedirmezler. Hocam ne yapacaklar biliyor musun tarih korkları değil cesur
adamları yazar tarihi. Şimdi Kürtler de Türkler de, eski dosttan düşman
olmaz kardeşim, bir araya gelecek dönecekler diyecekler ki bu barışı
yaptık o halde biz bu bölgeyi komple kendimiz dizayn edelim. Yani abd nin
ağzına, avrupanın ağzına bakmayacak. Çünkü burada yeni bir dünyayı
kuracak kadar kaynak var. 200 milyar dolar yıllık. Yani şimdi bu deli gibi
rakamlar. Her yıl. Ee ne olacak Amerika gelecek şimdi bu barıştan sonra
zaten oradaki anlaşmaları da hazır petrol istisali başlıyacak biz sadece
musul ve kerkük yumurtalık boru hattından kira alcağız. Çoğunu hayfa
limanından sevk edecek. Bize kirası düşecek Amerikaya ise karı düşecek.
Olmaz böyle şey. Yani kürtler de türkler de yani bölgenin çocukları bir
araya gelecek diyecekler ki kardeşim biz hiç bir üzerimizde emperyal
baskı kabul etmiyoruz. Başkaldırıyoruz, neticede burasını biz tanzim
edeceğiz diyecekler korkmadan. Allaha güvensinler kuvvet ve kudret
sahibi sadece Cenabı Allah tır. Bu dizaynı yaptıkları anda Türkiye yeni
dünyanın merkezi olur. Bir de tabi para sistemi ile bizim anlattığımız
mevzularla birlikte. Tabi Hocam zaten değersayım zaten hepsi bir.
Dediğiniz gibi bu değersayımla birlikte düşünülmesi gerekir. Bunlar
yapıldığı taktirde yeni bir dünya işte böyle kurulur. Bunları düşünmek
lazım. Ne kadar vaktimiz kaldı. Vaktimiz kalmadı Hocam arkadaşlar işaret
edip duruyor. Önümüzdeki programda uluslar arası finans krizi nedir, bu
çöküş nasıl oldu, şimdi bu zamana kadar onları önümüzdeki şeyde
özetleriz. İçi anlattık, sistemi anlattık, faizi anlattık borca dayalı para
sistemini, yıkıcı etkilerini bunun sürdürülemeyeceğini,çöktüğünü zaten
çökmekte olduğunu, etrafta olaylara bu açıdan bakabileceğimizi şimdi

küresel finansman krizi nedir, bu iş nereye vardı, çözümleri ne oluyor ve
alternatifler nelerdir, kim ne yapmaya çalışıyor buna benzer ekonomi
politik yorumlarımıza devam edeceğiz önümüzdeki programa. Evet
arkadaşlar değerli izleyiciler sevgili dostlar belki bu programı biraz
uzatıyoruz ama söylenecek çok şey var. Fakat çok laf olmasa bile çok şeyin
anlaşıldığı kanaatindeyiz. Bize gelen dönütlerden, e maillerden,
tweeterlardan, Hocamın zaman zaman üniversitede akademisyenler gelip
de söylemiş olduklarını filan bana aktarıyor, ben de kendisine aktarıyoru
paylaşıyorum. Bu arada değerli kamu yöneticileri, brokratlardan üniversite
camiasından, dostlarımızdan çok güzel dönütler alıyoruz. Çeşitli sorular
alıyoruz. Sizin sorularınız, dönütleriniz, değerlendirmeleriniz inanın bu
programı daha renkli ve daha heyecanlı hale getiriyor. Bizi izlemeye
devam edin. Önümüzdeki programda küresel finans krizini, ne yapmaya
çalışıyorlar, ne yapabiliriz konularını konuşacağız öyle değil mi Hocam.
Evet Hocam. Ben hayırlı akşamlar diyerek programı burada kapatıyorum.
Ben de hayırlı akşamlar diliyorum

