UFUK HATTI 6.BÖLÜM-KÜRESEL ZULME KARŞI MİLLİ DURUŞ
Mete Gündoğan: İyi akşamlar kıymetli izleyiciler, değerli dostlar…
15 günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza Hoşgeldiniz..
Bugün 12 Nisan 2013 Cuma….Prof.Dr.B. Gültekin Çetiner hocamızla birlikte
sunmuş olduğumuz Ufuk hattı programına sizlere selam,sevgi ve saygılarımızı arz
ederek başlıyoruz..
Geçen hafta ,hocam faizi yıkıcı etkileri başta olmak üzere birçok konuyu
konuştuk.Bu hafta da Küresel Finans krizi-Küresel Ekonomik Kriz ….bu konulara
gireceğiz.
Gültekin Çetiner: Evet
M.G. : Bu konular…Küresel Finans Krizi karşısında Dünyada neler yapılıyor?
Türkiye’de neler oluyor? Bunları anlatacağız ve sonunda da işte klasik olarak
sorularımızı sorarak sonuca vararak programımızı bağlayacağız…Ama her zaman
olduğu gibi mutad olduğu üzere deyim…Geçen haftanın şöyle bir ana hatlarıyla
özetini yapar mısınız hocam..
G.Ç.: Evet. Ben de izleyicilerimize sevgili dostlara hayırlı geceler diliyorum
.Aslında seri halde şimdi 6.sını yaptığımız programda üst üste koyarak gidiyoruz
ve çok da güzel dönükler alıyoruz. Şimdi faizin yıkıcı etkilerini özellikle anlattık.
Ondan sonra “buz dağı” örneğini verdik. Türkiye bağlamında 110 milyarlık buz
dağının altına bakmalarını söyledik. Geçen bölümde “faiz tuzağı” adında

bir

videomuz vardı. Onu bir anlamda özetledik ve çok güzel oradan da dönütler geldi.
M.G.: Onun şimdi İngilizcesini ve Arapçasını da hazırlıyor arkadaşlar..
G.Ç: SETAM a da teşekkür ediyoruz o konuda.
M.G.:

Sosyal

Ekonomik

ve

Teknolojik

Araştırmalar

Merkezi

SETAM’A

Teşekkürlerimizi buradan gönderiyoruz.
G.Ç: O faiz tuzağı içerisinde,onu özetlemeye artık ,izleyicilerimiz onu biliyorlar..
Hemen onun akabinde ne olduğunu,yani bütün mesele aslında özü anlama
dediğimiz şey orada yatıyor.Yani ekonomi’ye belirli bir para, bir mala karşılık altın
pompalanıyor. Ve o faiz nedeniyle sürekli ekonomiden çekiliyor,onun neticesinde
arada fiziksel para azalıyor,öbür taraftan da borç sürekli artıyor.Böyle bir
mekanizma,yani matematiksel olarak,bilimsel olarak faizin bir toplumu nasıl ifsad

ettiğini burada en iyi şekilde bir videoda göstermiş oluyor.Ve onun bizim Türkiye
bağlamında IMF ye olan borçlarla gerçekten IMF ye borç veriyor muyuz? Neden
veriyoruz? Konularına girdik.Ve aslında IMF ye olan borçlanmanın bitmesinin ne
olduğunu söyledik.Bir anlamda bu küresel sisteme bugün işleyeceğimiz konuya
entegre olduk biz.Tamamıyla.
M.G.: Ona tam olarak eklemlendik..
G.Ç: Hatta güzel bir tabiriniz vardı sizin yani öyle bir gemi var ki batmakta olan
gemi,oraya biz kendimizi zincirledik,yani kancayı taktık ordan,tamam yani nereye
gidiyorsan birlikteyiz sizinle gibi..
M.G: evet..Aynen öyle..
G.Ç: İşte bu bağlamda ne yapıyoruz..Bu kısımda batan gemi nasıl çıktı yola?Ne
aşamalardan geçti?Nasıl bu hale geldi?Ve Nereye doğru gidiyor?Yani bir anlamda
o

gemiyle

beraber

kendimizi

anlamaya

çalışacağız

bu

akşam..Yalnız…

borçlanmayla ilgili örnekler verdik hatırlarsanız..Onunla ilgili sosyal medyada çok
güzel şeyler geldi..Bir kere bizim borcumuzun 600 milyar dolar civarında
olduğunu..
M.G: Bu arada bu sosyal medya böyle yani çok direnişçi,devrimci bir ruhu var.
.Ulusal medyada ya da çok fazla ana akım konuşulan yerlerde konuşulmayan
şeyler sosyal medya dip dalgası gibi birikiyor birikiyor vurduğu zaman indiriyor
aşağıya..
G.Ç:

Evet..Çok

Önemli..Kesinlikle..Sosyal

medyada

ciddi

ciddi

Türkiye

gündemine ,ben ana akım medyaya da ulaşacağına inanıyorum..Yani bizim iç-dış
borcumuzun sanıldığının aksine gittikçe artmakta olduğunu,600 milyar dolar
civarında

iç-dış borç olduğunu, özellikle mart-mayıs ayında,bu hafta içerisinde

yeni bir borçlanma yaptılar 2-3 gün öncesinde 4.4 milyar lira civarında bir kere
de… örneğin,mart

ve

mayıs arasında 38 milyar lira yeni

borçlanmanın

yapılacağını,43 milyar liranın üzerinde 44 milyara yakın bir borç ve faiz
ödeneceğini,yani

bu

sistem

içerisinde

insanların

pek

çoğunun

farkına

varmadan,bizi bir yere götürdüğünü söyledik.Ve hatta güzel bir şekilde siz ifade
ettiniz. “Bu sistem var olduğu sürece kim gelirse gelsin borçlanmak zorundadır.”
M.G: Her hükümet zorundadır..

G.Ç: Yani bu sistem değişmediği sürece, bu zulüm burada kaldığı sürece sisteme
bağlı olarak devam edecektir dedik. Hocam orada yalnız son kısımda bir sürpriz
yaptınız..Yani Kıbrıs artı diğer petrol rezervleri kuzey ırak vs. Son dakikada çok
güzel bir tespit..Yani ben de birden şok oldum..İzleyicilerimiz de..Ve hakikaten
bugün ve önceki gün önemli haberler geldi.ben bu özetten sonra,girmeden önce
eğer izin verirseniz size sorayım..Bugün haberde vardı 1,5 trilyon metreküp
civarında bir gaz İsrailliler tarafından Doğu Akdeniz’de istislale başlamış..
M.G: Adam çıkarıyor yani..
G.Ç: Evet çıkarıyor.Türkiye dedi ki o özürün akabinde gelen neticede aynen Teklif
edildi.
M.G: Teklif.
G.Ç: Yani biz bunu Türkiye üzerinden yapalım.Yani sizin o dediğiniz şey,tamamıyla
önceki programda yerine taşlar yerine oturmuş oldu pratik olarak.
M.G: Yani evet onu..Aynen öyle yani,Onu dediğimiz zaman ondan sonra birkaç
tane arkadaş da aradı.Dediler ,bu şekilde mi yorumlanacak,doğru mu değil mi?
Filan derken yaklaşık 2 hafta önce söyledik bunu..1 hafta önce özür filan..Obama
geldi

birşeyler

yaptı..Ama

sonunda

dün

müydü

bugün

müydü

sosyal

medyada..yani internete düşen haberde…İşte israilden geldiler, işte bunu Türkiye
üzerinden Avrupaya pazarlayalım..Biz bunu istislale başladık dediler..Tabi burada
neden Türkiye üzerinden pazarlayacaklar..Türkiye’nin kazancı ne olacak diye
baktığımızda,Türkiye Avrupaya yönelik doğalgaz boru hatlarını yaptı,bitti.
G.Ç: Hazır bitmiş..
M.G:Hazır bitmiş..O çok kısa birşeyi buraya eklemleyecek biz sadece kira
alacağız.
G.Ç: Bir özürle bitti iş..
M.G: Biz sadece kira alacağız..Başka bir şey yani..Orada mesela şöyle bir şey
..Bizim bahçemizden su çıkarıyor adam,bizim şişemize de dolduruyor adam bir
müddet sonra bize satmaya başlayacak.
G.Ç: Aynen

M.G:B iz şeyi sorgulamıyoruz, sen bunu bizim bahçemizden çıkartıyorsun
kardeşim,gel bakalım şuraya..yani bu işler bu şekilde konuşulmaz bu şekilde
yapılmaz .Geniş açıdan bakmak lazım..Geniş açıdan bakılmazsa.
G.Ç: Hocam burda bir şey ifade edeyim.Yani geçen bölümde ondan önceki
bölümlerde gördük ki,yani bu meselelere bakarken,her türlü meselelere ,ekonomi
politik diyoruz ya,yani BDPS/KRS dediğimiz bu zulüm sistemi,yani bütün…
aslında… bunu hergün izleyicilerimiz görüyor.Bu farklı bir bakış açısı,yani değer
sayım diyoruz ya,
M.G: Evet..
G.Ç: İlk bölümde yani koyduğumuz..O hakikaten onun farkını hissettiriyor..Yani o
şekilde baktığınız zaman kimsenin göremediği yerden görebiliyorsunuz..Bunu
takipçi arkadaşlarda da görüyorsun..Bir olay bazen gündeme getirdiğimiz şeyler
onların zihninden de gelen şeyle oluyor.sağolsunlar..Çok teşekkür ediyoruz bütün
izleyicilerimize...Bu

ayrı

bir

şey

yani,değer

sayım

değişim

diyoruz

ya.Hakikaten..Burada hemen..yalnız..Küresel Finans demişim..Bu gemi batan
gemi,yani buraya bir ucundan girelim uzmanı olarak
M.G: Tabi tabi..
KÜRESEL FİNANS ZULMÜ
G.Ç: Yani bunun ilk çıkışı nedir?Birinci dünya savaşı ondan önce Osmanlının
bakıyoruz yani,bir borçlanma aslında neticesinde Birinci dünya savaşına kadar
götürdüler ve Osmanlıyı bir şekilde yıktılar..Yani onun neticesinde o da ,Ehsam’ı
tamirat vs.bizim BDPS diye anlattığımız şey var ya,iç borçlanma..sonra dış
borçlanma..bu süreçlerin hepsi tekrar etmiş tarihte.Yani bir anlamda savaşa kadar
götürmüş ve koca imparatorluk,yani milyonlarca metrekarelik…yani canla başla
bir mücadele vererek ondan sonra o hale geldi..Hepimizin bildiği malumunuz
olduğu üzere..Şimdi bunu bir sizden dinleyebilir miyiz.Yani bu gelişimi..
M.G:Şimdi aslında..Programın adı Ufuk hattı..Ufuk Hattı ne kadar geniş olursa
meseleler o kadar küçülür..ufuk ne kadar dar olursa meseleler o kadar büyür.Yani
bir kurbağanın kuyunun çapı kadar gökyüzünü görmesi gibi bir şey.Ama dışarı
çıkarsa gökyüzü daha da büyür.Şimdi biz yani Cenab-ı Allah’ın arzı da
geniş..İnsanlara vermiş olduğu imkanlar da geniş..Olabildiğince şey bakmak
lazım..Milli bir duruştan,Milli bir açıdan bakmaya çalışıyoruz yani..Şimdi şöyle
tarihin akışına baktığımızda her dönemde hakim olan devlet ya da devletler

gurubu pazarı tanzim ediyor..Yani mal ve hizmetleri nasıl çevireceklerini hakimler
tanzim ediyor.Bu çok önemli bir şey..Bu bir kere ana hat olarak zihinlerde birinci
aksiyon gibi koymak lazım..Hakim devletler pazarı tanzim ediyor.Tanzim ettikten
sonra o pazara uygun bir finans sistemi oturtturuyor.Yani parayı nasıl verecek?
Ödemeleri nasıl yapacaksın?İşte malları nasıl sevk edeceksin?Kıymetli kağıtları
nasıl sevk edeceksin?Bunların hepsini onlar belirliyor.Mesela ben..Siz Osmanlı
dediniz

ya..Çok

geri

gitmesek

de

ama

örnek

olsun

diye..İstanbul’un

fethi!..İstanbul’un fethine kadar rumlar İstanbul merkezli olarak bu bölgede,yani
bu bölge dediğimiz nedir? Karadeniz,Ege,kısmen Doğu Akdeniz,hatta ta aşağı
baharat alanları,alt kıtaya kadar ki bölgede,bölge ticaretinde çok önemli bir
güçtü,bir merkezdi.Sistem öyle kurgulanmıştı.Ne zaman Fatih Sultan Mehmet
İstanbul’u feth ediyor.o zaman ilk yaptığı işlerden bir tanesi ,bütün civardaki…İran
şahına da yazıyor..Diğer krallıklara da yazıyor..Diyorki bundan sonra işte limanlara
mallarınız getirebilirsiniz,şu şartlarda getirirsiniz,şu şekilde getirirsiniz,yani ticareti
canlandırarak yeni Pazar sistemi kuruyor.Bu sistemi oturtturuyor.Çünkü kendisi
güvenlik sağlıyor..Devlet olmanın gereğidir yani pazarları tanzim etmek.O
pazarları tanzim etti.Ne zamana kadar? Ne zaman ki işte sizin de dediğiniz gibi
Osmanlının son döneminde yeni bu finansman sistemi oturtturulmaya başlayınca
yeni bir Pazar kuruluşu çıkıyor.Osmanlı bunu tam olarak algılayamıyor.Zaten
Osmanlı’nın çöküşü ile birlikte Birinci Dünya Savaşı ile birlikte pazarlar dağılıyor.O
bir sömürgecilik hareketi görüyoruz.Tarihin akışına baktığımızda.
G.Ç: Balta limanı anlaşması vs. baktığımızda zaten…
M.G: işte onların hepsi böyle..Sanki böyle Osmanlının çöküşü ama şimdi ekonomi
politik

açıdan

baktığımızda

Pazar’ı

yeniden

tanzim

etme

çabası

gibi

gözüküyor.Yani o pazarları beğenmiyorlar adamlar.Biz diyorlar bu pazarları
yeniden,karları yeniden bölüşecekler,yani rantı yeniden bölüşecekler..Siz şimdi
yani kuru kuruya ne barış olur,ne başka bir şey olur..Bir işin,bir olayın arkasındaki
ekonomi

politik

yenilirsiniz..Çünkü

denklemi
ekonomi

keşfedemezseniz
politik

denklem

masa
çok

başında

önemlidir.O

her

zaman

matematiği

kurgulamak lazım..Osmanlıda bu denklem,Osmanlının yıkılışı ile birlikte Pazar şeyi
de değişti.Ama Birinci dünya savaşından İkinci Dünya savaşına kadar bir
sömürgeleştirme vardı yani kaynaklara Osmanlı o hakimiyetini çökertince, bir
anda

böyle

batılılar,emperyalist

devletler

saldırdılar

yani..yağmalamaya

başladılar..Ama bu ikinci Dünya savaşına kadar sürdü..İkinci Dünya savaşından
sonra …İkinci Dünya savaşına kadar anlaşamamışlar..İkinci Dünya savaşında

yenişmeye kalktılar..Ve Osmanlı gibi tek hakim olsun diye bloklaştılar biliyorsunuz
ve o bloklaşmadan bir şey çıkarabilir miyiz de uğraştı emperyal devletler..Ama
galip

devletler

oturdular,yalta

tanzimat(düzenleme)

yaptılar

konferansıyla

,sonra

da

önce

Bretton

siyasi

Woods

olarak

bir

konferanslarıyla..

Amerika’daki kasaba..
KÜRESEL YAPILANMANIN & BDPS’NİN KISA TARİHÇESİ
G.Ç: Aslında burada bir grafik var hocam.
M.G: O grafiğe girin hocam.O grafik aslında hemen hemen her şeyi izah eder.
G.Ç: Yani BDPS kısa tarihçesi diyeyim.1930 sonrası kısa tarihçesi..
M.G:Daha doğrusu mevcut küresel yapılanmanın kısa tarihçesi.Şu anda 2.Dünya
savaşının galipleri yeryüzünde bir ödemeler sistemi oluşturdu...Bir Pazar tanzim
etti...Bu tanzim ettikleri pazara herkesi uydurmaya çalışıyorlar.Şimdi bu tanzim
ettikleri

Pazar

çok

önemli.Yani

bunun

konuşulması

çok

önemli.Bu

Pazar

değişmediği müddetçe bu küresel galipler hakimiyetlerini sürdürürler.Ama ne
zaman değişir?Ne zaman bozulur? Bu zamana kadar hakimdiler ama böyle
birşeyle karşı karşıyayız.Şimdi küresel finans krizi diye bir şey çıktı.Morgacge krizi
ile patlayan bir kriz.Şu anda bu hakim devletler bir pazarı ele geçirdiler yeni bir
pazar tanzim ettiler ama bu küresel kriz bu para krizi bunların hepsini dağıttı şu
an.
G.Ç: Hocam oraya gelmeden önce şu grafik ekrana geldi.Onun üzerinden biraz
yürüyelim.
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G.Ç:

ABD Borç Tavan Tarihçesi

Yani şimdi oklarla gösteriliyor dikkat ederseniz.1913 yılında yani bazı

tarihleri mihenk taşı olarak aldık.1913 FED kuruluşu,yani Amerikada parayı üreten
kuruluş,
M.G: Bu grafiğin üzerinden gidiyoruz değil mi?
G.Ç:Evet bu grafik üzerinden gidiyoruz.1913 FED kuruluşu,yani FED bildiğimiz gibi
özel bir yapıya sahip,devlet içinde…
M.G: Yani 8 tane banka bir araya geliyor,yani bunlar Amerika’ya kullanması için
bir parayı ödünç veriyorlar.
G.Ç: Evet,parayı ödünç veriyorlar,aynı para kimin malıdır vs. daha önce
sorguladığımız gibi....Ve bunlar baktığımızda altınla karşılaştırıyoruz, Grafiğin sol
üst köşesinde kırmızıyla gösterilen ABD doları/Ons.1 ons başına altının grafiğini
orada görüyoruz. Hemen üstte sağda bileşik faiz hesabına göre altın değerler var
grafikte dikkat ederseniz. En alttaki büyük grafikte ise basamak basamak

giden

Amerikan borçlanma tarihi, yani bu dolara bağlı olarak. Şimdi İlk baktığımızda
altına dayalı olarak çıkıyor,bana hemen şunu hatırlatıyor; Sizin faiz tuzağındaki
örnek var ya, adadaki..
M.G: Bereket adası..
G.Ç: Adadaki zalumon çıkıyor,benim altınım var diyor,buna dayalı (parayı)
basıyoruz diyor..İlk 20 dolarlarda dikkat ederseniz.. Bu 1944 e kadar, yalnız bi
arada 1937 li yıllar da mı tam o yıllarda 20 dolara alıyorlar yasaklıyorlar
biliyorsunuz, bir altını tutmak ve ertesi sene serbest bırakıyorlar ve diyorlarki,
tamam serbest bıraktık,35 dolardan aynen halka satıyorlar 20 dolara aldıklarını…
Neticede 20 ile yani 20 dolarlar üzerinde uzun yıllar ki ondan öncesini ben bir
tarihini benim sitemde koymuştum..Yani 200-300 yıl altının ons başına değeri
dolar olarak hocam 18,5-20 dolar arasında gezmiş.Yani 1913’e gelinceye
kadar..Bu süreçten sonra dediğiniz gibi 44 yıl önce Bretton Woods kasabasında

toplanıyorlar,işte

o

devletler,Amerikadan,ingiltereden

hatta

meşhurdur,İngiltereden Keynes,Teorisyenlerden birisi..Onlar ilk oluşturuyorlar ve
Altına dayalı olarak doların küresel para birimi olduğu ama dolar basılacağı zaman
altına

dayalı

basılacaklarını

tahattüt

ettikleri

bir

alanda

bir

sistem

kuruyorlar.Bretton Woods kasabasında ve O aynı yıllarda IMF,Dünya Bankası gibi
kuruluşları da kuruyorlar..Yani şimdi o tarihlerden tekrar bakıyoruz..1944’ten
baktığımızda 1971 li yıllara kadar altının çok fazla ons başına değerinin
değiştiğini

görmüyorsunuz.İlginç..Fakat

1971

yılında

önemli

olaylar

oluyor

biliyorsunuz..Nedir? Bazı rivayetlere göre degor uçağı dolduruyor..
M.G: petrol Krizi oluyor
G.Ç:Evet petrol krizi oluyor o senelerde..Dolduruyor..diyorki..Verin benim
altınlarımı..
M.G:Al dolarlarını ver altınlarımı..
G.Ç: O zaman diyorlarki kusura bakmayın bu kadar yoktur..
M.G: Sen bir bardak soğuk su iç diyorlar..
G.Ç: Tabi orda bu kriz neticesinde ne olması lazım..Bir anlamda bu sistemin
aslında para sisteminin çökmesi lazım..Yani insanlar nezdinde..Fakat ilginç olaylar
oluyor..Ben bir ara BDPS-Petro Dolar diye bir yazı yazmıştım. Bu Corssan
Üniversitesinden İbrahim Hüveysi ilk defa o “Petro Dolar” kelimesini
çıkarıyor.Önemli bir olay,altın…arkasında doların olmadığı anlaşılıyor..Biraz sonra
gireceğiz şu anda dünyada küresel varlıklar içerisindealtının değeri bin de
biridir.Yani binde bir bile yok altın miktarı..İnsanların pek çoğu yanılıyor dedik ya…
Hani altına dayalı olarak basılıyor paralar..Öyle bir şey yok..Şimdi burada o
çerçevede petrol krizi çok önemli bir şey..Sudan’ı bir şekilde ikna ediyorlar..Ne
diyorlar..İki anlaşma maddesi var..Birincisi. –Yani petrol fiyatı artıyor neticesinde
bir kriz çıkartılarak.Brent petrolü herhalde borsa’da dikkate alınan-Anlaşmayı ona
göre yapıyorlar ve bunu bazı kaynaklarda ve kitaplarda anlatıyorlar.Neticede
geldiğimiz yerde iki anlaşma maddesi..Birincisi,körfezdeki ülkeler petrol sattığı
zaman dolar olarak satacak,başka para birimi ile satamayacak.Yani bu sayede
aslında ne oluyor arkasında o altın gitmiş bir anlamda ne yapıyor doların arkasına
petrol gelmiş oluyor.Yani İbrahim Huveysinin açıklaması petro dolar kelimesini
ortaya atarken.Tabi bu süreç içerisine bol bol siz geçen programda demiştiniz..

M.G:Aslında İbrahim Huveysi hala o klasik paradigma ile düşündüğü için Altın yok
ama petrol var.Merak etmeyin demeye çalışıyor..Yani hala şeyden kurtulmuş
değil..Halbuki bir müddetten sonra anlaşılıyor ki Ne altın var Ne petrol var..
PETRODOLAR
G.Ç: Aynen..Şimdi biraz sonra belki o borsa konusuna da gelicez.Yani o ikinci
madde çok önemli bir de…Şimdi petrol tabi..Geçen bölümde siz ne demiştiniz 1
günde 10 milyon varil mi demiştiniz?Ben bir hesap yaptım hocam yani senede
yaklaşık 400 milyar dolar para ediyor.
M.G:Evet eder..
G.Ç: Şimdi para Suud’a gelse,şimdi siz dediniz ya kürt kardeşlerimize de bunları
orada yedirmezler diye,orada hakkaten aynen öyle bir yapı var.Yani 400 milyar
dolar petrol gelirine sahip bir Suudi Arabistan ‘da ne olması lazım? Her halde
sokaklarında bal ve süt akması lazım değil mi?Hiç öyle bir şey görmüyoruz!Yok
yani..
M.G: O kadar insan umreye Hacca gidiyor..Öyle bir şey gören de olmadı yani
G.Ç: yok yani..İki madde..İkincisi ne? Para fazlasını dolar fazlasını tahvil
alacak,Amerikan tahvili,kağıt parçası,Al yani..Dolar da tutamıyor bakın yani…
Burada o şekilde ayağa kalkan sistem dikkat ederseniz grafikte burda
baktığımızda artık zıvanadan çıkmış yani..Bakın o borçlanma grafiği,grafiğe
baktığınızda üssel kısım orada artık başlıyor.Çünkü arkasında altın penceresi vs.
yok..Kısmi rezerv sistemiyle alabildiğine basıyorlar..Onu açıkladık 3.
Bölümde..Neticede bu grafik ,yani bir grafik bin kelimeye bedeldir mucibince borç
tavanı kırmızıyla gösterilen,gerçek borç yeşille gösterilen ,şu an Amerikanın borcu
hocam 15 trilyonun üstünde ,yani Milli Gelirin aslında aşağı yukarı kendisi kadar
borç var..Yani böyle bir yapı var.Bir özetleme yapmaya çalışırsak..
M.G : tabi şimdi ne anlatmaya çalışıyoruz..Şunu anlatmaya çalışıyoruz..Yani bir
dünya savaşı ikinci dünya savaşından sonra pazarları tanzim etmek için bir sistem
kuruldu bu sistem değişik evrelerden geçti.Önce para uluslararası ödemeler için
rezevr para olarak ABD dolarını kullanalım diye bir kabul yapıldı.Sen ABD dolarını
nasıl çıkaracaksın dediklerinde ABD dedi ki,ben Altına basılı çıkartacağım..yani
Zalumonun bereket adasında söylediği gibi, benim altınım var kasada onun için
parayı çıkarıyorum dedi.Amerika da ben de Altın var dedi onu çıkaracağım.Bir
müddet sonra artık dönen mal ve hizmete ölçecek kadar altın olmadığı için,ben

altın penceresini kapattım,neye göre basacaksın parayı…Ben işte piyasadaki
piyasa koşullarına göre basıcam dedi.Bir müddet millet anlasın diye altın yok ama
petrol var dedi.
G.Ç: Petro-dolar..
M.G: Petro dolar yani ordan geliyor aslı..İbrahim Huveysinin ilk attığı..O da ilginç
bir şeydir ..Sanki o kadar adam yani batılılara düşmüyor da bu üçkağıda milleti
inandırma işi Müslüman bir isime düşüyor.İbrahim Uveysi..sanane..Adam üç kağıt
yapıyor resmen..sen bunu ne diye allayıp pullayıp Müslüman ülkelere merak
etmeyin,dolar almaya devam edin,İşte Amerikanın burda altını yok ama arkasında
şahane petrolü var.
G.Ç: Peki petrol Amerikanın mı?
M.G: O doları vererek alıyor. Ondan sonra onu …
G.Ç: Petrol Amerikan’ın mı yani? O da var yani..
M.G : O da var da bunu izah etmesi nedense bir yerde bir işin üç kağıdı
yapılıyorsa kime izah edilecek ..bunu diyelim ki Müslüman coğrafya’ya ..Petrol
onlarda..İşte bunun arkasında Cenab-ı Allah’ın verdiği uçsuz bucaksız petrol var
hiç merak etmeyin,gibi..Neyse o da tutamıyor..Çünkü..3.Bölümde her halde
anlattık..Bu kısmi rezerv sistemi mevcut bankacılık pratiğinin bir sonucu..Ne
oldu..Orda da olmayan parayı ürettiler,olmayan parayı üretmelerinin neticesinde
bir müddet sonra çeviremez hale gelindi.Yani o kadar çok borç üretildiki..Aslında
Morgaceg Krizi dediğimiz bir krizle alakası yok bu krizin..Bu iş para krizi..Bu da
kısmi rezev ile ilgili bir krizdi.Yani millet onu ev fiyatları filan diye algılar yani
patlama orda oldu.Çünkü oradaki sistem bizde yok,Oradaki sistem borçlanmalar
yaklaşık işte siz banka kredilerini filan 30-40 yıllık alabiliyorsunuz.O borçlar
dönemeyince,çevrilemeyince yani o kadar çok şey üretildi ki,mal ve
hizmet,Onlara o kadar çok kredi verildi ki,hayali olarak üretilen malın faizi
ödenemez hale geldi.Ödenemez hale gelince orda patlama oldu.
G.Ç: Hocam faizi ödenemez hale geldiniz.Bir grafik var..
M.G: Borç doygunluğu ile ilgili mi?
G.Ç: Hem borç doyugunluğu, bir de kaynak BIS ten alındı.İzleyicilerimiz bilir

M.G: Evet..Bu uluslararası ödemeler bankası.Bütün merkez bankaları uluslararası
ödemeler bankasının üyesidir.Uluslararası ödemeler bankası merkez bankaları
nezdinde Hükümetten daha güvenilirdir.
G.Ç: Bunu pek çok kişi bilmez hocam.Sizin merkez bankalarının merkez bankası
diye bir yazınız var
M.G: merkez bankalarının merkez bankası yani..
G.Ç : Şimdi burada baktığımızda hocam..genel 200 küsür sayfalık bir
dökümandan özet maheyitinde grand total dediği toplam bir kısmı var.Yani 2011
itibariyle 2012 yi almadım. Çünkü estiyar olarak almış.zaman yoktu..onu tek tek
dolara çevirmek gerekiyordu..O yüzden dolar olarak gösterilen 2011 i aldım.Şu
anda daha fazladır.Toplamda nedir hocam para ve para türevleri buarada
gözüken..708 trilyon dolar civarında para gözüküyor..Tabi Dünya’nın ekonomik
büyüklüğüne burada dikkat etmek lazım..70 trilyon dolar..
M.G: yaklaşık 70 trilyon dolarlık mal ve hizmete mukabil bir yılda ,bunları satın
alacak para miktarı 710 trilyon dolar.
FAİZLİ SÖZLEŞMELER
G.Ç: Ki 2012 de bu rakamlar başka yerlerde de 800 trilyona dolara yakın bir
paraya çıkmıştır.Yani Dünya’yı 10 kere satın alacak para.Bizim doğal iktisat
döngüsünde dedğimiz o,para döngüsü..yani 10 kere satın alacak bir para
gözükmektedir.Çok enteresan ikinci kısmında,faizli sözleşmeler kısmı var.Faizli
sözleşmeler kısmında hocam,fazini bile ödemeyecek durum dediniz ya..553
trilyon dolar..faizli sözleşmeler..

M.G: Şimdi faizini ödemeyecek duruma hale geldi ve amerikada,bakıyorsunuz
millet bu faizlere para yetiştirebilmek için,Mevcut küresel kısmi rezev
sistemi,borca dayalı para sistemi Amerikanın kendi içerisinde de patladı.Ama
nedense onlar pek gözükmüyor,yani Sanki böyle Amerika dediğin müthiş bir güç
onu tabi medyayla bir probaganda aracı ile yürütüyorlar,sürekli yapıyorlar da
,ama öyle bir güç ki,her şeyi yapar,her şeyi duyar,her şeyi siler,O olmadığında
hiçbir şey olmaz.Yani bu kadar çok büyüttükleri şeyin içerisine
baktığımızda,karşımıza böyle çok garip,fakir bir tablo çıkıyor.Mesela orada bir
çalışmamız var,Amerika’nın görünmeyen yüzü diye,onlardan birkaç tane …
AMERİKANIN GÖRÜNMEYEN FAKİRLİĞİ
G.Ç: Ne kadar çıkar..Bu nasıl gösterilebilir..
M.G: Mesela şurda Amerikanın görünmeyen fakirliği.Tek tek şurdaki birkaç tane
rakama.
Şekil 2: Faizli Sözleşme

Şekil 3: Görünmeyen Fakirlik
G.Ç:Hocam burda yalnız şöyle bir şey söyleyelim 2010 yılındaki rakamlar.Yani şu
anda üç sene geçmiş
M.G: Şu anda iyice ekonomik krizin daha da vurduğu..Çünkü birçok insan işsiz
artık…
G.Ç: Evet..Bu rakamlara göre artık 2010’da yaklaşık 46.2 milyon fakirlik içerisinde
yaşıyor Amerika’da …Geçen birkaç yerde de vardı..Bahsetmiştik…47 milyon insan
gıda karnesiyle yaşıyor şu anda..Yani burdan daha da artan gıda karnesiyle
yaşayanlar..
M.G: Yani bir zamanlar Türkiye’de İnönü döneminde oldu..Ekmek karneyle verildi..
G.Ç:Aynen
M.G: Yağlar karneyle verildi..Şu anda 47 milyon insan yaklaşık 50 milyon insan…
Yani karneyle yaşıyor.Milletin kafasında büyüttüğü Amerika’da..Fırsatlar ülkesi
G.Ç: Fırsatlar ülkesi Amerika’da..
M.G: Böyle çok fena yapacak,herşeye kızan..Böyle bütün denklemlerin sahibi gibi
gözüken…Bazılarını gördükleri…Biz öyle görmüyoruz da…Yani biraz içini görmek
lazım..
G.Ç: Baktığımızda gıda karnesiyle yaşayan insanların sayısındaki artış..Üç senede
%74 artmış.Üç senede bu kadar artıysa..Şu anda bu kadar arttıysa..Yani korkunç
bir rakam..Altı Amerikalıdan bir tanesi bir fakirlik programı içerisine dahil oldu..6
400.000 Amerikan vatandaşı iş aramayı tamamen bırakmış durumda diyor o
zaman..
M.G: yani ümitsiz vaka artık yani
G.Ç: Ümitsiz vaka,aynen..Her altı yaşlıdan birisi fakirlik sınırı altında yaşıyor..Bakın
altı yaşlıdan birisi fakirlik sınırı altında…
M.G: Yarım milyon çocuğun evi yok.Sokakta yaşıyor..Yani yarım milyon çocuk
sokak çocuğu..
G.Ç:2010 yılında bir milyondan fazla aile evini hacizle kaybetti..Bu rakam çok
daha da fazla şu anda..Ki kredi kartlarıyla ilgili bir şey vardı birkaç gün önce..Kişi
başına düşen borç rakamı 15 bin dolarların üstünde diyordu galiba..Yani

Amerikada..Yalnız hocam bu grafiğin enteresan tarafı nedir biliyor musunuz.İkinci
ve üçüncü kısımda İnsanları ne fakir yapar? Fakirler görünmezdir dediğimiz
kısımlarda…İnsanların tamamen BDPS/KRS zulmünden habersiz olduğunu
görüyoruz..Çünkü öyle şeyler varki örneğin,bazı Amerikalılara göre diyorlarki %20
etkisi Amerikalıların..Neden fakir dediğinizde..
M.G: Şimdi burda sözünüzü kesmek istiyorum..Bugün ismini vermeyelim bir
değerli yazarımız dediki,Ya bizim kafamız karıştı,İşte ekonomi çok iyiye gidiyor
diyenler var,Ekonomi iyiye gitmiyor kötüye gidiyor diyenler var..Biz kötüye gidiyor
diyenler tarafındayız..Şuna da açığız yani,İyiye gidiyor diyenlerle kötüye gidiyor
diyenler..Oturalım karşılıklı olarak yani iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor karşılıklı
konuşalım.
G.Ç: yani onu diyen kişi de akil adamlar listesinde..Belki orda. Söyler miyiz hocam
sonra..
M.G:Yok söylemeyelim artık,bu kadar ipucu verdik artık..
G.Ç: Şimdi orda hocam bakın çok enteresan,tam yerinde bir tespit..Amerikalıların
%27 sine göre..Ordaki insanların %27 si ne düşünüyor.Neden yani böyle
….Ekonomi k şartlardan değil diyorlar..Neden insanlar fakir..%27 si ne düşünüyor
biliyor musunuz.? Bunlar tembel olduğu için..
M.G: Çünkü medya öyle anlatıyor..
G.Ç:Medya öyle anlatıyor..Çünkü %30..İnsanlar şunu düşünüyor..Yani bizde de var
o algı..Ya işte iş var,iş beğenmiyor..Yav birisi elektronik Mühendisi der..Asgari
ücretle onu çalıştırmaya kalkarsan iş beğenmez tabi..
M.G: O kadar okutuyorsun çocuğu..İktisa fakültesinde mezun ediyorsun..Yani bir
şekilde İşletmeden mezun ediyorsun..Sonra işletme mezununa böyle ofisboy gibi
iş vermeye çalışıyorsun..Ondan sonra diyorsunki sen iş beğenmiyorsun…İş çok
yani..
G.Ç: Aynen
M.G: taş taşıdıktan sonra iş herkese var yani..
G.Ç: Hocam Yalova’dan dönerken geçen biri iş adamıyım dedi resmen..Artık ben
mühendislikte çalışıyorum asgari ücretle dedi..
M.G: E ne yapsın..Mühendis olan adamda mı suç..Sistemde mi suç..

G.Ç: Sistemde tabiki..
M.G: Ama insanlar anlar..
G.Ç: %30 lu Amerika..Eğitimli toplum düşünüyor bunu..
M.G: eğitimli toplum düşünüyor..Neden çok basit bir şey var hocam..Bizim
anlattığımız bu BDPS/KRS olgusunu hala millet anlamış değil..
G.Ç: kesinlikle
M.G: Neden? Yani bir ifade var ya..Doğru olmak için çok basit geliyor onlara..Yani
bu kadar basit,doğru olamaz diyor..İşte geçen televizyonda söyledik..yani banka
kredi hacmi 820 milyar liraya çıkmış,fiziksel olarak var olan para 50 küsür milyar
lira diyalim ki 60 milyar lira..Arada olamayn paralarla insanlar büyük fabrikalar
sahibi olmuşlar ya da aldıklarıyla arbitraj yaparak yani aldığı krediyi başka yere
yatırarak ordan da faiz kazanarak faiz peşine koşuyor..Yani aslında kar kazanıyor
sadece..Yani kar nerdeyse onun peşine koşturuyor sadece..
G.Ç: Yani “karhane kapitalizmi” diyoruz..Haneme nerede kar yazacaksa..:)
M.G: Buna “karhane kapitalizmi”deniyor.Yani haneme nerede kar yazılacaksa
oraya gideriz diyor..
G.Ç: şimdi hocam iki tane daha söyleyeyim mi burada Amerikalılarla ilgili.Yani
burada Türkiye’yle de çok örtüşüyor..Yani bunlar eğitimi yüksek toplum..Yani bakın
Amerikanın yarısı ne diyormuş fakirlerle ilgili..Fakirler fakirlikten kurtulmak için
mücadele etmiyorlar..Bu bir..Birde %43’e..yarısına yakını diyorlarki..Çalışmayı
gerçekten isterlerse her zaman iyi bir iş bulabilirler.
1.KISIM SONUÇ
M.G: şimdi toparlarsak,şuraya gelelim hocam..Birinci bölümü bitirirken..Değerli
izleyicilerimiz,kıymetli dostlarımız..Şunu söylemeye çalışıyoruz yani..Mevcut ikinci
dünya savaşından sonra kurulu olan bir düzene,ekonomi anlayışına Ortadoks
Ekonomi anlayışı diyoruz. Önce bunu koyalım..Bunun ortadoks
diniyle,ortadokslukla alakası yok..Bu yapıya genellikle Ortadoks ekonomik sistem
diyoruz..Bu bir..İkincisi finans sistemi de Borca dayalı Para Sistemi/Kısmi rezevr
sistemi..Bütünleşik bir sistemdir..Biz bazen kısmi rezevr sistemi kısmını
söylemiyoruz ama Borca Dayalı para sistemi diyoruz..Bir üçüncüsü bu sistem
2008 itibariyle çöktü diyoruz..Çöktü..Resmen çöktü..Çöktükten sonra

karşımıza..Bu sistemi kurgulayanlar birşeyler yapıyor..Kurtulma çabasına
girdiler..Bunları televizyonda kendilerinin konuşmalarında görüyoruz..Biz bunları
okuyoruz takip ediyoruz..IMF başkanı Cristin ne diyor? Bu yıl Maikor Break
olacak..Ya bu işi halledeceğiz diyor ya da komple çökeceğiz diyor..Ama biz
biliyoruz çökmeyecekler,başka bir şey yapacaklar..Bu kadar çok büyük bir şey..bu
kadar çok kurgu değişiklikleri neticede başka birşeye doğru gidiyor..Yani biz
aslında çırpınıyoruz..Neden çırpınıyoruz..Ya bak bunlar..Bu küresel elitler
çökmüşken..İşte ortada..Yani bu ABD nin içerisindeki şey..Yani bu Avrupanın
içerisinde de var..
G.Ç: Bizim söylediklerimiz şuna hitap ediyor hocam..Amerikadaki,Avrupadaki
bütün mazlum,zavallı insanlara hitap ediyor hocam..
M.G: İşte Avrupadaki..Bizi avrupadan dinleyenler var..Önceden Türklerin
başvurduğu işlere şu anda Avrupalılar da başvuruyor..Sıraya giriyor..Belki daha
önce kanalizasyon,kuyu gibi çok daha alt işlere Türklerin yapmış olduğu işlere
bakıyorsunuz Almanlar da sıraya giriyor,Fransızlar da ,İngilizler de..Çünkü artık
onlar da çöktüler kendi işlerinde ve kendi sokaklarına artık gençler hakim..Millet
isyan ediyor bu sisteme..Şimdi bunlar bu geçişle uğraşırlarken kafaları
yarılmışken Türkiye olarak biz bu çöken sisteme eklemlendik..
G.Ç: kendimizi bağlıyoruz..Hatta batan gemiye bağlıyoruz..
M.G: Aynen öyle..
G.Ç: Şimdi soru şu..Bunlar batıyor ama bunlar ne yapmaya çalışıyor..Biz ne
yapmaya çalışıyoruz ve biz burdan çıkışı nasıl yaparız..Kısımlarını ikinci ve üçüncü
bölümde devam edelim..Değerli dostlar ,kıymetli izleyicilerimiz. Sakın bizden
ayrılmayın..

6.Bölüm 2. Kısım
M.G: Tekrar iyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız Ufuk Hattı
programımıza devam ediyoruz. Hocam şimdi birkaç tweet okuyayım isterseniz..
(Bu arada gelen Küresel Zulme Milli Duruş adlı tweetler Gültekin
Çetiner tarafından okunmakta..)

M.G: Hepsine teşekkür ediyoruz.Hakikaten Sosyal Medya..Hocam ilginç
takipçileriniz var.Ben burda isim vermek istemiyorum. Bürokrasi sınıfında hem de
üniversitelerde..İki rektör hocamıza denk geldim..Sağolsunlar kendileri ne çok
teşekkür ederek ..Yani..Birkaç tanesini de kendileri ifade ediyorlar..
G.Ç: yakında rektörler de isyan ediyor diye çıkar mı hocam 
M.G: Çıkmaz hocam ..
G.Ç: hocam paranın nasıl üretildiğini bir şekilde derse koysalar,müfredata
ekleseler..
M.G: Hocam şimdi zaman içerisinde ben tahmin ediyorum..Bu tarafa tabi
bakılmadı..Yani biz çok enteresan bir icat yapmış değiliz…
Gösterilmedi,bakılmadı,biz yani merak edip bakılmayan yere baktık..Sadece bir
keşif yapıyoruz..Keşfetmek demek birşeyi kaldırmak demek..İcat etmiyoruz
yani..Olmayan birşeyi söylemiyoruz..
G.Ç: Üçkağıdı ortaya koyuyoruz..
M.G: Karanlık kaldı,kapalı kaldı..Yani matematiksel bir şey bulduk,şunu şu
formülden çıkardık gibi bir şey değil bu..Çok basit bir şey..fakat..
G.Ç: Herkesin rahatlıkla anlayabildiği bir şey..
M.G: Evet herkesin rahatlıkla anlayabildiği bir şey..
G.Ç: Kral çıplak diyoruz yani..
M.G: kral çıplak diyoruz yani evet..Herkes şimdi bakıyor bakıyor bir şey
yakıştırıyor,herkes bir yorum yapıyor.Biz diyoruzki hiç yorum yapmayın…Kral
Çıplak…Çok basit bir şey var.O basit olan şeyi çözmemiz gerekiyor. O da olmayan
parayı borç olarak verip,fiili olarak gerçek olarak faiz şeklinde parayı geri almaya
çalışıyorlar..
G.Ç: Bu mümkün değil.Ne matematiksel olarak mümkün,Ne bilimsel olarak
mümkün.Bu insanlara anlatırken..Öğretilmiş çaresizlik diyoruz ya ..Yani o
müfredatlar içerisinde ekonomi kitapları içerisinde..Biz zaten ne dedik ilk
proramda..Ceketin ilk düğmesini doğru iliklemek dedik ya..
M.G: Aynen öyle..

G.Ç: yani o bakış açısı yani..O şekilde baksalar aslında..Yani bunun bilimsel ya da
matematiksel olarak ispatlanan şeyin gerçekten iktisadın da içinde olduğu..Bakış
değiştirilerek bir şekilde düzeltileceğini görseler,herkes bir anlamda bunu
anlayacak..Anlaşılması çok kolay bir mesele yani..Rahatlıkla bunu
anlatabiliyorsunuz yani.Küçük yaşta çocuğa da anlatabiliyorsunuz..
M.G: Yeri gelmişken hocamızın da affına sığınarak,bir rektör hocamız şöyle dedi:
“Ya anlattıklarınız matematiksel olarak çok doğru,çok isabetli ama iktisatçılar
farklı konuşuyor” Ben de deimki hocam eğer bir iş matematik olarak
doğruyu,iktisatçılar farklı bir şey söylüyorsa yani iktisaden yanlış deniyorsa
burada hatalı olan kısım ikinci kısımdır.
G.Ç: Üçkağıt var..
M.G: yani bu işin içinde başka bir şey var demektir.Dolayısıyla birşeyi aralamaya
başladığımız zaman oradan birşeyler açılır yani..İnşallah..Şimdi ne diyoruz? İlk
bölümde şunu söyledik değerli izleyiciler.Dedik ki,her devrin hakim güçleri pazarı
tanzim eder.Bu devrin hakim güçleri de,BM lerde 5 tane ülkenin veto hakkı olan ,
o 5 ülke..
G.Ç: evet
BDPS’YE DOĞRU: PARA SİLİMİ
M.G: Bunlar pazarı tanzim ettiler.Ama tanzim ettikleri bu borca dayalı para
sisteminin kendisi çöktü.Morgcage krizi ile bir kriz başladı..çok teknik olacağı için
çok detayına girmek istemiyorum..yani o konuda da mesaj attınız teşekkür ederiz
çok teknik detaya giriyorsunuz diye..teknik detaylara girmeyelim..Yani ordan
başladı ama söyleyeceğimiz şey bu sistem çöktü..Ne yapmaya çalışıyorlar
çöktüyse..Yapmaya çalıştıkları birkaç tane iş var..Önce kendi aralarında
anlaşmaya çalıştılar..Çünkü bu kadar para var..Şimdi hocam kimin parasını
sileceğiz..Burdaki kavganın temelinde bu yatıyor..
G.Ç: Kıbrısta mesela bankalarda para silimi senaryosu uygulandı..Küçük çaptaydı
tabi..Yani orda 23 milyar Euro para bankalarda silinmiş herhalde..İki bankayı
batırdılar,hesaptan gitti.Bir soğuk su için dediler üstüne bu insanlara
M.G: Bir de hocam bu işe vergi koydu vergi olarak alacağız dedi.Aslında alacağı
böyle fiziksel olarak bir şey yok..Yani elektronik olarak diyelim sen de 100 lira
yazıyordu,%20 mi alacak artık 80 lira yazacak. Sen çünkü 100 milyon lirayı

cebinde dolaştırmıyosun ki fiziksel olarak çekip alsın.Çekip alsa hemen cebini
kapatırsın,mücadele edersin.Ama bankaya kartını ATM’ye sokuyorsun 100 lira
olmuş 80 lira.Bağırırsın çağırırsın..İlk önce bunu denediler..Şimdi üç şeyi yapmaya
çalışıyorlar..Birincisi bu para silinecek ama kimin parası silinecek.işte burda
anlaşamadılar.Sonra de konusunda diler ki..
G.Ç: hocam bir ipucu vereyim mi kimin parasının silineceği konusunda..Geçen
hafta vapurda giderken Anastasiadis,bir bu görüşmeler sırasında..
M.G:Güney Kıbrıs rum devlet başkanı Anastasiadis
G.Ç: Bir şey çıktı biliyorsunuz..damadı tam o olaydan önce 1 milyon Euro’sunu
çekiyor ve İngilterde değerlendiriyor.Batan bankadan birisinden çekiyor.Nasıl
çekiyor 21 milyon..demek bir başkanın ki devlet konusunda eşitiz yani..Oradaki
hükümetten birisin damadı bundan yararlanıyorsa,onlar hangisinin zaten biliyorlar
kimin parasının silineceğini..
M.G: Kimin parasının silineceğini çok iyi biliyorlar.Hocam anadolu’da güzel bir
tabir vardır.Anadolu sözleri benim çok hoşuma gider yani..Ne der mesela,Bal
tutan parmağını yalar..Onun da evladı parmağını yalamış.21 milyon Euro kadar 
G.Ç: Aynen.Kimin parasının silineceği belli yani..
M.G: Ötekiler de avucunu yaladı yani..  Neticede onlar bal tutmuyorlar yani 
Yani sistem,önce böyle yapmaya çalıştılar, o olmayınca çalıştıramayınca,şimdi
şuna geçtiler..Borç Transferi..Bunu da ilk defa biz söyledik..Nedir bu borç
transferi..
G.Ç: Yalova’da bir konferansta söylemiştiniz..
BORÇ TRANSFERİ VE ARAP BAHARI
M.G: yalova’da konferansta söylemiştik.Arap baharı ile ilgili bir konferanstı..dedim
ki bu Arap baharı olarak bunun tercüme ediliyor.Arap Spring dediğimiz şey aynı
zamanda bir ayın boşalması demek..Kelimenin anlamı..
G.Ç:Herkes sonunda sizin dediğiniz noktaya gelmeye başladı hocam..
M.G: Arap çemberi yani..Aslında ne yaptılar orada..Özetle hocam bu G-20 lerin
Seul toplantısı çok önemli..Seul toplantısında G-20 yani 20 tane gelişmiş
ülke,bunlar önce G-7 idi..Sonra araya Rusya’yı kattılar G-8 oldular.Rusya kendisini
toparlayınca Putinle birlikte G-8 oldular.Sonra baktılarki çok nüfusu olanülkelerde

biraz şey çıkıyor,bu toplantılarda çok büyük gösteriler yapılıyor.G-8 toplantılarında
filan..Küresel böyle direnişler oluyor..Buna şeyleri de kattılar.İşbirliğini arttırdılar
yani..Bunlar G-20 oldular.Bu G-20 dediğimiz Seul toplantısında,bu küresel
finansman sistemi ana konulardan birtanesiydi..Ne kararı verdiler..Şu kararı
verdiler.Dedilerki..Gelişmekte olan ülkelerde altyapı sorunları var..Bizde de fazla
para var.Biz bu parayı size verelim.Kredi verelim bol bol..Siz de alt yapı olarak
kullanın..
G.Ç:Sonra faiziyle borcu geri öde..
M.G: Şimdi onlar detay geliyor işte…Şimdi detaya bakıyoruz..detay nedir?Şu anda
dolar üzerindeki faizler yaklaşık %1 civarında hatta %1 in de altında..Avrupa libor
%0.75 lere kadar çekilebiliyor. Onlara kabaca 1 diyelim.Bunları yüzde kaçtan
veriyorlar? Yüzde 6’dan 7’den,10’dan.. Şimdi ne yapıyor bu adam..Kendisinde bu
kadar fazla para KRS ile üretmiş olduğu Avrupa bankalarında,Amerikan
bankalarındaki bu kadar fazla paraya %1 faiz verilmesi,sizin elinizdeki
rakamlarda neydi faiz oranı..
G.Ç: Kesin rakamı faizli sözleşmeler 553 trilyon dolar..70 trilyon dolar bölün.
M.G: 200 trilyon dolarını başka bir yere transfer etseniz rahatlarsınız..Onlar da ne
yaptılar bu kadar fazla yükümlülüğü tuttular Arap Zembereği boşanmış Müslüman
ülkelere..Arap Baharı dediğimiz olay bu Müslüman ülkelerde olan olay..Gelişmeye
müsait
G.Ç:Gelişmeye müsait,alt yapısı var..
M.G: Ama bunu yaparken..
G.Ç: yöntem dedini z hocam..
M.G: Yöntem..İç yöntem kullandılar hocam..O yöntem de nedir?İstikrarsız,yeni ve
Hafızasız yönetimler daha fazla borç alır.
G.Ç: yeni bir idare geldi.
M.G: yeni idareler geldi..
G.Ç: Mübarek diyelim gitti yerine Mursi geldi.
M.G:İstikrar olmayacak çünkü ülke karıştı..Kırılma hatları oluşturuldu..İşte
kıbpilerle Mısırı konuşuyorsak diğer işte mısırlılarla arasında ya da işte lail,laik

olmayan..batıcı,batıcı olmayan..islamcı..diğerici..cı..ci..cu..filan izimlerle
karıştırdılar..Böyle istikrarı bozdular.İstikrar bozuk..yeni hafıza nasıl bozuldu..Bu
arap baharı olduğu zamanlarda mutlaka gittiler..bankaların kurumsal kayıtlarını
yaktılar..
G.Ç: bankaların kayıtlarını yaktılar..İlk ırakta neydi hocam..Merkez bankası..
M.G: merkez bankasını niye yaktılar..
G.Ç: Ondan sonra ….seyyid dediki hayır yaptık..Bakın ne kadar güzel hayır
yapıyoruz..Baştan aşağı yeni merkez bankası,bilgisayarları,yazılım sistemlerine
varıncaya kadar hepsine yeni getirdi,,BDPS yi kurdu..% 0 a yakın borç oranı
Saddamı hallettikleri zaman.Şu an da %300 lerin üzerinde..Nasıl oldu bu?
M.G: işte istikrarsız,yeni ve hafızasız yönetimler getirildi..
G.Ç: Şimdi Mursi yana yakıla borç arıyor.
M.G: Aramasına gerek yok zaten,çantayla habire getiriyorlar..Daha adam gelir
gelmez..
G.Ç: Bir de stada toplamış hocam..Vallah billah ben size haram
yedirmem..Şukukla? yapıyorum bu işi diyor..Bizim hehl kesim dediğimiz
şeyi..Şimdi IMF den Sukukla? Borçlanıyor..
M.G: İşte yani işin o kısmına girdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki sukuk?
Dediğimiz şey Türkiye’de de uygulanıyor.Kısmen..sayın bakan ne diyor?Bunun
diğer borçlanmadan hiçbir farkı yoktur.Ya bunu anlata anlata dilimizde tüy bitti.
G.Ç: ya şunu ilahiyatçılar anlamadı şu memlekette ben ona yanıyorum.
M.G: Neyse bir şey demeyelim şimdi..
G.Ç: Bu bir vebaldir hocam..Gerçekten vebal..
M.G: vebal ama..Yapılan güzel çalışmalarda var..Servet Bayındırın ben de bir
makalesi var..Güzel girmiş konulara ama..o konularla ilgili şunu da çalışsa diye bir
şey söyleriz..
G.Ç: Ben de okudum o makaleyi..yani ilahiyatçılardan girenler var yalnız,bilinen
kişilerden,kesimlerden..yani kanaat önderleri gibi olan kişiler hala bu işe el
atmadılar.Bu çok önemli bir vebaldir.

M.G: Hocam şöyle bir şey..Belki de el atması için bir merak uyarması
gerekiyor.Belki de orada fazla merak görmüyor kendisine..yani kendisine
anlatıldığı gibi anlıyor..
G.Ç: hocam şimdi fetva vermeden önce insan bilgi sorununu gerektirmez mi
fetva..
M.G: gerektirir..Şimdi biz ona gerektirdiği için bu programlarda
söylüyoruz..Yazarak da söylüyoruz..ne yapalım yani neticede
hocalarımız..kendilerinin taktirleridir.Biz onlar girmediler diye..yani din bunların
elinde değilki yani..Biz şimdi kalkacağız inanan insanların bunları anlamadıklarını
anlamadıkları için fetva veremediklerini yazıyoruz,söylüyoruz..Şimdi konuyu
toparlarsak..şimdi bu küresel finans ne dedik ?Bu küresel…
G.Ç: Hocam çöküyor dediniz ya..Lafınızı unutmayın da..Çökmeyle iki grafik vardı
ya..Bu neden çöker? Diye bir borç doygunluğu vardı..
M.G: Ona girelim de yalnız şunu bir tamamlayayım..İkinci dünya savaşından sonra
kurulan düzen Borca dayalı Para Sistemiydi.Bu 2008 de çöktü.Çöktükten sonra
bunlar kendi içlerinde problemler yaşadılar.Hala da yaşıyorlar..Hala da çözebilmiş
değiller.IMF başkanı 2013 çok kritik bir yıldır,”Make or Break “ ya bu işi
halledeceğiz, ya da komple çökeceğiz..
G.Ç: Bu arada başka bir IMF başkanı da daha getirildi..
M.G:Arada başka değişimler de oldu..Kadının bazı derecelendirme kuruluşları
Fransaya düşük puan verince..kendi içlerinde de çok ciddi problemleri var..Yani
harama hile de katmaya başladılar.Ama bu işten çıkmak için bu küresel elitler ne
yapıyor.? Paraları silelim demeye kalktılar.Bu sefer kimin parası silinecek?Orda
anlaşılamadı..Bu sefer dedilerki bu faiz baskısı çok fazla..Bu paranın bir kısmını
borcu transfer edelim..Yani kredi verelim..Borç transferi demek aslında sıcak para
göndermek demek..
G.Ç: Aynen hocam.ben de tam onu diyecektim..
M.G: sıcak para geliyorsa bir ülkeye,bu borç transferi demektir.
G.Ç: Şu an 120 milyar dolar civarı diyorlar ya.Bu bir borç transferidir.Türkiye’ye
gelen bir borç transferi..Çünkü %30 la geliyorsa faizi,nedir?13 milyar gitti
demektir.

M.G: şöyle diyelim..100 milyar doları elinde tutan,o 100 milyar dolara bu dolar
FED in malı olduğu için zaten % 1 e yakın faiz,borç ödüyor.
G.Ç: oraya fazi ödüyor
M.G: hiçbir şey yapmasa her yıl % 1 ,100 milyar var,1 milyar dolar faiz
ödeyecek.Parayı elde tutsa,vermem para,para benim param dese..Bir sene sonra
100 milyarı 99 milyar olacak.Ama o alıyor onu sana gönderiyor.Ne kadarla
gönderiyor? Değişik arbirtrajla yani kendi içerisinde değişik paralarla
çeviriyor...Yani bunun parasal oyunları var,karını daha fazla artırma yöntemleri
var.Sana 6-7 ile gönderiyor.Dolayısıyla kendisi 100 milyarın % 1 den faizini
ödüyor.% 5 ekstradan faiz almış alıyor.Yemede yanında yat der gibi bir şey.. 
Dolayısıyla bunun borcunu transfer ettiler..Bu sıcak para demek bu demek..Sıcak
para geliniyor diye sevinilmez..
G.Ç: Sevinilmez ya..İnsan üzülmesi lazım..
M.G: Bu borç transferi demektir.
G.Ç: Hocam bu gelenlerden Allah rızası için kaç tane fabrika yazılmış..Bi
söylesinler..
M.G: Hocam az önce dedik ya..Bunlar kar için…
G.Ç: Karhane  Haneler kar yazdırmak için geliyor..
M.G: Hanlere kar yazdırmak için evet..Şimdi bu borç transferi..Arap baharı yapıldı
diye seviniyoruz..Tabi bir zulüm var yani bir baskı yapıldı bu zamana kadar..Ama
şunu düşünmeleri lazım Müslüman halkında..Ya düne kadar mesela diyelimki
Mübarek zalim değil mi?..Mübarek’i kim destekliyordu?Bugün Mursi’yi
destekleyenler dün Mübarek’i destekliyorlardı..Sıkıştıran onlar,bırakan da onlar…
G.Ç: Zembereğe sıkıştıran onlar..Bırak nereye giderse gitsin..Yerine kuracak da
onlar..
M.G: Ama şu anda çok zayıflar..Neden..Çünkü BDPS çöktü.Bir,borcunu silmeye
çalıştı olmadı.Transfer ediyor ve Güney Kıbrıs Yönetiminde denediler şimdi
silmelere de başladılar.Bunu nasıl yapıyor..100 liranın 20 sini tak diye siliyoruz 80
lira oluyor demiyor…Vergi alacağız efendim diyor..Onun gereğini de açıklarlar..İşte
sizden vergi alacağız da bu size yol,köprü,okul olarak geri dönecek gibi..Onu
söylerler..

G.Ç: kemer sıkacağız dereler..Şu var,bu var ..Ekonomi düze çıksın diye yapıyoruz..
M.G: Tabi tabi..Onun hikayesini yazacak çok adam var hocam..
G.Ç: 4 sana 1 bana dediğimiz şeyler..Onlar hikayeleştirirler..Yatırıma 1 ise 5
onlara..
M.G: Her zaman uveysiler bulunur yani..O işte altın penceresini kapatıyorum
deyince koşa koşa millete petro dolar yani işte pertol var merak etmeyin altının
yerine..
G.Ç: ismi hafızamda ise yanlış hatırlamıyorum umarım..İbrahim
Uveysi..Seyrediyorsa..
M.G: Neyse yani.Şimdi şahsıyla bir sorunumuz yok bizim..Ama zihniyetiyle
sorunumuz var yani..Biz zihniyetler takıyoruz kafayı şahıslara değil..Şahısla çünkü
eğitilebilir.Mesela öğrenci geliyor karşımıza bir dönem eğitiyoruz tüm bakış açısı
değişiyor.Yani sonradan diyor hocam bakış açımız değişti..
G.Ç: Hocam bugün yazıştığımız arkadaşlardan birisi..Hocam sosyal medyada
yazdığın tweetlerde ilk karşı çıkanlardan birisiydim..İsmini pek hatırlayamıyorum
da..Yani böyle bir şey var hakikaten..İnsan olarak eğitilebilir..
BDPS’YE DOĞRU: TEK PARA BİRİMİ
M.G: Cenab-ı Allah insanı eğitilebilir olarak yaratmış..Yani biz insanlar
eğitilebilir..Onun için biz zihinlerle mücadele ediyoruz..İnsanlarla değil..Zihinlerde
devrim diyoruz..Şimdi bir başka bir şey yapmaya çalışıyor bu küresel zalimler
deyim yani elitler..Şimdi aslında bunu yaparken aynı zamanda bizleri şuraya
doğru yönlendirmeye çalışıyor..Yani dünya’da bütün merkez bankalarının bankası
olan Biz marifetiyle de..Başka işte kendi kuracakları yeni sistemle de böyle tek
bir para birimine doğru evirmeye çalışıyorlar..Yani tek para..Ha sen Türk lirası
kullanabilirsin..Tek para derken..Yani eline alacaksın Mustaf Kemal Atatürk’ün bir
yüzünde resmi olacak,arkasında işte yunus emre’dir onun üzerinde olacak..İşte
İngiliz pound kullanacak kraliçenin resmini görecek..İşte Fransız
Cumhurbaşkanının resmini görecek..Ya da Euro’da resim görünecek..Amma
arkadaki mekanizma tek olacak..
G.Ç: Hocam adını da telaffuz etmeye başladılar..Bancor mu nasıl
okunuyor….Böyle bir şey var..Yeni bir para birimi var küresel..Doları suçluyorlar
şimdi..

M.G: Milli bir sepet oluşturacaklar..Bu oluşturduğu sepette..
G.Ç: Mallar var,paralar var..
M.G: Biz aslında bunu Sekiz Deniz Yaylası kitabında ve D-8 hareketinin
kuruluşunda tek para birimi olarak ben bunu önerdim.Yani biz D-8 parası kuralı
dedik..Nasıl? Sekiz Deniz yaylasında bunları yazdım.2000 yılında …Nasıl kurulur
bu? İşte güçlü para birimleri…Bir kısmına mal…Bir sepet oluşturulsun..Fiktih?
(anlayamadım) bir sepet..O sepete göre bütün malların kurlarını belirlersin..
G.Ç: Burdaki en önemli nokta orda BDPS’ye dayalı para üretilmeyecek
M.G: Ölçü olacak..
G.Ç: Mal ve Hizmet ne kadarsa doğal iktisat döngüsü çerçevesinde o kadar para
olacak piyasada..Faiz olmayacak. Kar payı denen şey para üzerinde
olmayacak.Kısmi Rezev Sistemi olmayacak..Bankalar para üretemeyecek..
M.G: Şimdi bunlar aynı mantıkta…Şimdi bunlar aynı sistemde çözüm nedir onu
anlatmaya çalışıyoruz..Tek bir para birimine doğru evirmeye çalışıyorlar.Yarın bir
gün mesela işte borsa İstanbul kuruluyor..Tek bir para birimi..Yarın bir gün
diyecekki tek bir para birimi budur..Çünkü uluslararası ödemelerde artık Türk
lirası….Biz eklemlendik ya..İşte geçen programda ne dedik?
G.Ç: Yavaş yavaş oraya da gelelim.Biz şimdi en son 2013 rakamları dolar değil
Estiyardı…
M.G: Estiyardı..O özel çekme hakları?(anlayamadım).Onu değiştirdiler hepsini
yani..Hocam bu küresel zalimler her zaman tanımları değiştiriyor. Yani kelimeler
ve kavramları yerinden oynatıyorlar.Çünkü siz bu yeni kavramı öğreninceye kadar
o yeni bir şey icat ediyor..Yani bizim ömrümüz bunların üçkağıtlarını keşfetmekle
geçecek yani. Kısacası yapmaya çalıştıkları bu…Şimdi ne diyelim..Yok öyle
yağma…
G.Ç: Yok öyle yağma..Bu temeli öğrendikten sonra
M.G: Bu temeli öğrendikten sonra doğal iktisat döngüsünü öğrendikten sonra…
G.Ç: Parayı kim üretecek,ne kadar üretecek,nasıl üretecek…Bunları yerleştirdi
mi…Devlet dedğimiz..

M.G: Bunu başka bir programda konuşuruz.Yani yapmaya çalıştıkları bu ve bunu
yaptıkları takdirde bu sefer ne olacak yığınla üretilmiş parayı,yeni bir para
birimine geçiyoruz diye tekrar denklemi sabitleyecekler.Bu kadar yüksek
miktardaki şeyleri de düzenleyecekler..
G.Ç: Hocam bu konuda altın’a daönemli bir ayar çekiyorlar..Çünkü altın sürekli
piyasadan çekiyorlar şu anda..Yani ilginç..
M.G: Altın hocam..Yani..Burada bir başka şey..Her zaman da
söylediğimiz,korkumuz..Arada sıra da söylüyoruz ya.Bu kadar büyük değişiklikleri
bunlar genelde savaşlarla yaptılar.Bildiğiniz gibi savaşlar oldu..Çünkü sen canının
derdindesin.Bir yerde genel bir savaş..10 yıl boyunca kimse sistem
sorgulamaz.Herkes ekmek bulmaya bakar, canının derdindedir yani..İşte ondan
sonra bi 5-10 yıl savaşın hikayesi sürer..İşte şöyle oldu böyle oldu..Acılarını
dindirmeye çalışır.20 yıl içerisinde bunlar herşeylerini yerleştirmiş.
G.Ç: Yanı o arada yeni sistemi aynı şekilde..
M.G:Korktuğumuz..Ya böyle yapacak ya şöyle..
G.Ç: Resetleme..Bilgisayardaki resetleme..Yani veriler kayboldu.Kaybolanlar ..Ee
tabi asıl kaybolanlar bütün insanlığın…Asıl mekanizmadaki şey BDPS/KRS
dediğimiz şey… kendilerini mümkün olduğunca o mallarla yani gayrimenkullerle
emniyete alıyorlar zaten.. O yapıyı resetledikten sonra bütün insanlar..Bir de
savaşlar..Askersin zaten..Savaş en iyi silme aracı zaten..Onlar açısından oraya
doğru götürmeye çalışıyorlar..
M.G: Zaten bu konuda bir ekonomi doktrini vardır.Bu Malhtus’yan ekonomi savaş
taraftarıdır.Ve bir çok kurumun başında…
G.Ç: Nüfusu azaltmak için..Sınırlı kaynak sınırsız ihtiyaç hikayesi.
M.G: Zaten o ta baştan ekonomiyi böyle tanımlayınca birçok Malhtus’çu Devlet ‘in
başına geçerek idareye geldiler.
G.Ç: Onu hocam diyen birisi vardı.Amerikanın Hazine bakanıydı..demiştiki..Küresel
ekonomik problemi ancak savaş çözer.
M.G: Ama zalimler buraya kadar gider yani..Tabi biz bunları niçin konuşuyoruz..Biz
bunları şunun için konuşuyoruz..Bak karşımızdakiler bunun yapmaya
çalışıyor..Türkiye’nin önünde iki tane ihtimal var.Ya bu sisteme

eklemleneceksin..Bu taktirde her zaman ezilen ve yönetilen olunacak..Ya da
buradan baş kaldıracaksın..Cenab-ı Allaha’a güveneceksin..Yeni sistem
kurgulamak ve kurmak kolay..Biz bunların hepsinin yapılabileceğine
inanıyoruz.Matematiğini de biliyoruz.Buradan bir çıkış yapacaksın.İşte ikisi
arasındayız.. Bu konuyu burada bu şekilde tamamlamış olalım. Önümüzdeki
bölümde bir iki güncel konu ve kalan bir iki tane konumuz var..Onları da ifade
ettikten sonra bu programı bitirmiş oluyoruz değerli izleyenlerimiz.Şimdi kısa bir
ara veriyoruz..

M.G: Tekrardan iyi akşamlar sevgili izleyenler.Şimdi programımızda bizim
tasarlamış olduğumuz konular çok Gültekin hocayla birlikte baktığımızda..Fakat
zamanımız da su gibi akıp gidiyor..Kısa kısa biz tasarladığımız bu bölümleri
bitirelim hocam. Ondan sonra bu programı bu şekilde tamamlamış olacağız..Biraz
hızlı gidiyoruz ama..Yani konular çok olunca tabi..
G.Ç: Küresel ekonomi olunca tabii
M.G: Tabi sığdıramıyoruz bir yere.Şimdi hocam çözüm olarak dedik ki bunlar borç
transferi..Silme çabası yapıyorlar.Bu küresel finansman krizine çözüm
olarak.Borcu transfer etmeye çalışıyorlar..Tek bir para birimine çevirmeye
çalışıyorlar tedbir olarak..Çünkü orada yeni para birimiyle bazı denklemleri
yeniden oluşturacaklar.Ondan sonra belki..Bunlar Malhtusyan görüşlere de
sahipler.Ordan şey de diyebilirler. Ya bir savaş olsa ne olucak yani..Çünkü bunlar
bu kadar bu işi..bu kadar zulme götürebilirler.Fakat millete de millet uyanmasın
diye,devlete de devlet yönetimlerine de ne diyorlar.Siz borçlarınızı
yöneteceksiniz..Milli Gelire göre borçlarınızı idare edin.Sizin hazırlamış olduğunuz
bir klip vardı orda..
G.Ç: Mini bir klip var arkadaşlar onu gösterirlerse..
M.G: O nedir yani..Onu bize bir izah ederseniz..
G.Ç: Hocam orda çok..Birkaç saniye’de göstermeye çalışıyoruz..Hocam bu çok
basit bir şekilde buna çok profosyenel bir şekilde hazırlamalarını tavsiye ediyorum
arkadaşlara..Nedir?Bir grafik var ekranda geldi bakın..Tekrar tekrar belki şey
yapabilir..Dışarıda bir mavi kısım ekonomi var.İçeride kara delik büyüyor bakın
gittikçe.

M.G: kara delik boş
G.Ç: yani bunun büyümesi bizim faiz tuzağında anlattığımız bereket adasındaki
olay yani o yapı tam burada bakın..Ekonomiyi içerden çökerten bir yapı...
M.G: yani sen maviyi artır diyor borcun hızına yetiş diyor..

Şekil 4: Borç Oranı
G.Ç: Borcun hızına yetiş diyor..Fakat borcun hızına yetişmesi mümkün değil niye?
Üçsel olarak artıyor .Yani diyelim benim işim olsun olmasın borcum artıyor.Ama
öbür taraftan büyüme dediğimiz şey insan tabiatında bu doğal iktisat döngüsü
çerçevesince düşününce o bu şekilde gitmiyor.
M.G: Hocam büyüme dediğimiz şey tüketimle sınırlı..Adam nasıl tüketecek yani.

G.Ç: tabi o üssel büyümez..
M.G: Öteki üssel büyüyor..Sana diyorki..Sen büyü..Yani bugün 1 ekmek mi
yiyorsun yarın 5 ekmek ye diyor..

BORÇ DOYGUNLUĞU
G.Ç: Tavuk bir yumurta yumurtluyor. Ertesi gün iki..sonra bir milyona
çıkıyor..Şimdi burada borç doygunluğu grafiği var.Şimdi ona kısaca değinelim..
M.G: evet borç doygunluğu grafiği..Yani Amerikanın işinin sonuna geldiğini
gösteren bir grafik.
G.Ç: Aslında bizim Türkiye çapında çıkartmalarını tavsiye ediyorum.Ben bu şekilde
paradigma değişikliğini,değer sayım değişikliğini yapan arkadaşlara..Borç
doygunluğu grafiğini ekrana getirirlerse Amerikadaki durumu
görüyorsunuz.Burada Delta Büyüme/Delta Borç..Nedir?..Yani büyüme oranı her
sene yüzde ne kadar büyümüş..Yüzde 5 atıyorum..Büyümedeki değişim..Yani milli
gelirdeki değişim..
M.G: Milli gelirdeki değişim..

Şekil 5: Borç Doygunluğu

G.Ç: Bakın kırmızı çizgi aşağı doğru gitmiş..yani borç doygunluğu dönemi diyoruz
buraya..Yani eksiye doğru gitmiş..Hatta 2008 krizi hemen de nasıl eksiye
gitmiş..Yani şu anda uzatmalara oynuyorlar..
M.G: yani daha fazla borç alacak mecali kalmamış.Onun için transfer ediyor
zaten..
G.Ç: Tabi %0 a yakın ya da % 1 faizle de alsa neticede faizle alacaklar.Öbür
taraftarı da çökertiyor bu..Yani bizim gibi ülkeleri çökertiyor şu anda..Ya orası da
çökecek..Ne olacak..
M.G: hocam şimdi buradaki ABD de borç doygunluğu bu işi Japonyada daha önce
yakalıdalar..Şu anda devlet millete para verip al kardeşim bu parayı dünya’yı
dolaş gel,burda durma..Şimdi nihayetinde negatif faiz gibi,sana para veriyor
devlet ,organizasyon yapıyor..Japonları dolaştırıyor..Neden..Borç doygunluğu
negatife döndü..Yani artık kaldıramayacakları bir şekile geldi.Bizim gibi ülkelerde
sıcak para geliyor diye seviniyoruz..
G.Ç: Aynen öyle..Nasıl seviniyorlar ben de bunu anlayamıyorum yani..
M.G: neyse üçüncü bölümü yavaş yavaş bitirelim..Şimdi öyle görülüyor ki artık
bütün dünya’da önceden mesela sağcı solcu..diye ayrışmalar olurdu..Şimdi başka
bir şeye doğru evriliyor yani..Bir Küresel elitler var ,küresel zulüm mekanizması
var bir de kendi milli menfaatlerini savunanlar var.

G.Ç: Küresel zulme karşı Milli Duruş diye o yüzden dedik..
M.G: Biz bu milli duruş tarafında yer alan milli duruş çizgisinde durmaya
çalışanlarız.Yani şimdi herşey olabilir..İşbirliği yapabilirsiniz..Yani bir şirket
kurabilirsin..Sen çıkaramadığın petrolleri yabancılar gelir derlerki bizde teknoloji
var beraber çıkarabiliriz.Tabiki teslim olunmaz..Teslim olmak başka bir şey..Yani
bir taraftan teslim olanlar var,yani teslim olalım daha rahat ederiz diyorlar..Bir
tarafta da teslim alanlar var.Yani her iki tarafta aslında teslim olanla,alan aynı
tarafta.Biz milli bir çizgi çektik..Dedik ki bizim milli menfaatlerimiz neredeyse biz
orda dururuz.Sanki yeni bir eksen oluşuyor bütün dünya’da..

G.Ç: yani milli menfaatler derken burda adilane bölüşüm,yani gerçekte o
bölgede..
M.G: yani benim menfaatlerime ne gelirse..Kalkmışsın sen düne kadar hiçbir şey
yapmadığın yerde yeni bir oluşum yapıyorsun..
G.Ç: Benim kaynaklarımı sen ne hakla mesela kullanıyorsun..Herşeyi sen
alıyorsun yani..
M.G: benim kaynaklarımı kullanıyorsun..Hocam sizin vardı ya 4 bana 1 sana..O
sürekli artıyor..Şu anda 13 bana 1 sana kısmına kadar geldi yani..Şimdi böyle bir
eksen yani fikir ekseni de değişiyor.Şimdi kimse çıkıp da hiçbir ekonomist
karşımıza gelip de Dünya’da faiz oranlarının libeor’un %0.75 e düştüğü,faiz
oranlarının 1 e kadar indiği yerde %6-7 faiz veriyorum diye sevinemez
arkadaş..Ben denklemimi %13 le çiziyorum diye ekonomi iyiye gidiyor
diyemez.Bu çılgınlık ya..Sen Eurobont basıyorsun %10 civarında 12 civarında
..Ondan sonra bana diyorsun ki bak ne güzel satılıyor..İtibarımız fazla..Böyle bir
şey olmaz yani..İnim inim inliyor..
G.Ç: Ya adam orda basıyor burda %1 le alıyor,geliyor burda %7-10..ya bu nedir?
M.G: Bu soygun düzenidir.Bu tamamen kabul edilemez bir şeydir.
G.Ç: Ne üzerinden.Arkasında hiçbirşey olmayan.Ne mal ne de hiçbirşey..Kağıt bas
paraları gönder..Para bile göndermiyor aslında..Elektronik herşey..
M.G: Faiz alıyor ama.
G.Ç: Faizi gerçek olarak alıyor.
G.Ç: şimdi hocam dolayısıyla bizim karşımıza çıkıp da işte biz bir şey
yapamayız,edemeyiz diyen insanlara da el insaf diyoruz,başka bir şey
demiyoruz.Allahtan korkmak lazım..Allah yardım etsin..artık ne diyelim yani..İşte
söyleyeceğimizi söylüyoruz yani..Gerisini anlasınlar yani..Şimdi hocam dünyada
mesela bu tür biz direniş hattı oluşturmaya çalışıyoruz.Ülkeler de aslında bu
Şangay beşlisi bu küresel çöküş karşısında biz neler yapabiliriz diye ortaya çıkmış
uzak doğuda bir oluşum yani..
G.Ç: Hocam Çin olsun diğer ülkeler olsun artık dolardan kaçıyorlar biliyorsunuz..
M.G: Rezevlerini çeşitlendiriyorlar.İran öyle..Rusya öyle..

G.Ç: Bu çöküşü herkes gördü..Biz de ama son aşamada İstanbul borsası yetişmez
bu bölümde ama..
BORSA ÇIKMAZI
M.G: Borsa İstanbul kısmına girecektik.. üçünü de…Şimdi hocam iki hafta önce ne
dedik..IMF den borçlarımızı ödemiş olmamız demek..Küresel Finans sistemine
eklemlenmiş olmak demek..
G.Ç: İstanbul borsasıyla da bunu artık tescillendirdik..
M.G: Borsa İstanbul bu söylediğimiz sözün ispatıdır.Üç tane vadeli opsiyon borsası
işte altın borsası…
G.Ç: Bunun hakkında aslında ben birşeyler söylemek isterdim ama zamanımız
yetmez..
M.G: IMKB birleşiyor.Vadeli opsiyon borsası filan...Şimdi bunlar şu an pamuk ve
buğday üzerine yapılıyor.yarın bir gün bunun içine fındık piyasası girecek başka
mallarda girecek.Ne olucak biliyor musunuz.Şimdi bunlar borsadan yani Vadeli
opsiyon borsasını şöyle hayal edelim..Kolay gelsin diye..Biz ne diyoruz onu
anlasınlar diye..Ordu’daki fındık üreticisi gitti fındığı deposuna koydu gitti
borsaya yatırdı.Şimdi borsada fındık fiyatına bakacak işte yüksek fiyatta olunca
ona diyeceklerki ya fındık fiyatları artınca satarsın fındığını..Aslında o fındık orada
duracak..Var mı yok mu kimse bakmayacak.Fındık kağıtları ya da fındık rakamları
işlem görmeye başlayacak..Diyelimki Arjantinde çok fazla fındık oldu.Dank diye
fiyatlar aşağıya düşecek.vatandaş üretici ise Borsa Brokerlar yapacak bu işi..yani
borsa üzerinden kazananlar.Üretici ise fiziksel parayı almaya gelince adeta onun
fındık fiyatını Arjantindeki brokerlar belirleyecek.
G.Ç: Tersi de aynı şekilde..Fındık oradaki değiştiğinde,azaldığında,çoğaldığında
hepsinde..Hiç alakası yok aslında..Doğal iktisat döngüsü içerisinde düşünün..Ülke
içinde fındık aynı kardeşim.
M.G: Birine desenki yav bu fındık fiyatları neden düşüyor diye.Ya da buğday..Sana
diyecek ki Dünya’da çok fazla buğday var..
G.Ç: Banane dünyadaki buğday….

M.G: Düşürdükleri zaman tiyatro bitiyor zaten..O zaman bana ver bakalım fiziksel
olarak buğday..Sen komşu köyden 5 ton buğdayı 14 km öteden getirmeye
kalktığın zaman 2 günün alır.
G.Ç: Arjantinden getir bakayım..
M.G: O arjantinden tık tık bilgisayardan giriliyor.
G.Ç: Tabi para geliyor..
M.G: para ama hep gelecek.Gelip işte doğal iktisat döngüsünü bozarsan böyle
birşeyle karşı karşıya kalıyorsun.
G.Ç: Hocam petrolde mesela servet hoca da onu işlemiş.Doç.Dr.Servet BAYINDIR
hoca.Güzel finansal türev varlıklar ve bu varlıklar üzerine yapılan sözleşmeler
fıkhi tarihli..Onun verdiği güzel rakamlar..Yoku satıyorlar diyor kendisi.Benim
özetle üzerine durduğum..Olamayanı satıyorlar.
M.G: makaleyi okudum..Oradan da tam da aldığım not şuydu..Bu varlıklar..Çok
güzel bir makale..Çok güzel bir çalışma..O çalışmaya ek olarak da şunu yapmasını
tavsiye ederim yani..Bu varlıklar nasıl oluşuyor..Bir de bunu çalışması
lazım.Mesela işte kendisi diyor işte bu olay nasıl oluyor..yani nasıl varlık yokda bu
sistem bunu nasıl üretiyor..Yani oturup da bunu demek istiyoruz.Bu BDPS/KRS yi
de çalışması lazım.Aslında bunu sistem üretiyor.Yani ne kadar yok dersen..Ben
mesela şöyle bir şey diyorum her zaman..Bu bilişim teknolojilerinin gelişmesinin
en büyük amili..Yani yapanı BDPS/KRS sistemidir.Neden.Adam ya gece yarısı 2 de
bile bize alışveriş yaptıttırıyor.
G.Ç: gece kalkıyorsun alışveriş yapıyorsun.Aynen..
M.G:Gece kalkıyorsun adam sana pazarını açıyor..Tık tık oturuyorsun.kafana bir
şey mi geldi..Ooo yarını bekleme,giyinmeyi dahi bekleme..İşte al eline cep
telefonunu bas bas tuşa gelsin…
G.Ç: Hocam sanal oyunlar var.Sanal ada..Ordan kredi kartıyla uyduruk sanal şey
alıyor oyununa.Gece yarısı.
M.G: Bu kadar gırtalığımıza kadar batmışız bu sistemde.
G.Ç: Dolayısıyla çok güzel bir tespit.Bu bilişim sisteminin motoru BDPS/KRS
sistemidir.Gece yarısı bile tükettirmek insanlara.

M.G: Adam 24 saat tükettiriyor.Hani önceden nedir..Hadi pazara gidelim
deyince ..Ya bir dakka..sabahı bekleyelim..Bi kahvaltı yapalım..Bi giyinelim..Bi işta
aynanın karşısında oramızı buramızı düzeltelim..Şimdi böyle bir şey demene
gerek yok..Hanımla yatarken şimdi işte mobilyayı aldım..Sabah gelsin diye
talimatı verdim..Parasını da ödedim..
G.Ç: Orda da zaten para 13 katı üretiliyor.Ondan sonra deli gibi hadi bakalım
borçları ödemek için koşturuyor insanlar..Hocam orda borsayla ilgili…
M.G: Hocam şurda birşeyi daha söyleyeyim mesela biz bunlarada çok temel
hukuki kural diyoruz yani..Zehirli ağacın meyvesi zehirlidir.
G.Ç: Bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım bende .Sizler de katkıda bulunmuştunuz.
M.G: Zehirli ağacın meyvesi zehirlidir arkadaş.Ağaç nedir?Sistem..Bu sistem
bozuk ve zehirli olduğu için bunun üreteceği her mekanizma zehirlidir ve bizi
zehirliyor.
G.Ç: Bu hukukta bir kural..
M.G: Siz hocam petrol ile ilgili kısmına değinin ve programın sonuna da yaklaştık
bağlayalım yani..
G.Ç: Hocam servet hocanın verdiği o rakamları ben tekrar kontrol ettim.Senede 4
milyar ton petrol tüketiyor Dünya..ve bunu ben hatta bir faaliyet olarak da yaptım
öğrencilere geçen hafta ders içerisinde..Sonra sordum neden ve nasıl oluyor bu iş
diye..Bunun 10 katı en az petrol kağıtları borsada alınıp satılıyor.
M.G: Yani tüketilmiş oluyor.
G.Ç: tüketilmiş oluyor.Yani 10 katı petrol tüketilmiş oluyor bunun üzerinden..Doğal
iktisat döngüsü de parayı sürekli artırıyor dışardaki döngüde.Yani o yapıda
baktığımızda kendisi de diyorki %3-5 arasında başka referanslardan da kaynak
vermiş..Yani % 5 in ancak petrolün var.%95 in….
M.G:Hocam zeydinyağı üçkağıtçısının şeyi gibi yani..Adamlar ne zaman uyanıyor
zeytinyağı sendromundan..Nerde bu kadar zeytinyağı bakınca anlıyorlar
tiyatroyu..
G.Ç: Tiyatro bitti..

M.G: ama şu anda mesela işte o kadar çok petrol tüketiliyor ki borsada ama fiili
olarak arabada değil yani..Brokerların elinde bilgisayar tuşların arasında
tüketiliyor..Adam tuşa basıyor satın alıyor..Zaten hocam kelime ve kavramlara
duruyoruz ya..Bir kelime yani bir şey satıldığı zaman tüketildi olarak kabul ediliyor
mevcut ortadoks ekonomi anlayışında.Çünkü neden?Bu anlayış,bu zihniyetin
içerisinde israf diye bir kavram yok..Bunları ta temel paradigma sorgulamasında
ilk ve ikinci programlarda söyledik.Kanaat diye bir şey yok.
G.Ç: Değer sayımın da değişmesi lazım..
M.G: 24 saat mümkün olsa 48 saati bir güne sokacaklar.
G.Ç: Hocam ekonomi kitaplarının hangisinde var kanaat ya da israf olayı..
M.G: Yok hiçbirinde..
A-KİL ADAMLAR!
G.Ç: hocam ben şeyi yani sürede daraldı..Bugünlerde biliyorsunuz bir akil insanlar
heyeti var.
M.G: Bunu ekonomide de kurmak lazım aslında.
G.Ç: Yani bu konuda siz birkaç bir şey söylemek istermisiniz.Akil adamlarla
ilgili..Epey sosyal medyada yazdım çizdim..
M.G: Değerli izleyicilerimiz bu tür programların sonunda güncel meselelere de
değiniyoruz.Ekonomi politik yorumlar olarak..Geçen ne dedik..Yaklaşık 1 trilyon
metreküp doğalgazı burda 20-25 milyar dolarlık bir rant var..Daha o kısıma
ulaşılmadı.Kuzey ırakta 180-200 milyar dolarlık bir rant var.Onunda çözümüyle
ilgili..
G.Ç: yeni yeni belli olmaya başladı.Şimdi bu akil insanlarla ilgili bir şeyler çıkacak
gibi bir şey bekliyorum..
M.G: Şimdi bir anda akil adamlar akil insanlar diye bir şey çıktı..Şimdi en can alıcı
bizim bu süreçlerle ilgili 3 tane sorunun cevabını arıyorum hala..Yani onun
cevabını bulamadım.Bunu kim nasıl verecekse buyursun versin.Birincisi,bu dört
ay önce yoktu.Bu bir araç,akil adamlar heyeti bir araç..Yani böyle bir araç
oluşturuldu.
G.Ç: yani birden bire çıktı ortaya..

M.G: Peki hangi projenin aracıdır bu.Proje ne?
G.Ç: Hakkaten ya..İnsanlar bunu sorgulamıyor..Nerden çıktı bu..
M.G: 4 ay önce yoktu bu..Konuşulmadı..edilmedi…Demekki bir yerde proje var
..Bu projenin bir kısmında akil adamlar heyeti oluşturulması gerekiyordu.Bunu
merak ettim bu proje nedir?Biz bunu bilmiyoruz.
G.Ç: Bir bu projeyi açıklasınlar..Hocam bunu bilmeye hakkı var
toplumun..Tutanaklar çıktı..
M.G: Ben bunu merak ediyorum..Ben bunu bilmiyorum..Şöyle bir şey..Kimse
karşıma çıkıp da şöyle bir şey demesin…ya işte barış istiyoruz….Ya bunu kimse
yani kimse barış istemiyoruz diye bir tane Allah’ın kulu çıkmaz..Komik olmayın bu
kadar yani..E biz bu barışı anlatmak için dolaşıyoruz..Ya bu kadar yapmayın Allah
aşkına..
G.Ç: Bu bir proje..Hocam BM kalkınma ajansı gibi sanırım ..Tam
hatırlamıyorum..Finansör gibi şeyler çıktı..Demekki önceden bir proje yani…
M.G: şimdi biz bu işin komplo tarafına bakmıyoruz.Biz bunu yorumlayabilmemiz
için…
G.Ç: Bu projeyi açıklayın diyoruz..
M.G: tabi bunu bilmeden nasıl yorumlayalım..Bir anda 4 ay önce bu yoktu..Pat
diye önümüze akil adamlar diye bir liste çıktı..Biz şimdi şunu soruyoruz..Demekki
bu bir projenin bir parçası..Proje ne?
G.Ç: Proje neyse bunun bir yöneticisi vardır değil mi?
M.G: ikinci soru da o zatan..Yani bu süreçleri kim yönetiyor kardeşim..Biz bunu
bilmiyoruz.Bu projeyi yöneten kim…Ya bu gizli olmasa gerek herhalde..Çünkü bu
bir aşikar..
G.Ç: hocam gelindi,gidildi. Onlar geldi,gitti..Bu uluslararası bir proje.
M.G:Bu projenin ne olduğunu ben bilmiyorum..
G.Ç: dış kaynaklı bir proje olabilir.
M.G: İç olur..dış olur..bölgesel olur..Birilerine arkadaş proje..Bana birileri çıkıp da
arkadaş proje barış demesin..Barışa karşı olan kimse yok..Siz böyle bir

mekanizma oluşturuyorsunuz.Guruplara ayırıyorsunuz.Toplanıyorsunuz
,gönderiyorsunuz..Ne diyor insanlar..Ya yüreğim parçalandı gittim işte ne
hikayeler var..Ya bu işin hikaye kısmı..Ve bu hikayeleri biz çok zaten dinliyoruz ve
ızdırap duyuyoruz.Amma bu proje tam olarak nedir?
G.Ç: Hocam siz endüstri mühendisi nazarıyla girdiniz..Şöyle diyelim veya sistem
mühendisliği…Kimler var veya kimler seçildi..Hangi kriterler arasında seçildi..
M.G: tabi onlar da var..Mesela proje ne?.. bunu bilmiyoruz..Projeyi yöneten kim?
bunu bilmiyoruz..Bu hangi işte projeyi bilsel bu süreçleri kim yönetiyor…O zaman
işte bu sorular ardışık olarak sizin dediğini gibi geliyor.Yani hangi kriterlere göre
seçildiler.Yani ne anlatacaklar..Kim seçiyor..bana göre bir üçüncü soru daha
var..Bu benim kafamı çok tırmalıyor.Şimdi burda bu akil adamlar heyeti..Bu bizim
gelenklerimizde göreneklerimizde sanki bir..bizde eşraf anlayışı vardır..eşraf..Eşraf
nedir?..Heryerde bu toplumun her türlü sıkıntısıyla uğraşan,bunları islami
kaygılarla,islami anlayışa göre yani çözmeye çalışan bir eşraf kavramımız
vardır..Topluma sahip olur..evlendirilecek..onun evlendirilmesine yardımcı
olur..Garip,gureba..Fakir fukaranın sahibidir..İşte bunlar aynı zamanda
yönlendirir,akıl verir..fakat aynı zamanda bunların kendileri bir topluma aittir
yani..Proje değildir.Orada problem çözer felan..Şimdi siz eğer bir projeyle bunun
yerine bir şey konuluyorsa..Buradan o zaman oturup da bu seçilen insanların
yapısına da bakmak lazımgelir..Siz başka bir şey getirmeye
çalışıyorsunuz.Bakıyorum son sıralarda nedense bizim böyle sevdiğimiz
,reddedemeyeceğimiz böyle muhafazakar kesimini insanları konuşuyor
sürekli..Onlar birşeyler anlatmaya çalışıyor..Ama bu toplu olarak bir şey anlatılmış
değil yani..Bunlar hep merak ettiğimiz konular..Herhangi bir yorum yapabilmemiz
için bizim bunları bilmemiz gerekiyor.Bilmezsek bu hiçbir zaman bizim aklımıza
oturan gönlümüze giren bir çalışma olarak gelmez..masanın üstünde durur..Kimse
kusura bakmasın ..Şüphe her zaman tehdit olarak algılanır.
G.Ç: ne anlatacaklar hocam..Ne anlatıyorlar bunlar..
M.G: Neyse hocam şimdi süremiz bitti.Değerli izleyiciler,kıymetli
dostlarımız..Programımız burada bitiriyoruz.Önümüzdeki programda Türkiye’nin
potansiyeli nedir?Yani biz şimdi bütün bunları konuştuk..Yani biz
yapamayız,edemeyiz ,biz yeterli değiliz gibi bizi yeterli görmeyen insanlara
Türkiye’nin potansiyelini anlatmak istiyoruz.Yani Türkiye’de bize bir şey yaptırmaz
diyen bizi yeterli görmeyen kişilere hem ekonomik olarak hem de reel yani doğal

iktisat döngüsü çerçevesinde bizim yapabileceklerimizi söyleyip,hatırlatmak
istiyoruz..Bu programımız burada tamamlamak istiyoruz.Hepinize hayırlı akşamlar
diliyorum..
G.Ç: Ben de hayırlı akşamlar diliyorum izleyicilerimize..Özellikle akil adamlar
konusunda bir şeyi tekrar vurgulamak lazım..Bu akil heyeti ekonomi konusunda
da özellikle ne yapılması lazım hocam teşkil edilmesi lazım..
M.G:Yani o başka bir programın konusu..Hayırlı akşamlar..
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