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MG: İyi akşamlar değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Bugün 26 Nisan 2013 Cuma.
Onbeş günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza Prof. Dr. Gültekin Çetiner
Hocam ile birlikte başlıyoruz. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımızı arz ederiz.
Konular her zaman olduğu gibi, bizim birinci programdan beri takip ettiğimiz bir
kulvar çerçevesinde, bir ders silsilesi çerçevesinde sürdürülüyor. Ancak, ne diyelim,
“ne müthiş iki hafta geçirdik”, çünkü biz 12 Nisan 2013’teki programı bitirdiğimiz
zaman, Amerika’da 12 Nisan’da altın üzerine çok büyük bir operasyon başladı. İşte
iki haftadır bütün millet “Ne oldu?”, “Ne olacak?”, “Nasıl olacak?”; bu konular da
gündeme geldi. Ve birçok kuyumcu arkadaş, sizin tanıdıklarınız, benim tanıdıklarım,
ve birçok piyasada iş yapan ya da çeşitli birikimlerini, küçük ya da büyük ya da orta,
muhafaza etmeye çalışan insanlar, “Bu konularda da bize bir yorum yaparsanız çok
memnun oluruz, bir araştırarak filan”. Bunların da taleplerini dikkate alarak bugünkü
programımızı, zaten yoğun olan programımızı, biraz daha sıkıştırdık.
Ama biz yine de adetlerimizden, mutat üslûbumuzdan vazgeçmeyelim, hocam. Siz
isterseniz geçen programın bir özetiyle... besmeleyi çekelim, programa girelim.
Buyrun.
GÇ: Evet, ben de kıymetli dostlarımıza hayırlı geceler diliyorum. Teknik ekipteki
arkadaşlara da, diğerlerine de kolaylıklar diliyorum. İnşallah iyi bir yayın olur.
Özeti biraz kısa geçelim, isterseniz hocam, müsaade ederseniz. Geçen bölümde, 1.
Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yıkıldığını, ondan sonra bölüşmenin, paylaşmanın
bitmediğini, 2. Dünya Savaşı’na kadar olayın gittiğini, bu arada tabiii, BDPS’nin
tarihçesi dediğimiz olayları anlattık. 2. Dünya Savaşı sonrasında galip devletler bir
araya geliyor, ve Bretton Woods kasabasında, Amerika’da, altına dayalı olarak bu
sistemi küresel olarak yaymanın, bir anlamda, tanziminin teorisi, pratiği bütün hepsi
başlatılıyor. Gerekli kurumsal yapılar oluşturuluyor, IMF, Dünya Bankası, Dünya
Ticaret Örgütü, yani bu küresel finans kapital sistemini yaygınlaştırmak için bütün
adımlar orada atılıyor.
Ondan sonra işte bu geldiğimiz süreçte dünyadaki durum ortada. Yani aslında bu
ayrıntıları insanlar da takip ediyor. Burada tabii, bir kriz var.
MG: Yani şu andaki ekonomik kurgu, temel olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki
denklem ile oluştu diyebiliriz.
GÇ: Evet, aynen. Şimdi burada bir kriz var ve bunun çözümü yok. Yani bunun
çözümünün olmadığını bilimsel olarak, matematiksel olarak burada zaten ilk baştan
başlayarak değersayım değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Ondan sonraki süreçlerde
ekonomide ilk düğme ilikledik, değersayım değiştirdikten sonra doğal iktisat
döngüsü dediğimiz kavram; ki burada yine gelecek bugünkü konuda. Çözümü
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aslında bir anlamda, bunların çözüm diye sağladıklarının, yine bu zulmün, yani
BDPS/KRS zulmü dediğimiz bütün insanlığı köleleştiren zulmü aslında çözme değil,
yani çözümleri yok. Para silme, işte, bir taraftan çözüm diye söyledikleri. Büyüme, bir
taraftan da yani, büyüme olursa bu devam edebilir.
Geçen bölümde büyümenin de bir borç doygunluğu, Amerika’daki durumları
gösterdik. Bir anlamda Amerika’yı biraz büyük ölçekte, yani girdik ayrıntıya, ne
üretmiş orada, oradaki fakirlik durumu... Gelişmiş ülkelerde, bizim doğuda olduğu
gibi insanların fakirliğin artık bu soğuk yüzüyle karşılaştığını bir anlamda ortaya
koyduk.
Yani bunların kendi içerisinde de, yani sadece diğer, bu güne kadar yaptıkları,
gelişmiş, gelişmemiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler o bütün zihniyetin aslında
kendi içerisinde de zulmün devam ettiğini, orada da ortaya koyduk. Ve bu anlamda,
bütün dünyada aslında onların bir taraftan borç transferi yaparken, bir taraftan
borç/para silerken, bütün bu operasyonlarında, yani, iki tane farklı grubun oluşmaya
başladığını; ülkelerde milli olanlar ve milli olmayanlar şeklinde...ki biz orada, hatta
bir “trending topic” diye bir çalışma da arkadaşlar, sağolsunlar yaptılar; “küresel
zulme milli duruş” adı altında. Güzel de sesler, tabii, geldi. Bu küresel zulme milli
duruş sesleri, herkes, her ülkede artık aşağı yukarı protesto gösterilerine filan
rastlamak mümkün.
MG: Bugünkü TT’yi ne yaptık, hocam?
GÇ: Bugünkü TT’yi izleyicilerimize söyleyelim. Milli Hashtag’tan başlattılar arkadaşlar
sağolsunlar, #TamBağımsızTürkiye.
MG: Neden?
GÇ: Tam bağımsız Türkiye, BDPS/KRS kaldırılmadan mümkün olamaz. Mümkün
değildir. Yani bunu özellikle bu programda getireceğiz ortaya.
Tabii, geçen programda borsayla ilgili çok güzel, aslında, bir de Cenab-ı Allah’ın
takdiri, hocam, yani bu yayınlarda ben onu da görüyorum. Arkadaşlardan da o
şekilde dönüp geliyor. Yani tam o yayınla ilgili 12 Nisan’da mesela, bir olay oldu,
borsayı inceledik, o borsa olayına girdik, tam yani, Cenab-ı Allah, yani, bir operasyon
onlar düzenledi ve o operasyonu burada ele alma şansı verdi ki; dediğiniz gibi bunu
aştık artık. Belki kendi, tam bağımsız Türkiye, Türkiye’nin potansiyelini konuşacaktık,
ama altına belki o borsaya ve başka şeylere de gireceğiz. Belirli birşeyi ayırmak
lazım. Bu şekilde özetlemiş olalım.
MG: Evet, hocam, zaten tam bağımsız Türkiye, bu istiklâl harpini yapanlar, Mustafa
Kemal Atatürk de başta olmak üzere, tam bağımsız Türkiye’den bahsediyorlar. Niçin
bahsediyorlar? Şunu ekleyerek bahsediyorlar: Eğer ekonomik bağımsızlık olmazsa,
tam bağımsız Türkiye’yi kurmuş olamazsınız. Siz ekonomide bağımsızlığınızı
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alamazsanız ele, ve ekonomik olarak ayakta duramazsanız, siz bağımsız bir Türkiye
Devleti’nden bahsedemezsiniz.
GÇ: Aynen, hocam. İzmir İktisat Kongresi, ondan sonra başlayan süreçlere falan
bakın. Yani bu tamamen bu mücadele...
MG: Onun için hashtag’ı da öyle, yani TT’yi de o şekilde seçtik.
GÇ: Bu şekilde, hocam, şimdi isterseniz altınla ilgili 12 Nisan’da neler oldu, oradan
bir karşılıklı müzakereye girmek...
MG: Şimdi, hocam, önce ne oldu? Yani hiçbir şeysiz, yani herhangi bir yorumsuz,
çıplak bir şekilde karşımızda ne var? 12 Nisan’da altın fiyatı 1500-1600’lere yakınken
birden tak diye düşmeye başladı, 1350’lere kadar zaman zaman, 1380’lere kadar
indi. Böyle inişli çıkışlı, şu sıralarda da 1400, ben bugün kaçtan kapattı bilmiyorum
da, 1460’lardaydı, 1450-1460’larda kapattı. Ve bu, “neden oldu, daha devam edecek
mi?” soruları milletin kafasını işgal ediyor.
GÇ: Yani çok tedirginlik var.
MG: Bundan da şu anda, şimdi bundan Türkiye Cumhuriyeti ekonomi idaresinin
haberi yok. Neden haberi yok? Yani şöyle kimse çıkıp da şöyle birşey diyemez: “Ya
işte, bizim haberimiz vardı. Merak etmeyin. İşte tedbirimizi aldık, falan filan” diye.
İşte Aksiyon dergisinde 8 Nisan 2013 tarihinde Merkez Bankası Başkanı Sayın
Başçı’yla bir röportaj yapılıyor. Orada işte kendisinin konuşmalarıyla, altınla ilgili
yorumlarıyla da anlıyoruz ki, herşey süt liman iken, birden pat diye bir sihirli el, gizli
bir el, hani Adam Smith bahsediyor ya, ekonomide gizli bir el tanzim eder piyasaları,
o gizli el çıktı, bir parmak attı bir yere, ondan sonra komple altın düştü.
Şimdi ilk söylememiz, ilk yapmamız gereken şu: Yani bu altın fiyatları Türkiye’deki
denklemden dolayı mı düştü, hocam?
GÇ: Hayır. Kesinlikle.
MG: Türkiye’de altının düşmesini gerektirebilecek herhangi birşey var mı?
GÇ: Yok. Kesinlikle yok.
MG: Yok. İşte tam burada, hocam, bizim yırtındığımız, kızdığımız zaman zaman, ve
dikkat çekmek istediğimiz noktaya geliyoruz. Küresel finans kapitale eklemlenirsen,
böyle olur arkadaş.
GÇ: Seni yerin dibine çakarlar böyle işte.
MG: Anında çakar, hiç birşey yokken 12 Nisan’da “tak” bir düğmeye basar, senin
altın fiyatın...
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GÇ: Darphane altın yetiştiremiyor, kuyumcular iflas ediyor, kimisi bilmem ne yani...
MG: Bir de hocam, o kadar insanın birikimleri...
GÇ: Tabii, birikimler gidiyor kimisinin. İnsanlar, yani, o birikimi bir gecede kaybolanlar
ne oluyor? Veya tersi?
MG: Peki şimdi, IMF’ye borcumuz bitti. Ne dedik, IMF borcumuz bitti demek, küresel
sistemle eklemlendik. Arkadaş, işte bugün altın fiyatında olanları birazdan, şimdi
detaylı olarak irdeleyelim.
GÇ: Buğdayda olacak demektir, bilmem İstanbul Borsası, şu bu...
MG: Hepsi olacak, buğdayda olacak, tabii, vadeli opsiyon borsası, onlara da gireceğiz
yani, hepsinde olacak. Küresel finans kapitale eklemlenmek iyi birşey değildir.
GÇ: Aynen öyle. Tam bağımsız bir Türkiye için...
MG: Tam bağımsız Türkiye, küresel finans kapitalin kölesi olmaz, arkadaş. Yani bu
kadar basit.
Şimdi, değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Bir şeyi analiz ediyorsak önce sorularla
açmak gerekiyor yani. En temel soru şudur: Bu altının düşmesi, en çok kimin işine
yarar? Ya da kimin işine yaramaz? İlk soru budur. Yani şimdi, müsaade ederseniz
hocam, ardışık olarak bir şunu, bir mantık silsilesi olarak birşeyi anlatayım yani.
GÇ: Ben de bir cevaplamaya çalışayım. Test edebilirsiniz beni bakalım, kimin işine
yarar diye.
MG: Bu soruyu aklımızda tutacağız şimdi yapacağımız analizde. Bu küresel finans
krizinden dolayı Ben Bernanke’nin lakâbı neydi, ne dediler buna?
GÇ: Helikopter Ben.
MG: Helikopter Ben. Niçin böyle birşey dediler?
GÇ: Habire para basıyor.
MG: Habire para basıyor.
GÇ: Senede 1 trilyon Dolar, bu parasal genişlemede, para basıyor.
MG: Buna ne dediler? “Quantitative Easing”, yani parasal genişleme.
GÇ: Habire basıyor.
MG: Şimdi niçin parasal genişleme yapıyor? Çünkü faizleri düşürerek büyümeyi
arttıramıyor. Normal ekonomide faizleri düşürürsünüz, daha çok insan kredi alır,
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daha çok yatırım yapar. Şimdi bunlar faizleri düşürdüler. Kaça kadar düşürdüler, sıfıra
kadar geldiler mi? Geldiler. Nedir bunların çözüm önerisi bu kriz karşısında?
Büyüyeceksin. Ama büyümüyor. O zaman Helikopter Ben çıktı, Ben Bernanke, çıktı
habire yılda 1 trilyon Dolar para basmaya başladı.
Şimdi mantıki olarak birbirini örerek gidiyoruz. Bu kadar yüksek para karşısında baktı
ki bütün dünya “Amerika’ya bak yani, gözümüzün içine baka baka habire para
basıyorsun, bu nedir?” filan dedi. Şeyden kaçmaya başladı, Dolardan. Dediler ki; bir
dakika ya, sen tiyatroya çevirdin bu işi, dalga mı geçiyorsun bizimle? Nereye gittiler?
Kısmen Euro’ya, ama ağrlıkla altına gitmeye başladılar. Altın 1900’leri test etti mi?
Daha sonra biraz geriledi ama altının zıplama potansiyeli var.
Şimdi ne oldu? Altının değeri artınca Dolar/Altın oranı...
GÇ: Yani birisi diğerinin cinsinden ifade edildiği için...
MG: Evet. Doların altın karşısındaki değeri düşmeye başladı.
GÇ: Doların düşmesi, yani artık insanlar değeri düşüyor...
MG: İnsanlar dolardan...Bu ne demektir, biliyor musunuz hocam? Doların altın
karşısında değerinin düşmesi demek...
GÇ: Korktukları senaryo. Hiperenflasyon.
MG: Ama öncelikle şu şeye bakmak lazım. Amerika’nın ithalatı nedir, ihracatı nedir?
Bu, US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, ben buradan almış olduğum
Şubat 2013 rakamları, 5 Nisan 2013’teki istatistik bürosunun rakamlarına göre,
2012’de Amerika’nın ihracatı 2.2 – kabaca söylüyorum – trilyon Dolar, ithalatı 2.7
trilyon Dolar. Amerika’nın ticaret açığı 539 milyar Dolar. Şimdi ne demektir bu?
GÇ: Ama cari açığı Dolar’la kapatıyor. Habire Dolar basıyor.
MG: O zaman ben de işte, burada hazır bizim beşlikler. Biz de basalım, verelim
millete kapatalım. Dalga mı geçiyoruz? Yani bir tanesi diyecek ki Amerika’ya,
kardeşim dalga mı geçiyorsun? Diyorlar aslında.
GÇ: Nitekim Japonya başladı. Ben de basarım dedi.
MG: Diyorlar, hocam.
GÇ: Parasal genişlemeyle başladı.
MG: İşte şimdi nereye geleceğiz? İthalatı bu kadar yüksek olan bir ülkede senin
Dolar’ın değeri düşerse ithalatın fiyatları artar. Yani daha fazla Dolara...İthalatın
fiyatları artması ne demek? Piyasada enflasyon olur, Amerika’da. Enflasyon olursa
faizleri kontrol edemezler. Faizleri kontrol edemezlerse bono piyasası çöker.
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GÇ: En korktukları zaten. Bono piyasası çöktü mü...tiyatro bitti.
MG: Bono piyasası çöktüğü zaman halk sokağa dökülür, tiyatro biter, Amerikan
Dolar’ının itibarı kalmaz. Nasıl geçmişte...
GÇ: Duvar kağıdı değerine düşer.
MG: Duvar kağıdı bile olmaz, hocam.
GÇ: Olmaz, aynen öyle. Duvar kağıdının bile bir kıymeti var.
MG: Kimse Dolar’a...
GÇ: Kimse yapıştırmaz, doğru, niye Dolar yapıştırsın?
MG: Kimse Benjamin’i duvara koymaz.
GÇ : Bünyamin’i yani. Oraya koyup da namaz mı kılacak, tövbe yarabbim? Gibi
yani...
MG: Onu kılanlar kılsın, bizi ilgilendirmiyor yani.
GÇ: Aynen öyle.
MG: Şimdi ne olur? Halk geçmişte ne yaptı? Halk sokaklara döküldü, Wall Street’i
işgal edin dediler. Bu işgalleri gördü. Arkadaş, eğer bono piyasası çöksün, faizleri
kontrol edemesinler, enflasyon olsun, Amerikan halkı bunları görmemiş, bu sefer
derler ki, arkadaş Beyaz Saray’ı işgal et.
GÇ: Aynen.
MG: Bunu şimdi Amerikan yönetimi gördü. Görünce ne yapacak? Ne yapması
gerekir? Dedi ki; bir dakika, benim iki şeyi korumam lazım. Bir, kendi Dolar’ımın
itibarını; hala Dolar’ın rezerv para olarak kullanılıyor olması gerekir. İki, altının da
değerini aşağıya düşürmem lazım.
Sen uluslararası piyasaya eklemlendiğin için, o halde bunlar organize bir saldırı
başlattı, Dolara karşı. Kim var bu işin içerisinde? Rothschild’lar var. Rothschild’lar
çıktı açıklama yaptı, dediler ki “biz altın ticaretinden çekiliyoruz”, bir. Sonra,
Goldman & Sachs, bunlar da çıktılar dediler ki “biz altın ticaretinden çekiliyoruz”.
Yani şey sinyali veriyorlar piyasaya...
GÇ: Yani altın yaramaz birşey. Bu çökecek, bitti.
MG: Altın yaramaz birşey, ellemeyin, bitti. Sonra, akademisyen, Nobel ödüllü,
kimisinin ekonomi ilahı, Paul Krugman, dedi ki daha geçen yazısında: “bundan sonra
kimse altına yatırım yapmaz”.
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GÇ: Goldbox diyorlar, hakaret eder şekilde bir de...
MG: Gibi dalga geçiyorlar. Ekonominin ilahı kelimesini bilerek kullanıyorum, biz çünkü
bu ilahların hepsini reddeden bir inanca...bizim akaidimiz bu ilahların çoğunu
gömüyor yani. Biz Allah’tan başka ilah tanımayız.
GÇ: Biz onları ilah kabul etmiyoruz.
MG: Ama bu adamlar, böyle ilah gibi, ne derseler hemen burdaki ekonomistlerin
“aman Krugman bunu dedi, işte Fisher şunu dedi, Dornbusch şunu dedi”, böyle
karşımıza çıkardıkları adamlar bunlar. Hadi diyelim ki gurular bunlar yani, ekonomi
guruları. Ne oldu 12 Nisan’da, hocam? Bu organize hareket, tuttu, 500 ton altın
kağıdı, sertifikası...
GÇ: 500 ton altın, evet.
MG: 500 ton altın. 1 ons yaklaşık 33 gramdan 500 ton altın yaklaşık 16 milyon ons
yapar. 16 milyon ons altını tak diye satışa çıkardı.
GÇ: Hocam, yaklaşık 25 milyar Dolar ediyor.
MG: 25 milyar Dolarlık altını sattı.
GÇ: Ama bu şey, hatta bir resim sağolsun bizim dostlardan belki ekrana gelir. Bir
resim var, altın resmi. Sanal böyle, altın resmi, Türkiye’ye de girdiğimiz zaman. Yani
sadece aynadaki görüntüsü. Aslı yok.
MG: Aslı yok ortada.
GÇ: Olmayan birşey.
MG: Olmayan, bunlar kağıt. Kağıt olarak, piyasaya altın kağıt sattı. Ne kadar? 25
milyar Dolar.
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25 milyar Dolar’ı sadece büyük merkez bankaları verir. Gene aynı FED, gitti, yani
burdan bunu anlıyoruz, yani FED’in yaptığını, 73 Dolar düşükten aynı gün içerisinde,
saatler içerisinde geri aldı. Kaçtan aldı? 73 Dolar düşükten aldığı zaman
yaklaşık...Buradan da ekrana...bir tane altın var, aynadakilere sen bakıp bakıp...
GÇ: Bu Türkiye’deki tabii.
MG: Bu Türkiye’deki biraz...
GÇ: Oradaki, hocam, yüz katı olduğu konuşuluyor. Şu anda fiziksel altının yüz katı
sanal altın olduğu söyleniyor. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz.
MG: Yani öyle söylüyorlar, ama o kadar zannetmem yani.
GÇ: Yani o kadar da olmayabilir belki ama...
MG: Olmayabilir.
GÇ: Ne kadar olduğunu...
MG: Şimdi, ne yaptı, gene aynı FED bir gün içerisinde, saatler içerisinde bunu 73
Dolar düşükten geri aldı. Yani altın düşüyor diyecek ya, ben sana satıyorum bunu
kardeşim işte 1550 Dolara, e şimdi de 1400 Dolara geri alıyorum. Parayı veren de
benim. Tiyatroya bak sen ya. Yani bir tane Allah’ın kulu, daha doğrusu bunu
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hükümetler görüyor aslında. Herkes görüyor. Bak şimdi Amerika, herkesi sersem
âlemi kör zannediyor. Kendisini de dünyanın en akıllı milleti zannediyor bunlar şimdi.
1 milyar 168 milyon Dolar bir anda aynı gün kaybetti. Aman aşağıya gidiyor
diye...Ortada altın satışı yok, ortada altının kendisi yok. Altın satışı aşağıya gidiyor
diye bütün dünya, eklemlenen bütün dünya piyasalarında altın çökmeye devam etti.
Devam edecek mi daha çökmeye? Çökmeye devam edecek. İlk planda...
GÇ: Hocam, ben orada birşey söyleyebilir miyim, müsaadenizle?
MG: İlk planda – şunu bir bitireyim yalnız – 1400 Dolar’a çekecekler. Adamlar bunu
sağda solda mesela, bu analizlerden görülüyor. Çünkü 1400 Dolar’ın da altına
gitmesi gerekiyor.
GÇ: 1200 Dolar’dan söz ettiler, hocam. Goldman Sachs...
MG: Goldman Sachs 1200 Dolar diyor, ama benim tahminim, 1000 Dolar’lara kadar
çekerse... Neden bunu yapacak? Amerika kendi içerisindeki ekonomik çöküşü, yani
Dolar’ın değerini tutabilir. Dolar’ın değerini tutarsa ne olacak? İthalat fiyatları düşük
olacak, enflasyon olmayacak, faizler kontrol altında olacak, bono piyasası
çökmeyecek.
GÇ: Bastığı bedava Dolar’la da eskisi gibi cari açığı bir anlamda finanse etmiş olacak.
MG: Zannediyor, ama...
GÇ: Yani, çok akıllılar ya, kendilerince.
MG: Akıllı olduklarını zannediyor. Şimdi ne oldu? Altın fiyatları çökünce millet...Tabii
birşey daha var. Şimdi millet altına kaçış olduğu için, uluslararası rezerv tutabilmek
için, işte Amerika’da, İngiltere’de bazı bankalarda altınınızı tutmanız gerekiyor. O
zaman uluslararası dolaşımda olmuş oluyor o altın. Almanya yaklaşık 670 ton
altınından 300 tonunu Amerika’dan geri istedi, istemişti.
GÇ: Evet, aynen oraya gelecektim ben de, hocam. Dediğim yerde...
MG: Ne oldu?
GÇ: 300 ton altını verebileceklerini söylediler. Yani ben epey araştırdım, Amerika
ancak yedi senede...Yani ben onu sorgulayacaktım. Siz 500 ton dediniz ya, yani
fiziksel olarak altın söz konusu olduğu zaman altın, aslında hocam, yani biliyorsunuz,
19.3 özgül ağırlığı; yani şu bardağa koydunuz diyelim ki bir ne kadarsa, onun 19.3
katıdır. Altın aslında sanılan, çoğu kişinin sandığı kadar çok yer kaplamaz. Yani ben
onunla ilgili çalışmalar da yaptırıyorum öğrencilere. Şu, mesela, bizim Merkez
Bankası’nın altınlarını alın, şöyle bir köşeye hepsini sığdırırsınız. Öyle bir şey, ama o
300 ton altını dedi ki; yedi senede ancak verebilirim.
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MG: Çünkü altın yok.
GÇ: Altın yok. Yedi senede ancak verebilirim dediği şeyi, 500 tonunu, bunun daha
fazlasını bir günde nasıl veriyor piyasaya?
MG: Kağıt olarak veriyor da ondan.
GÇ: Kağıt olarak işte.
MG: Zaten onu söylüyor.
GÇ: Aynen.
MG: Şimdi, hocam, Amerika Almanya’ya da veremediğine göre, şimdi Amerika
buradan birkaç tane kuş vuracağım diye hesaplıyor. Bir tanesi, diyor ki; ben diyor
kendi iç piyasamı tutacağım. Bu şekilde gücüm kuvvetim dünyada devam edecek,
Dolar’ın itibarı devam edecek, diyor, çünkü altının canına okudum. Almanya gibi
ülkeler de, diğerleri de benden altınlarını geri isterse...altının değeri düşerse geri
istemeyecek. Hesabı bu. Ancak oyunu ne bozdu? Oyunu şu bozuyor şimdi: Çin, 2
trilyon Dolar’lık para ayırmış kenara, 2 trilyon Dolar’ı altına tebdil edecek,
değiştirecek.
GÇ: Oh, ne güzel!
MG: Şu anda altının değerinin düşmesi, Çin’in işine yarıyor. Şimdi...
GÇ: Fiziksel olarak bir de onu istediği anda...
MG: Fiziksel olarak...Zannetmesin ki millet yani bu altın düşüşü işte 1000
Dolar’lara...Çin acele de etmiyor. Şimdi Çin dese ki mesela, çıkıp da ben 2 trilyon
Dolar’lık param var, altın alacağım. Hemen fiyatlar 2000 Dolar’ı bulur.
GÇ: Tabii.
MG: Ama bu şimdi düştükçe kademe kademe almaya devam ediyor. Aslında altın
üzeri...Şimdi, şu anda izleyicilerimizin şöyle bir zihin değiştirmesi lazım, bakarken.
Altın aslında, altın olduğu yerde duruyor. Çünkü altının değeri kendinden menkul.
GÇ: Aynen öyle. Kıymeti kendinden menkul.
MG: Yani 100 gram altın, 100 gram altın olarak durmaya devam ediyor. Yani dün 100
gram altın, bugün 99 gram olmadı. Fakat 100 grama mukabil olan paralar değişiyor
sürekli.
GÇ: Bütün tiyatro parada. Zaten...
MG: Parada tiyatro.
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GÇ: Para ölçü aracı olmaktan çıkmış dediğimiz gibi. Dediğimiz gibi, bütün bölümlerde
izlerse izleyicilerimiz...
MG: Şeyi yüksek, volatilitesi yüksek, yani oynaklık diyoruz biz buna. Aşırı oynak bir
durum yani. Küresel piyasalarda volatilite arttı, oynaklık arttı. Bak bunlar teknik
terim. Şimdi teknik olmayan bir tabir kullanacağım. Öyle bir duruma girdi ki şimdi,
kuyumcularda halk, hepsi, mesela oynaklık çok yüksek olduğu için harmandalı
oynanacak bir zaman değil. Böyle ağır ağır, işte altınımı alayım, yatırım yapayım,
işte on sene burda dursun, filan, harmandalı efem geliyor, yok öyle birşey. Bu artık
horona döndü yani. Böyle zıp zıp zıplattıracak, yani hiç yerinde durmadan, öyle bir
piyasaya girdi ki şimdi.
Neden bu böyle olacak? Bizimle alakalı birşey değil. Bu, çünkü bizim IMF borcumuzu
ödedik – ha ödemeseydik daha mı iyi olurdu, o ayrı bir şey, onu tartışmıyoruz –
uluslararası finans kapitale eklemlendiğimiz için böyle olacak. Yani bunu hükümet
istese de istemese de, seve seve bu ortamın içerisine girdik.
GÇ: Hocam, İstanbul Borsası açıldı şu anda, emtia borsası, hepsi birleşti.
MG: Şimdi oraya gelirsek, şimdi sadece bu sertifika satışları bununla ilgili değil.
Onlarla da baktığımızda, Borsa İstanbul diye şeyler toplandı, birleşmeye başladı.
Şimdi toparlarsak birkaç cümlede, ondan sonra Borsa İstanbul’a girelim. Altının fiyatı
bundan sonra, hiç kimse altını kısa vadeli yatırım aracı olarak görmesin.
GÇ: Kesinlikle.
MG: Çünkü yani altın fiyatını...Bundan sonra şöyle birşey göreceğiz. Amerika
basacak, Çin çıkaracak. İşte Çin çıkarırken Avrupa basacak biraz çünkü Amerika
Avrupa’yı da zorluyor, “quantitative easing” dediğimiz parasal genişleme yap diye
Euro’ya.
GÇ: Çünkü kendisi oyunu oynuyor, siz de katılın diyor, yoksa sadece kendisi oynasa,
yani bir anlamda dediğiniz o tezgâh, üçkağıt nedeniyle olmaz. Japonya çıktı
neticede, ben de yaparım dedi, başladı. Yani, tamam dedi. Onların da oynamasıyla,
kendisi tabii bir adım önde olduğu için, ilk olmasa tabii de girmesini de istiyor bir
yerde.
MG: Kendisi şu anda çok dolarize olduğu için bütün ticaret...
GÇ: Dolar iç dış, iğrenç şekilde hakikaten, yani bir kağıt parçasını basıyor insanlar
alıyor, basıyor alıyor. Bunun hiçbir karşılığı yok yani, artık yani çıkmış...
MG: Tabii, buradan şu anda dünya konjonktürü, dünya piyasaları, dünya kapital
piyasaları, sermaye piyasaları bundan kaçmaya çalışıyor şimdi. Buradan altını
kendisi için aşağıya bastırdı, ama bundan sonra altını kimse kısa vadede yatırım
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aracı olarak görmesin. Orta vadede yatırım aracıdır. Değeri kendinden menkuldür,
hiçbir şey değişmez. Bakın...
GÇ: Çöktüğü zaman da ben bir twit atmıştım, hocam, tek kral o kalır.
MG: Tabii, twitter hacklendi, Dow Jones sallandı. Oldu mu arkadaş bu? Oldu, 23
Nisan’da. 23 Nisan’da ne oldu? Bir tanesi twitter’da, hacklediler Obama’nın
twitter’ını, ya da Beyaz Saray’ın, Beyaz Saray’da iki patlama oldu, Obama
patlamalardan yaralı olarak kurtulduğu iddia edildiği; hemen dakikalar içerisinde...Ne
oldu, ben şunu Wall Street Journal’ın bir şeyi, 23 Nisan...Bakın, yani millet elinde altın
tutanlara söylüyorum özellikle, yani bu kadar tiyatro karşısında sakın böyle altınınızı
götürüp satmaya kalkmayın.
GÇ: Hocam, bankaya yatırıyorlar. Sanal hale getiriyorlar, çok enteresan, yani...
MG: Bankaya falan vermeyin kardeşim, gidin toprağa gömün...
GÇ: Gerçekten altın hesabı, hocam, bankaya yatırmışlar...
MG: Kasaya koysunlar.
GÇ: Kasa kiralasın, koysun. Yani parayı veriyor, oradan beş katı, gereği yok
yani...onları belki biraz sonra belki konuşmamız lazım.
MG: Yarın öbür gün banka diyecek ki, senin bende ne kadar şeyin var, altının? 1 kilo.
Ne kadar, kaç para yapıyor bu? İşte diyelim ki 85000 Lira. Al sana 85000 Lira
diyecek, fiziksel altın veremeyeceğim diyecek.
GÇ: Veremeyecek, hocam, yok.
MG: O yüzden sen altın yel oldu. Ne oldu? Obama yaralandı deyince ABD’de hisse
senedi piyasalarında ve Dolar’da ani düşüşler yaşanırken, hazine tahvillerinin ve
altının fiyatı kısa bir süre için yükseldi. Yani ne yükseliyormuş demek ki, hazine
bonosu, çünkü orada devlet var diye hazine bonosuna gidiyor, bir de altın. Altın hini
hacette değeri kendinden menkul olduğu için, her zaman orta ve uzun vadede
yatırım aracıdır.
GÇ: Al onu, yani, alan varsa yani diyoruz, burada yatırım yorumu yapmak değil tabii.
MG: Beş dakika sürdü. Beş dakikada 314000 sözleşme el değiştirdi, yani 314000
işlem yapıldı. Şu deliliğe bak, şu manyaklığı görebiliryor musun? Yani yarın birgün,
mesela dünya konjonktürü, siyasi konjonktürü çok oynak, yani belirsiz...
GÇ: Son beş dakikadayız, hocam, dediğimiz gibi son beş dakikadayız. İnsanların
bunu bilmesi lazım.
MG: Yarın bir gün şunun değeri kadar değer etmez kağıt paralar.
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GÇ: Hiç, kesinlikle. Bunlar fotokopiyle...
MG: Fotokopiyle, ama altının değeri kendinden menkul olduğu için altının değeri
değişmiyor. Ama kısa vadede bu oynaklık sürecek.
GÇ: Kısa vadede, tabii, kesinlikle. İşte aldım, onlar indirdim...
MG: Kim yapıyor bu oynaklığı? Bu oynaklık dış kaynaklı. Peki bize ne elalemin
oynaklığından, eli ayağı dursun onların?
GÇ: Diyemiyoruz.
MG: Sen küresel finans kapitale eklemlendin. Bunun bedeli de budur. Bunun
karşısında hiçbir kolay ekonomi iyileştirme formülü yok deyip burada birinci bölümün
noktasını koyuyoruz...
GÇ: Hocam, birşey söyleyeyim mi kapatmadan? Vergi barışı ile ilgili konuşuluyor
bugünlerde. Yani yurt dışından daha çok döviz gelsin, v.s. gibi yani. O Dolar’lardan
hala, bir anlamda, talep ediliyor. Bu değersayımını değiştirmeleri lazım artık
bunların.
MG: Onu da, hocam, yapısal ekonomik sorunlarımız kısmında onları da konuşalım.
İkinci bölüme kadar reklama giriyoruz, sakın bizden ayrılmayın.
REKLAM ARASI
MG: Değerli izleyiciler, kıymetli dostlarımız, programımız hakikaten volatilitesi çok
yüksek, oynaklığı çok yüksek. Her türlü konuya girip çıkıyoruz, ama ben şöyle, ilk
bölümde, kabaca şöyle bir özet yapayım.
Bu altında ne oluyor dediğimiz zaman sormamız gereken temel soru şu: Kim bu işi
yapıyor? Bu işi niçin yapıyor? Bu işi yapan Amerika. Neden yapıyor? Çünkü Amerika,
yılda yaklaşık 1 trilyon Dolar’a gelecek kadar sürekli para bastı. Bu kadar Dolar
basınca, bütün dünyadaki ülkeler, büyük merkez bankaları, baktılar ki Amerika
çıldırdı. Ne alâ memkeket yani, Dolar onun, basıp basıp böyle şeyine koyacak yerine
gibi algıladılar, ve Dolar’dan kaçmaya başladılar. Dolar’dan kaçınca, altın fiyatı, doğal
olarak altına kaçtı ve altın fiyatları arttı. Dolar/Altın, yani Dolar’ın altın karşısındaki
değeri, Dolar/Altın oranı azalınca, daha doğrusu Dolar altın karşısında değer
kaybedince şöyle bir tehlikeyle karşılaştı Amerika. Eğer bu devam ederse, altın böyle
yükselişe giderse, rezerv para olarak da kullanılmaya kalkılırsa iki tane tehlike var
onun önünde. İkincisi itibarını kaybedecek. Artık yani eskisi gibi, para demek güç
demek yani, parayı kontrol eden, devleti kontrol eder. Birincisi ise, biraz daha
sofistike, kendi içerisinde Amerika’nın ithalatı 2.7 trilyon Dolar. Daha fazla para,
Dolar ödeyerek ithalatını yapmak mecburiyetinde kalacak. Bu da ithalat fiyatlarını
arttıracak. İthalat fiyatları artınca malların ve hizmetlerin iç piyasadaki fiyatları
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artacak. Bu enflasyon demektir. Enflasyon artarsa faizleri kontrol edemeyecek.
Faizleri kontrol edemezse bono piyasasını kontrol edemeyecek. Bono çökecek, bono
piyasası çöktü, enflasyon, faizler, halk sokağa dökülür. Halkın sokağa dökülmesi
eskisi gibi olmaz; bir küresel krizde millet gitti Wall Street’i işgal etti. Bu sefer Beyaz
Saray’ı işgal et diyecekler. Böyle orada çok kanlı iç savaşlar gördük. Avrupa’da da
gördük bunu geçmiş zamanda. Halk girer, Beyaz Saray’ı milyonlarca insan akar
oraya, hiç kimse duramaz. Hiçbir devlet, halkına karşı topunu, tüfeğini de
kullanamaz. Yani, bir iki müdahale edebilir ama bu işi sonuna kadar götüremez.
Devlet diye bir şey kalmaz, her şey çöker. Bu riski almamak için şu anda döndü,
Dolar’ı bastırıyor. Onun için, 16 Nisan’da operasyon başladı, şimdi kendilerinin ön
gördüğü, bizim de okuduğumuz, çalıştığımız kadarıyla ilk planda 1400 Dolar’a kadar
çekmeyi planlıyorlar, daha sonra Goldman & Sachs’ın tahmini 1200, daha sonra da
bazı özel grupların tahmini 1000 Dolar’lara kadar onsunu çekecek. Ama, öbür tarafta
şimdi Amerika tek oyuncu değil. Çin döviz rezervinden 2 trilyon Dolar’ını altına
değiştirmek için hazırlanıyor. Altın piyasasını, hocam, uzak doğu elinde tutuyor,
fiziksel altın piyasasını. Çin habire şimdi altın alıyor. Ama dese ki mesela 2 trilyon
Dolar’lık altın alacağım, altın fiyatları 3000 Dolar olur, 2000 Dolar olur. Ama yavaş
yavaş alıyor. Dolayısıyla ne şöyle bir şey bekleyelim; altın düşecek işte böyle 1990’lı
yılların ilk diliminde olduğu gibi 230 Dolar’lara, 300 Dolar’lara kadar düşecek diye bir
beklenti içerisinde olun, ne de çok çok çıkacak diye…Çünkü bu artık tahterevalliye
döndü. Bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika, bir müddet sonra buna Avrupa da
katılacak.
Peki bizi niçin ilgilendiriyor ya, ben işte Ayşe Hanım’ın kolundaki bilezikler, alacağı
sünnet düğünü için bir tane çeyrek altını niçin ilgilendirsin?
GÇ: Karaborsaya düşmüş durumda.
MG: Dediği noktada da cevabımız şu: İşte biz IMF borcumuzu kapattık ya, küresel
finans piyasasına eklemlendik ya, artı küresel, bölgesel kuvvet olduk ya, işte bunun
nimetleri var ya, külfetleri de bu. Artık altın fiyatını senin içindeki denklemin değil,
uluslar arası kavgalar belirleyecek.
Altın yatırım aracı olmaktan çıkacak mı? Hayır, ama kısa vadede oynaklığı çok
yüksek olacak, artık harmandalı değil, horon tepecek. Yani zemin çünkü çok yanıyor,
ayağını böyle sürekli tutmayacak yerde, sürekli zıplayacak.
GÇ: Bir fıkra geldi hocam aklıma. Şimdi yarışmaya katılmışlar, bu folklor yarışmasına.
Bizim efeler var, karşıda horon tepiyor Temel grubu. Efeler kazanmış. Temel şimdi
ekibiyle düşünüyor, durum değerlendirmesi yapıyor, neden kaybettik. Şimdi anladım
uşaklar, diyor, onlar düşüne düşüne oynadı, biz çok hızlı oynadık. Onun için diyor.
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MG: Şimdi Temel zamanı. Çok hızlı oynamak zorunda, şimdi Temel’in dönemi. Artık
efeler dönemi bitti. Öyle altınımı koyayım kenara, yatayım, yavaş yavaş yükselir, yok
öyle.
Yani Çin ne yaptı, ona bakacaksın. Avrupa ne yapıyor, ona bakacaksın. Frankfurt
borsası, Pekin, Tokyo, New York, İstanbul, Londra, bunların hepsini takip edeceksin
artık yani şey yok. Onun için orta vadede yine iyi bir yatırım aracıdır, ve uzun vadede
tabii, mutlak bir yatırım aracıdır. Neden? Dünya siyaseti de kötü durumda…
GÇ: Son beş dakika, hocam, dediğimiz gibi. Savaşa kadar götürmek istedikleri bir
şey var.
MG: Son beş dakika. Sizin o Atatürk Barajı örneği. Dolayısıyla, herhangi bir olay
olunca gene altın fırlar, çıkar.
GÇ: Bir örnek verdiniz siz.
MG: Bir örnek verdim. 23 Nisan Wall Street Journal gazetesinde bir şey okuduk.
GÇ: Twitter hacklendi.
MG: Beş dakikada twitter hacklendi, Obama yaralandı dediler, altın pat diye fırladı.
Çünkü hiç kimse değeri kendinden menkul olmayan… Yani para dediğimiz şey nedir?
Paranın değerini kanun belirliyor. Altın dediğimiz şey nedir? Değerini kendisi
belirliyor.
GÇ: Bir de şey var, tabii, doğal iktisat döngüsünü izlemeyen dostlar veya izleyiciler,
önceki bölümlerde doğal iktisat döngüsünü, paranın nasıl üretildiğini, v.s. onları da
izlemeleri lazım. Bazı şeyleri tabii burada tam olarak anlamak için.
MG: Bazı şeyleri ardışık olarak…Şimdi bir arkadaş bizim, tanıdığım üniversite
camiasından profesör bir arkadaş, ya hocam çok teknik şeylere giriyorsunuz, takip
etmesi zor oluyor. Ben baktım dedi. Bakıyor musun diye sormuştum. Dedim o zaman
baştan başlayacaksın. Değersayımdan başlayacaksın. Bu programı ta baştan
konuşurken ne dedik? Biz yeni bir şey anlatacağız, hatta bunun klipini arkadaşlar
yaparken ekonominin kitabı, tamam biz o kadar iddia etmiyoruz ama bu bizim
anlattığımız bambaşka bir şey. Bu geçmişte, hiçbir kimsenin, hiçbir çalışmanın, hiçbir
grubun anlatmadığı şeyler bunlar. Yani aynı dili konuşuyoruz, aynı denklemi
kullanıyoruz, ama biz farklı diziyoruz. Yani şey gibi, diyelim ki beş tane harfi bir
dizilişte dizersiniz bir kelime çıkar, bir anlamı vardır, başka türlü dizersin o harfleri,
başka kelime çıkar, başka anlamı vardır. Biz farklı diziyoruz.
GÇ: Hocam twitlerden biraz okuyalım mı müsaade ederseniz.
MG: Buyrun.
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GÇ: Firdevs Çağlayan – “#TamBağımsızTürkiye olmazsan ABD senin düğününe gelir,
oğluna taktığın altını bile alır. Sen de ancak harmandalı oynarsın.”
Başka… “#TamBağımsızTürkiye kızım büyüyecek, inancımız tam.”
Yavuz Kılıç – “Herkes parasını yükseltmek için altın fiyatını bile speküle ederken, biz
eşbaşkan Apo’nun ağzına bakıyoruz. #TamBağımsızTürkiye”
Firdevs Çağlayan – “#TamBağımsızTürkiye olmazsan kolundaki bileziğini bile
emperyalizme armağan edersin, hem de harmandalı oynayarak.”
“#TamBağımsızTürkiye için öncelikli olarak bağımsız liderlere ihtiyacımız var.”
Yavuz Kılıç – “Para değişir, yıpranır, batar. Altın değerini kaybetmez, çamura düşse
bile.”
“#TamBağımsızTürkiye tek kurtuluşumuz.”
Milli Hashtag – “Parayı kontrol eden, devleti kontrol eder. #TamBağımsızTürkiye
ancak faizin kalkmasıyla olur.”
Yavuz Tekiroğlu – “Ufuk Hattı, #TamBağımsızTürkiye, oyunun bozuluşu, yeni bir
dünyanın kuruluşu demektir.”
Nacar Fatih – “#TamBağımsızTürkiye olunca yeni bir dünya kurulacak.”
5 Gezgin – “Dört bana bir sana ekonomisiyle #TamBağımsızTürkiye olunamaz.”
“Faiz derhal kalkacak, bankalar kredi veremeyecek. O kadar arkadaş.”
“Oynak piyasalardan etkilenmek istemiyorsan #TamBağımsızTürkiye ol” – Firdevs
Çağlayan
Ebuzer Üçtaş – “#TamBağımsızTürkiye ancak Ufuk Hattı’nı izleyen ve BDPS/KRS
Zulmünü anlayan Milli Görüşçüler kuracaktır.”
Uzay Mekiği – “#TamBağımsızTürkiye BDPS/KRS zulmünün bitmesiyle olur.”
“#TamBağımsızTürkiye imanla olur.”
Yavuz Kılıç – “BDPS/KRS zulmünü terk et. Kendi madenlerini işlet.”
Erhan Kırbaç – “Ufuk Hattı başlayınca Obama Beyaz Saray’da Türkçe tercüman
sayısını arttırmış, sizi takip ediyormuş.”
Firdevs Çağlayan – “Altın değeri kendinden menkul olduğu için altına yatırım
kaybettirmez.”
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“#TamBağımsızTürkiye olmadığımız için etkileniyorsun.”
“Oyuna gelmeyin, altınlarını bozdurmayın.”
“Altın başlı başına bir değerdir, ölçüdür.”
“Yıktınız perdeyi, eylediniz viran. Altın tiyatrosunun foyası ortaya çıkıyor.” – Hasan
Nuri Ustakurt
Hocam epey twit var.
MG: Buradan görüyorum. Arada tekrar girersiniz, hocam.
GÇ: Evet, baktım, yukarıda da hala devam ediyor. Sağ olsunlar, mesela 4 yeni twit
daha gelmiş o arada.
MG: Hocam, şimdi şuraya geliyoruz. Mademki biz uluslar arası piyasalara
eklemlendik, geçenlerde ne oldu? IMKB ve Altın Borsası birleşti. IMKB ve Altın
Borsası’nın yanı sıra, vadeli opsiyon borsası da birleşecek. Vadeli opsiyon borsası bir
nevi emtia borsası. Emtia demek, metalar demek, metanın çoğulu. Meta, mal. Nedir
bu mal? Şu anda bizim emtia borsasında buğday ve pamuk işlem görüyor. Şimdi bu
yılın sonuna doğru İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında IMKB, Altın Borsası
birleşti, VOB da katılacak onlara. Dolayısıyla, bu ne olacak? Borsa İstanbul diye bir
anonim şirket kurulmuş, hocam. Sermaye Piyasası Kurulu kaynakları… ve bu Türkiye
Sermaye Piyasası Birliği altında toplanacak.
Şimdi ben birkaç tane haberden, Zaman gazetesi kaynaklı bir haberden…diyor ki;
gene güçlü bir borsa oluşturulması için aracı kuruluşlar, portföy yönetimi şirketleri ve
değerleme uzmanları Türkiye Sermaye Piyasası Birliği altında toplanacak, yeni
borsanın, yani Borsa İstanbul’un, amaçlarından biri de kârlılık olacak.
Şimdi diyeceksiniz ki kârsız çalışan var mı? Evet, dünyada altı tane borsa kârsız
çalışıyor. Borsa kâr yapmaz ki, onlar aracı. Bunlar kâr yapacak yani. Bu kârı kim
yapacak? Bu kârı, Borsa İstanbul diye kurulan anonim şirket yapacak. Ali Babacan,
Sayın Devlet Bakanı’mız, diyor ki; efendim diyor, dinamik bir kurum olacağını
belirtmiş, bu Borsa İstanbul’un. Altın hisse formülü ile stratejik olarak son sözün
devlette olacağını kaydetti, diyor ki; Ali Babacan ya bir şeyi atlıyor, ya da
danışmanları kendisini yanıltıyor. Altın hisse meselesi Türk Ticaret Kanunu’nda iptal
edildi. Altın hisse diye bir şey kalmadı artık. Senin, Borsa İstanbul’daki devletin payı
yüzde 49. Ne kadar payın varsa o kadar. Eskiden vardı, böyle bir formül vardı. İşte şu
kadar hissenin değeri şu kadardır diye; onu bir aile elinde tutuyordu, o söz sahibi
oluyordu. Ama öyle bir şeyi Avrupalılar anlamadılar. Basel II ile birlikte onu dediler,
yani, bu nedir yani? Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Bunlar yeni Ticaret
Kanunu’nda kaldırıldı. Basel’e uydurduk ya yeni Ticaret Kanunu’nu…
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Yani dolayısıyla, sayın bakanımız o konuda bir dil sürçmesi yaşamıştır diye
düşünüyoruz, çünkü bak biz bunu gördük, yani böyle altın hisse, maltın hisse falan
inanmayız.
GÇ: Hocam, bugün bir haber vardı…
MG: Bir de kâr yapacakmış. Biz zaten kârhane kapitalizmi onun için diyoruz. Bu bir
kârhane kapitalizmi.
GÇ: Aynen. Hanesine sürekli kâr yazacak orada.
MG: Siz sürekli buradan kâr yapmak için ne yapacaksınız, iki üç kişiyi
dövüştüreceksin, horoz dövüşü gibi, arada ondan para kazanacaksın.
GÇ: Doğal iktisat döngüsü diyoruz ya, yani o artık parayı şişiriyor, yani orada
dediğiniz gibi hormonlu bir vaziyette…
MG: Tabii, bir de bir şey daha yapıyorlar, bu yeni şeyde bir şey daha yapacaklar.
Vatandaştan toplanan proje bazlı paralara ilişkin sınırlama geliyor. Yani siz diyelim ki
bir proje yaptınız. Nedir proje? Bir termal tesis yapacaksınız. 90 ay vadeli, şimdi yap
sat var ya. Mesela müteahhit yapıyor, satıyor. Bir de sat yaplar var. Siz gidiyorsunuz
proje üzerinden satıyorsunuz, aldığınız parayla da yapıyorsunuz. Bunu
yapamayacaksın. Halbuki sat-yap biraz daha yatırıma yönelik, yani fiziksel bir şey
var karşıda. Bunu yapamazsınız diyor. Ne olacak aslında? Bu kârhane kapitalizmi,
kumarhane kapitalizmine çevrilecek. Yani kim daha çok para kazanır, ona dönecek.
Şimdi yakın zamanda, işin tabii biraz trajikomik tarafı, SPK Başkanı Dr. Vahdettin
Ertaş’ın Borsa İstanbul’un lansman gecesinde yaptığı konuşmayı SPK şeyinden
aldım. Şimdi burada biraz da, hocam, dikkatli şey yapmamız lazım, siz kendinizi
tutamazsınız, ben önceden uyarayım. Sarkastik, yani biraz dokunduracağım,
Vahdettin Hoca alınmasın. Şimdi ne diyor? “Paranın yönü, gelişmiş pazarlardan
gelişmekte olan pazarlara yöneldi.” Para niçin yönelir arkadaş? Sen daha fazla faiz
verdiğin için.
GÇ: Tabii, aynen öyle.
MG: Yani sen demek ki, burada gelişmiş pazarlar faizler yüzde sıfırlara kadar…sen
demek ki daha fazla faiz vereceksin.
GÇ: Yani daha fazla insanları sömüreceksiniz diyor. Ve oh ne güzel…
MG: Şimdi “ülke olarak bundan yararlanmamız mümkündür” diyor. Şimdi ben
seçerek cımbızla...Bu eleştirilebilir, ama açığım eleştiriye. Ondan sonra ne diyor? İyi
olanın kazanacağı ve büyüyeceği bir piyasa. Ne demek iyi olanın kazanacağı? İyi
olan demek, daha iyi faiz veren. Kim daha çok faiz kazanırsa o iyi olmuş olan oluyor.
Kaç para faiz kazanmış? Şu kadar. İyi olacak. Sen kaç para faiz kazandın? Ben o
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kadar faiz kazanamadım. Yani inanamıyorum. Şimdi bunlardan başka bir şeye,
sarkastik kısmına geleceğim esas.
GÇ: İyi kötü kavramlarını da... “yalama ettiler müslümanı” diyoruz ya hani.
MG: Evet, sizin öyle güzel bir tabiriniz var.
GÇ: İyi ne, kötü ne? Kuranı Kerim’de Allahu Teala tanımlamış bunu. Allah resulü de
söylemiş. Yani gelin de kızmayın hocam şimdi. Yani bir ayran içkiyle diyelim, içkidir,
içecektir vesairesine giriyorsunuz. Yani Allah’ın harp sebebi kıldığı şey...
MG: Yani ayrana gösterdiğimiz hassasiyeti faizden kaçınmaya göstermiyoruz.
GÇ: Faiz ya bu, Allah’a harp sebebi ya. İyi diye tanımlıyor bir de ya.
MG: İşte şimdi bakın: “Amacımız tüm spot ve vadeli işlemlerin, emtia ve kıymetli
madenlerin tek bir kaynaktan alınıp satılacağı uluslararası bir pazar oluşturmak.”
Yani demek istiyor ki, Sevgili Başkan, yarın diyor, VOB’u da kattığımız zaman buraya,
buğday fiyatlarını Amerika’daki, Frankfurt’taki, Tokyo’daki, Çin’deki adamlar
belirleyecek.
Sen bir anda gideceksin fırına, ekmek ne kadar hemşo? Ekmek oldu 2 Lira. Neden?
İşte haberin yok mu, New York’ta bilmem ne böyle oldu, şöyle oldu.
GÇ: Aynı altındaki orada bulabilirler. Daha kötüsü..
MG: Aynı şey olacak. Aynı oynaklıkla karşı karşıya geliyoruz.
GÇ: Bunu nasıl, hocam, göremiyorlar, ya bu değersayımınızı değiştirin diyoruz ya.
MG: Şimdi, hocam, birşey daha söyleyeyim. “Hedefimiz”, diyor Sayın Başkan,
“Singapur, İstanbul, Londra ve New York ekseninde, yani, günün 24 saatinde alınıp
satılacak ürün, araç ve pazarları oluşturmak.”
Yani 24 saat boyunca, nefes almadan...
GÇ: Hocam, buğdayı aldınız, 24 saat boyu, Allah rızası için... Singapur’dan, Çin’den
ne kadar sürer onu getirmesi?
MG: Kimse ona bakmayacak. Ama fiyatı etkileyecek.
GÇ: Ama buradaki buğday fiyatını etkileyecek. Ya üreticiyi vuracak, ya tüketiciyi
vuracak.
MG: İkisini de vuracak. Fiyatlar düştüğü zaman, hocam, ikisini de vuracak. Bir kere
üretici üretmek istemeyecek o kadar düşük fiyatlara, kazanmıyorum diye.
GÇ: Satmayacak. Denize dökerim daha iyi diyecek.
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MG: O sefer o buğdayını denize döktüğü zaman biz şehirlerde aç kalacağız. Biz daha
yüksek, 1 Lira verdiğimiz şeye 2 Lira vereceğiz.
Şimdi işin garip tarafı, yani burada eleştirilebilirim diyorum, şeye de hazırım, bu
tür...sonunda cımbızla çekiyorum...
GÇ: Hocam, bunların hepsi değersayımını değiştirmesi lazım. Hocam, bu nedir?
Nereden baksanız dökülüyor.
MG: SPK Başkanı’nın ifadesi: “Bu hedefi İNŞALLAH birlikte gerçekleştireceğiz.
GÇ: İnşallah.
MG: Bir. Devam ediyorum, hocam.
GÇ: Ya şu kavramlara bakın ya, kavramları yerinden nasıl oynatıyorlar.
MG: “Borsa İstanbul’un sektörümüze ve ülkemize HAYIRLI olmasını temenni
ediyorum.”
GÇ: Ya Allah, Bismillah.
MG: Ondan sonra...”Finansal eğitim seferberliğini İNŞALLAH yakında başlatacağız.”
diyor.
GÇ: Allah Allah. Yani besmeleyle Allah’a harp açmak değil mi bu?
MG: Tövbe estağfurullah.
GÇ: Ya bu kesinlikle buna benzer birşey.
MG: Biraz şimdi, burada işte bunu şunun için söylüyoruz. Sayın Ertaş,
değersayımınızı değiştirmelisiniz. Yani bak, harama hile katmak farklı bir şeydir. Siz
diyebilirsiniz arkadaş, biz finansal kapitale eklemlendik, burada faiz oyunu yapıyoruz,
tezgaha uyuyoruz.
GÇ: Tezgah böyle, bu tezgaha uyuyoruz. Çıkışı yok bunun.
MG: Ama bu tezgahı... kalkıp da hakka batılı giydirmeye kalkışmayın. Ayettir bu.
GÇ: Yani batılı giydiriyorlar, hocam, bu yaptıklarıyla.
MG: Tabii, o, gidip de hakka batıl elbiseyi giydirmeyin. İnşallahla, maaşallahla
afedersin, kârhane kapitalizmine gidilmez. Söylediğimiz budur.
GÇ: Yapılan bu, hocam, şurada okuduğunuz birkaç ifade, şuradaki, bakın...
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MG: Bir de yani Türkçe’yi de düzelt...Bizim Türkçe’miz bozuktur ama...Türkçe’mizi de
hep beraber düzeltmemiz lazım. Bunu yapıyorum, şöyle bir ifadesi de var:
“Çalışmalarımızın ilk DRAFTINI önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım.”
Millet zanneder ki, burada bir hisse paylaşımı filan olacak, yani yalnış anlamasın.
Yani çalışmasının ilk, kabaca taslağını size göndereceğiz diyor yani, para mara
göndermeyeceğiz, sayın izleyiciler.
GÇ: Sakın para beklemeyin.
MG: Bunu bana beraber okuduğumuz bir asistanım var, “hocam, burada millet ilk
DRAFTI deyince bu çalışmaların ilk meyvelerini alacaksınız, filan diye, onu da
hatırlatsanız iyi olur” dedi. Evet, senin dediğini hatırlatmış olduk.
Şimdi, burada dolayısıyla uluslararası finans kapitale eklemlendiğimiz zaman, şu
anda pamuk ve buğday öyle ama, VOB geliştiği zaman, vadeli opsiyon borsası,
bunun içerisine fındık girecek, bunun içerisine incir girecek, mesela bizim için
kuvvetli ürünler, kivi girecek, meyva-sebzeler girecek. Ne olacak? Süt, süt tozu,
bunlar girecek. Adamlar dünyada bir felaket olacak, diyelim ki bol miktarda
Arjantin’de fındık ocağı var, fındık piyasası birden pat diye adam oradan diyecek ki,
“benim fındıklarımı alın kardeşim, işte kilosunu 1 Lira’dan alın” diyecek. Fındık bir
anda 1 Lira’ya düşecek. Ordu, Giresun’daki adam bir tarafını yırtsın, oradaki Borsa
İstanbul’a söz geçiremeyecek, VOB’a. Çünkü onlar dünya piyasasına eklemlenmiş,
24 saat boyunca bunları oynayıp duruyor.
Ama desen ki, kardeşim, Ordu’dan fındık getir desen, bir günde getirirsin.
Arjantin’den fındık getir deyince 45 günden aşağı getiremezsin, bir de navlun fiyatı
ödemek zorundasın.
GÇ: Hocam, bunun şeyle alakası yok, mal ve hizmet döngüsü dedik ya, doğal iktisat
döngüsünde. Bu artık çıkmış hocam, yani. Para ayrı gidiyor, kaşı ayrı oynuyor, gözü
ayrı oynuyor. Anadolu’da tabir vardır, ya. Yani aynen o duruma gelmiş bu.
MG: Evet, hocam, aynen öyle oldu. Ve olmayan şeyi alıp satıyorlar, bir de o kadar
altın topladık, değil mi, hocam?
GÇ: Bir de şey var, hocam, bunu özellikle yetkililere soruyorum. Diğer akademisyen
hocalarla da bunu müzakere ederken şöyle bir haber vardı. Bunu özellikle
yetkililerimiz... Hatta birisi dedi “nasıl olur bu? Olamaz, bunu araştıralım”. Haberi ben
onlarla paylaştım.
Hocam bu yastık altı altınları dedik ya, yastık altı altınları 125 ton toplanmış. Geçen
seneki bir haber bu. Yani basından araştırsınlar ve direkt bunu yetkililer açıklasın biz
istiyoruz.
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MG: 125 ton altını ben şöyle de teyit ediyorum. Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı,
Dr. Erdem Başçı’nın Aksiyon’a verdiği şeyde: “Şu anda 11 milyara yakın altın
mevduatı oluştu bizim bankacılık sistemimizde” diyor. Bu da 123 ton altına tekabül
ediyor yaklaşık. Sizin dediğiniz gibi 125 ton altın.
GÇ: Şimdi 125 ton, hocam, bu haber şöyle. Bu toplanan altınlar, insanlarımızı hatta
öyle, o kadar, ben kendim de telefon ederek, hocam, o konuda yazılar falan da
yazdım, diyorlar ki: Altın kabul günleri, şudur, budur, hatta bunların öncülüğünü
katılım bankaları yaptı biliyorsunuz. Muhafazakar kesim çünkü en çok altın ile haşır
neşir oluyor diye, altına yatırım yapan kesim bunlar olduğu için falan. Yani bunlardan
altın kabul günü, bilmem ne falan, yani o altın yok bir daha. O gitti. Paraya
dönüşüyor, yani para olarak alabilirsiniz diyor. Altın yok, uçtu gitti. Yani yandı bitti kül
oldu. Oraya gitti, Merkez Bankası’nda toplanıyor bunlar tabii. Merkez Bankası’nda
toplanan o altınlar, yani o habere göre 125 ton altın, Bank of England, yani İngiltere
Bankası, özel bir banka biliyorsunuz, onun kasalarına emanet edilmiş. Yani 125 ton
altın. Bunu yetkililer açıklasın, neden? Böyle bir şey var mı, önce?
MG: Ben açıklayayım, hocam. Yetkililere yardımcı olmak için yani.
GÇ: Onlar şöyle diyor, hurda altın, şu bu işte...açıklama şöyle, gerekçe yazdıkları: Bu
uluslararası rezerv standardına uymuyormuş. Uluslararası standartlara uymadığı için
oraya emanet ediyoruz diyorlar.
MG: Doğru söylüyorlar. Bizim eklemlenmiş olduğumuz finans kapitalde altın
bankaları var, dünyanın değişik yerlerinde. Onlardan bir tanesini de İstanbul’da
kurmaya çalışıyorlar. İstanbul Finans Piyasası projesi çerçevesinde. O bankalara
koyarsanız siz altının uluslararası altın rezerviniz var olmuş oluyor. Koymazsanız
olmamış oluyor.
GÇ: Yani orada tutacaksınız.
MG: Adamlar sistemini kurmuş, sende altın varsa bile onu getir buraya bakalım
diyor, paşa paşa şuraya koy, ondan sonra sende altın olduğunu ben anlayayım diyor.
GÇ: Şimdi, hocam, o zaman insanları bu peki şeffaflık, v.s. adına bu yalancılık değil,
mi? Katılım bankalarına gittiği zaman bir vatandaş diyor ki, istediğiniz zaman
altınınızı verebileceğiz diyor. Nasıl oluyor?
MG: Yalancılık demeyelim de, şöyle diyelim. Doğruyu tam olarak ifade etmemek.
Hocam, görüyorsunuz ekonomi kulvarlarına girince oynaklık başlıyor ifadelerde.
GÇ: Doğruyu neden tam olarak ifade etmiyorlar? 125 ton altın oraya gittiyse,
Almanya gibi güçlü bir ülke 300 ton altını ancak 7 senede alabiliyorsa 125 ton altını,
bu son beş dakikadayız diyoruz dünyada, bu 125 ton altını ne zaman alır bunlar?
Buyurun bir soğuk su içsinler üstüne.
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MG: Bir, almaları lazım. İki, geçenlerde Sayın Başbakan açıkladı grup toplantısında
ve milletvekilleri çok sevindirik oldular ve alkışladılar kendisini. “Merkez Bankası
rezervlerimizde 130 milyar Dolar’a ulaştı” diyor. Ben kendisine, ve Merkez
Bankası’na da tavsiyem, altın yavaş yavaş inerken, yani bu kadar 130 milyar Dolar
rezerv tutmasınlar, bunun en az yarısını altında dursunlar. Yani bullion olarak, ne
denir ona? Altın...
GÇ: Hocam, onu da tutamayacak ki. Yetti, tutacak yerimiz yok diyecek, oraya
gönderecek.
MG: Şöyle olacak yani, İstanbul Finans Piyasasını altın bankasını oluşturabilirlerse,
orada da uluslararası dolaşımda altın tutabilirlerse, yapabilirlerse o projeyi, altınını
oraya getirirler. Ama Dolar’dan ziyade altında dursunlar, çünkü dünyanın gidişatını
biz iyi görmüyoruz.
Bölgedeki Arap baharından kaynaklanan kargaşadan tutun da, bütün dünyadaki
kargaşaya baktığımızda bu kargaşalar neticesinde...
GÇ: Bu çok güzel bir öneri aslında. Yani yapıcı bir öneri olarak...
MG: Tabii, bütün söylediğimiz yapıcı; yani hiçbir zaman, yaptığımız şeyler,
eleştirilerimiz yıkıcı eleştiri değil. Herşeyden Örden Hasan gibi alınmasın kimse. Yani
burada 130 milyar Dolar’ın en az yarısını, onların belli bir pratik hesap yapılabilir, o
hesaba göre bence altına yönelsinler.
GÇ: Ama bir an önce de, madem o merkezi yapsınlar da, onu da götürüp
oraya...fiziksel olarak aldıklarını oraya gönderirler.
MG: Merkez Bankası Başkanı’nın şeyini baştan sona okudum, hocam, isterseniz yeri
gelmişken bir iki tane şeyini...mesela bu uluslararası finans kapitalizmle ilgili, tabii
burada yapmış olduğu açıklamalar bana göre yetersiz gibi geldi yani böyle tam
olarak olayı kavramamış, değersayım...
GÇ: Değersayım felci böyle bir şey zaten.
MG: Ama Erdem Bey başarılı bir insan. Başka türlü bakış açıları da zihninde var
olabilir ve bunları paylaşmamış olabilir. Sonra, şeyi de beğendim, beğendiğim kısmı
da beğendim diye söyleyeyim. Mesela bu dolarizasyonla ilgili fikirleri gayet güzel
fikirler. Yani olumlu fikirler. Ondan sonra, küresel krizin gidişatı ile ilgili birçok şeyi
görebiliyor ama yaklaşım olarak, fakat buradaki çözümle ilgili, parasal genişleme ile
ilgili ihtiyatlı yaklaşıyor. Ama neticede yarın bir gün deseler ki siz de parasal
genişleme uygulayacaksınız...
GÇ: Seve seve basar yani.
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MG: Eli mahkum yani, çok da fazla orada bir seçeneği yok. “Vatandaşın aşırı
borçlanması önlenmeli” diyor. Bu da iyi bir şey.
GÇ: Nasıl?
MG: Ama bunun nasıl olacağını gelince...Şimdi bu şöyle bir şey, hocam, yani şeysiz...
GÇ: Bir taraftan KRS var, havadan para yaratıyor bankalar. Bir taraftan
borçlanmayın.
MG: Şunun gibi, hocam, şuna benziyor. Siz burada arkadaşlarla birlikte bir pitbull
köpeği getiriyorsunuz. Köpeği salıyorsunuz ve bağırıyorsunuz: “Arkadaşlar, kendinize
dikkat edin, kaçın”. Kim canını kurtatırsa yani.
GÇ: O da yakaladığını ısırıyor.
MG: Bir espiri var, hocam, köpek koşturmaya başlamış iki kişiyi. İki kişi koşarken bir
tanesi demiş ki “kurtulmamız çok hızlı koşmamıza bağlı”. Öteki de demiş ki ona
“Hayır, benim kurtulmam senden daha hızlı koşmama bağlı”.
GÇ: Aynen öyle. Problemi doğru tanımlamış o.
MG: Altta kalanın canı çıksın misali. Yani şimdi sen diyorsun ki “vatandaşın
borçlanması engellensin”; vatandaş ne yapsın? Eline kredi kartlarını...Yolda sakız
satar gibi kredi kartı satılıyor. Cep telefonlarımıza habire mesaj atılıyor.
GÇ: Hocam, piyasada fiziksel olarak 59 milyar Lira da para var. 1.4 trilyon Lira’lık
ekonomide 59 milyar Lira. Bozdurun bozdurun harcayın, 70 milyon insan.
MG: 820 milyar Lira’ya kadar harcama çıkmış yani.
GÇ: 850 milyar Lira’ya kadar çıkmış. 850 milyar Lira kredi. Çünkü, 59 milyar Lira
para var. Ortada para yoksa...Yani deyin ki bari, ya kardeşim biz parayı artık bıraktık,
takasa dönelim. Herkes kendi başının çaresine baksın. 59 milyar Lira, nedir bu yani?
MG: Öyle de diyemezler, hocam.
GÇ: Yani, eklemlendikleri bu şeyden atarlar onu.
MG: Yavaş yavaş şöyle bakıyorum mesela, planladığımız şeylerin ne kadarını şey
yaptık diye. Hocam, bu altın ve şey işini şöyle bir kabaca, şöyle çıkmış olalım.
Küresel finans kapitale eklemlendiğimiz için, bizim, Türk Lirası değeri de dahil olmak
üzere, Dolar’ın değeri, Euro’nun değeri, altının değeri artık uluslararası piyasalarda
belirleniyor. Altın konusuna gelince, bizim iç dengelerimizden kaynaklanan
sorunlardan değil...
GÇ: Reel sektörümüzle ilgili hiç bir şeyi yok bunun.
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MG: Dıştan kaynaklanan sorunlardan değer düşüyor. Bu tabii neticeyi değiştirmez.
Değiştirmeyeceği için, burada mesela bir şeyi daha hemen okuyayım. “Uzun vade
için, sağlıklı bir yapı”; şimdi bankalar çok para kazanıyor diyor, benimle de röportaj
yapmıştı, Zafer Özcan. “Bankalar çok para kazanıyor” diyor, “bu kadar para
kazanması normal midir?”. Sayın Başçı da diyor ki, “normaldir, kâr etmeleri normal
bir şeydir.” diyor. “Merak etmeyin” diyor, “uzun vadede sağlıklı bir yapıya kavuşur”.
Yani şu anda sıkıntı var.
GÇ: Ölünceye kadar devam. Bu, Nasrettin Hoca’nın, hocam. Kırk gün açlığa tam
dayanıyordu...Eşeği alıştırdık, kırk gün yemedi. Ama kırkıncı gün eceliyle gitti.
MG: Bu kadar insan telef olacak, yazık, yani vatantaş, bu kadar insanlar...
GÇ: Ya, hocam, borç yüzünden intihar edenler...
MG: Uzun vadede, işte, herşey yoluna girecek, merak etmeyin.
GÇ: Hocam, şöyle bir şey aklıma geldi, hemen anti parantez, unutmayın
söyleyeceğinizi. İzleyicilerden bazı talepler geliyor. Hocam, o kadar çok hikayeler var
ki, her birinden senaryolar yazılır, filmler. Yani bunlardan birini size göndersek, siz
orada bazılarını bir vaka çalışması veya bir örnek olarak gösterebilir misiniz? O kadar
çok insan. Benim yakınlarımdan var hocam; Malezya’dan bir arkadaşım var. 10000
Lira için, borç yüzünden intihar etmiş, gencecik bir kişi. 10000 Lira’yı ödeyemediği
için, hocam, bu intihar ediyor. Ailesi, çoluk çocuğu...O kadar çok insan böyle perişan.
MG: Ama merak etmeyin, uzun vadede herşey yoluna girecek.
GÇ: Uzun vadede...Bu şey, yani onlar gitsin, kalan sağlar bizimdir.
MG: Bu değersayım değişmesi lazım. Böyle devlet yönetimi olmaz, böyle ekonomi
yönetimi olmaz.
GÇ: Hocam, bir kişinin ölümü alemin ölümü değil midir?
MG: Bir kişinin kurtuluşu, bir alemin kurtuluşudur. Bir kişinin ölümü, bir alemin
ölümüdür. Bizim değerlerimiz, bunları bize söylüyor. Biz kendi değerlerimize uygun,
kendi inancımıza uygun, kendi dayandığımız Kuran ve hadislere uygun bir şekilde
yaşayabileceğimiz bir ortamı, ekonomik ortamı oluşturmazsak, tam bağımsız bir
ekonomi oluşturmazsak, o zaman biz aslında kendimize baktığımızda biz farklı bir
formatta adeta bir köle düzeni oluşturmuşuz. Kendimizi aldatıyoruz.
GÇ: Maaşallah, inşallah diyen, besmele ile açan, şarabı besmeleyle içen, şöyle böyle
yapan konumda.
MG: Yani, sen faiz şey yapıyorsun. İnşallah hep beraber çok hayırlı olacak, yani...
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GÇ: Allah’ın harp sebebi saydığı şeyi, açıyorsun ve diyorsun hayırlı olacak.
MG: Bu, değersayımla ilgili. Şimdi, hocam, tam bu noktada, arkadaşlarımız da
üzülmesinler, tam bu noktada kendilerine de, yani herkese, Sayın Başbakan’ımız da
dahil, herkese, kendime de dahil, bir ayeti hatırlatmak istiyorum. İzleyicilerimiz
bakabilir.
Ayet, Nisa sûresi, 136. ayet. Şöyle başlıyor. “Ey iman edenler, iman ediniz.”
Şimdi çok önemli bir şey. Şimdi biz bu arkadaşların, bu insanların müslüman
olmadığını söyleyemeyiz, imansız olduklarını falan söyleyemeyiz, haşa. Ondan
Allah’a sığınırız, böyle bir iddiamız yok. Ama bu ayetin muhatabıyız hep beraber. Bir
insan derse ki faizsiz ekonomik düzen olmaz, o zaman Nisa sûresi; ey iman edenler,
iman ediniz.
Çünkü Cenabı Allah olur diyor, sen olmaz diyorsun. Biraz kendine gel, ya. Şöyle
yazdığın şeyi...Ben zaman zaman öğrencilerime de çocuklarıma da söylüyorum.
Söylediğin şeyi bir kağıda yaz bakayım, diyorum, aynı cümleyi yazdırıyorum. Oku
bakayım bunu, bir başkası söylediği zaman ne değerlendirirsin, bir oku bakalım, sen
ne diyorsun diye. İşte onun için bu ayeti kendilerine tavsiye ederim. Yani, bu olmaz,
olmayacak şey değil bunlar. Değersayımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor.
Hocam, şimdi, bugün gireceğimiz konu, aslında ülkemizin genel potansiyeli. Şimdi,
mesela bu ümitsiz vakalarla ilgili, işte olmaz, yapamayız, bizden olmuyor, küresel
şeye eklemlendik, işte biz bunlardan kopsak perişan oluruz filan böyle; köle zihniyeti
vardır ya, Amerika’da özgürlükleri zenciler alınca büyük çiftlik sahipleri köleleri
bırakıyorlar. Adamlar gidiyor, dolanıyor geliyor, üç gün sonra yalvarıyorlar çiftliğe bizi
tekrar geri alın diye. Böyle bir psikoloji oluşmuş. Halbuki böyle bir psikoloji
oluşmasına gerek yok. Biz, mesela devleti de konuşacağız, şeyi de konuşacağız, ama
biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok müthiş potansiyelimiz var. Bu potansiyellerimize
baktığımızda, hocam, mesela bizim metal ana sanayinin ham maddesi;
madenlerimiz var. Türkiye’de maden bakımından zengin bir ülke.
GÇ: Herhalde 60 çeşit o şeyden, en az 30 tanesi...Sekiz Deniz Yaylası’nda aslında çok
detaylı olarak anlatmışsınız bunu.
MG: Yani bir çok maden, altın, gümüş...Son sıralarda nereye el atsak altın fışkırıyor
Türkiye’de. Daha tam olarak arama da yapılmamış mesela.
GÇ: Hocam, bor var, mesela. O da %70 rezervi olan...
MG: Demir, krom, bakır, manganez, boksit, alumina, aluminyum, sonra trona, kükürt.
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GÇ: Değersayım değişmediği için, hocam, yani paranın üretme yöntemi var ya,
aslında o şeyden çıksa, mekanizma düzelse, tam bağımsız Türkiye diyoruz ya, orada
petrolün de, hocam, kaç kuyu açıldı acaba şu anda petrole baktığınızda?
MG: Hocam, petrolde ben size bir rakam söyleyeyim, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı...
GÇ: Bizim SETAM’da da, Ankara’da da epey çalışmalar yapıldı o konuda enerji
bağımsızlığı için.
MG: Mesela biz şunu işittik en yetkili ağızdan, Türkiye’de karaların %20’sinde petrol
araması yapıldı, %80’i hala aranmadı karada. Denizlerimizin de %2’sinde arama
yapıldı.
GÇ: %98 duruyor, yok.
MG: %98 duruyor. Daha da yani baksak, Cenabı Allah ne nimet...çünkü ayeti kerime
var yani, size verdiğimiz nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor.
GÇ: Hocam, her şey var. Anadolu toprakları, bu acaba, onlar yok mu?
MG: Sonra akarsularımız var, göllerimiz var, yani bunlar bizim için çok büyük
zenginlik.
GÇ: Hocam, burada enteresan bir...Akarsu, göl dediniz ya, mesela HES’le ilgili falan
şeyler var. Bir de yenilenebilir enerji kaynakları var biliyorsunuz. Mesela, çok güneş
görmeyen Almanya’da kendi rekorlarını tekrar yinelediler, yani o güneş enerjisiyle
ilgili.
Ben geçenlerde sürdürülebilir enerjiyle ilgili okudum, bu küçük sular var, yani
HES’lere karşı çıkma nedeni doğal yatakları, v.s. şu bu deniyor ya, mesela küçük
sular var ya, dereler v.s. onlardan da elektrik üretmeyle ilgili yöntemler var.
Avrupa’da pek çok yerde bunu yapıyorlar. O raporda, hocam çok enteresan,
Türkiye’nin %80’in üzerinde, tam rakamı hatırlamıyorum, muazzam bir potansiyel
var. Avrupa’da bir numara. Yani o kadar çok, nereye el atsanız şey var yani.
MG: Almanya şimdi Büyük Sahra’da ve Arap Peninsula’da, yani Arap Yarımadası’nda
çok büyük güneş kollektörleri koyuyor. Oradan elektrik enerjisi üretiyor, bunu
hatlarla taşıyıp, yani iletim hatlarıyla taşıyıp kendisi kullanmaya başlıyor. Nasıl doğal
gazı taşıyoruz borularla, adam iletim hatlarıyla şu anda, güneş en çok nerede var?
Sahra’da var. Orada güneşten elektrik enerjisi üretip kendisine aktarmaya çalışıyor.
Bizde ise doğal olarak güneyimiz, bizim her tarafımız güneş.
Dolayısıyla şimdi bu potansiyellerimize girdik. Bunları ve çözüm yollarını da konuşup
şeyimizi kapatıyoruz, hocam, programızı. Bu ikinci bölümü de burada...Bir anda ikinci
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bölümümüz bitti, sakın bizden ayrılmayın, değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Üçüncü
bölümde birlikte olmak üzere.
REKLAM ARASI
GÇ: Hocam, bu arada ben birkaç mesaj ve twitten okuyayım, olmazsa. Yani güzel, bir
kaç seçmelerden birisi çok güzel: “Kazandığın değil, biriktirdiğin para senindir
zihniyeti islami midir ki islami bankacılık iddia ediliyor?” Bir, herhalde, reklamı
varmış, “kazandığın değil, biriktirdiğin para senindir” diye bir slogan, hocam, onun
üzerine yazmış.
O da demiş ki “Ademoğlu malım malım der durur, halbuki onun yiyip içtiğinden, giyip
eskittiğinden, Allah yolunda harcadığından başka ne malı vardır?”; hadisi şerif.
“Küresel ekonomik sisteme bu kadar eklemlenirsen dünyanın öbür ucunda
hapşırırlar, sen de burada yatağa düşersin. Bunu anladım ilk bölümden.”
MG: Çok doğru anlamış, hocam.
GÇ: “Kamyona yükleyip yollayacak olsam yedi senede ancak temin ederim dediği
altının kaç katını bir gecede piyasaya sürüyorsa oynaklık horonu da geçmiş,
gangnam style dansı olmuş.”
“Yerli kumar masasından uluslararası kumar masasına zincirle oturtulmanın adı
IMF’ye kredi açmak olmuş”.
Hocam, twitlerden biraz okuyalım mı?
MG: Bende hocam, bir tane şey var. Şimdi, tabii, espirili bir şekilde bir
milletvekilimiz, Necmettin Aydın atmış. Diyor ki: “Hocam, alacak mıyız, satacak
mıyız? Aslında almaya paramız yok, satmaya da altınımız yok.”
Sonra ne diyor: “Allah ihtiyacınızdan fazlasını dağıtın diyor, bütün belalar mal
mülkten”. Topla topla, biriktir biriktir sonunda işin özüne baktığımız zaman,
biriktirdiğimiz şeyler aslında bizim ayağımızın bağı olmuş oluyor.
GÇ: Hocam, bir ayeti kerime, geçen hani söylemiştiniz ya, çok anlamlı. Ben onun
üzerinde çok hakikaten düşündüm, çok güzeldi yani. “Vermezler ki rızıkça eşit
olsunlar” mealinde.
MG: Onlar belli bir zaman, tabii. Aslında o, faiz ile zekatın kırk sene sonra teorik
olarak...
GÇ: Zekatın eşitleyici fonksiyonunu anlatıyor.
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MG: Ama, geçenlerde ben onu bir yerde söylediğimde bir genç arkadaş “hocam, bu
ütopiktir” dedi. Zaten Cenabı Allah da yapmayacağınızı bildiği için “vermezler ki”
diyor. Vermeyeceğini bildiği için. İnsanoğlu, çünkü, cimridir. Allah öyle yaratmış.
GÇ: Bu imtihan dünyası.
MG: İmtihan olduğu için, evet imtihan. Hocam şimdi Türkiye’mizin potansiyelini şey
yapıyoruz, yani Türkiye’mizdeki potansiyeli.
GÇ: Twit okuyalım mı, hocam, bir kaç tane?
MG: Hocam buyurun, twitlere de bakın. Twitler akıyor, yani, bu akşam. Bakıyorum
sosyal medya çoştu biraz.
GÇ: “#TamBağımsızTürkiye telefonun şarjı bitti, benden bu kadar.” Son twitini atmış
telefondan.
“Destek olun. #TamBağımsızTürkiye faizi kaldırmakla olur.”
“Uyan gaflet uykusundan, gir hak yola sen de sakallı Hüsnü #TamBağımsızTürkiye.”
Geçen sene, böyle hani bir twitle ilgili şey vardı, faiz tuzağı vidyosuyla ilgili. Siz de ne
demiştiniz ona? “Allah rahmet eylesin, gemide battı mı” dediniz?
MG: Hüsnü yok artık.
GÇ: “El malımızı yer, biz elimizi ovuşturarak seyrederiz.”
“#TamBağımsızTürkiye ayran içerek değil, faizden vaz geçerek olur.”
Bu arada isimler de hemen; Betül Yasemin, Nacar Fatih...
MG: Ayranı da içelim, faizden de vaz geçelim, yani.
GÇ: İkisini de tabii, ayran da güzel birşey.
“Bünyemize yabancı olan unsurlardan kurtulalım. İşe iktidarla başlayabiliriz.”;
okumamıştım ama neticesinde izleyicimizin yorumunu söyledik.
“#TamBağımsızTürkiye sevgiyle yeşeren her yaprak bizim.”
Sedat Laloğlu – “Mete Gündoğan hoca son noktayı koydu. Bu akşamki Ufuk Hattı’nın
özeti, ana fikri ey iman edenler, iman edin; işte bu.”
MG: Evet, o beni hep böyle her okuduğumda acaba derim kendi kendime yani
burada bizim mesela temel değersayımıma aykırı birşey doğal olarak kabul ediyor
muyum hayatımda diye, çok dikkat ettiğim şeylerden biridir yani.
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GÇ: “El değmedik bakir madenlerimizi kendimiz işletelim, emperyalistlere yedirip
onlara köle olmayalım. #TamBağımsızTürkiye” – Yavuz Kılıç
“Öz değerlerimize sahip olalım”.
“#TamBağımsızTürkiye ancak kâmil imanla olur. Kâmil imanda faizden ve diğer
haramlardan vaz geçmekle mümkün.”
Hakan Yılmaz – “Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan - Merkez Bankası’na talimat
verirken faiz lobisine mi soracağım - demiş. #TamBağımsızTürkiye istiyorsan Ufuk
Hattı” demiş.
“Ey iman edenler, iman ediniz. Daha ne desin?”
“#TamBağımsızTürkiye’de Cenabı Allah’ın olmaz dediği şeyi olur demek ne anlama
gelir, düşünün.” – Firdevs Çağlayan. Ayeti kerimeyi vermiş, Nisa 136; evet.
Ayranla ilgili epey şey vardı, hocam, onları geçiyorum ben, yani ayranla ilgili...
MG: Hocam, ayranıma dokunma.
GÇ: Evet, ayranları geçiyorum.
“Ekonomiyi yayık ayranı gibi ne zaman çalkalamaktan vaz geçersen
#TamBağımsızTürkiye o zaman görürsün” diyor.
MG: Milletimizin bir komedi potansiyeli var, yani.
GÇ: Altında büyük oyun diye... “Allahım borç altında ezilmekten ve düşmanın
galebesinden sana sığınırım” – Nesai’nin sözünü yazmışlar.
Nacar Fatih – “#TamBağımsızTürkiye program evde gibi. Bizim izlediğimizi unuttular
iyice. Süper ya.” demiş.
Konak AGD’den şey yapmışlar. “Ekonomisinde faiz olmayan #TamBağımsızTürkiye
istiyoruz.”
Böyle kurumsal hesaplarla da; evet...
MG: Epey var yani, daha hatta yarıya bile gelmedik, cursora bakıyorum da.
GÇ: Ben bunu şey yaparken başta mesela 7 twit daha gelmiş. Yani izleyicilerimiz çok
yazmışlar.
MG: Neticede, hocam, tam bağımsız Türkiye’de ekonomik bağımsızlık olacak, siyasi
bağımsızlık olacak, her ikisi de olacak.
GÇ: Hocam, enerjiyle ilgili birşey söyleyebilir miyim?
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MG: Enerjiyle ilgili, neden enerjiyi konuşuyoruz, çünkü biz potansiyelimizi
konuşuyoruz şu anda.
GÇ: Şimdi enerjide, hocam, geçenlerde bir üniversiteye gelmişti, enerji mimarlığı
diye bir konsepti Türkiye’de…
MG: Sizde, hocam, enerji mühendisliği bölümü var, değil mi?
GÇ: Enerji mühendisliği var, Yalova’da. Enerji mimarlığı diye… Yani evleri öyle inşa
edeceksiniz ki, hocam, dışarıdan hiçbir enerji ihtiyacı kalmayacak. Bunu bir
paradigma olarak anlattı. Çok da hoşuma gitti, uzun uzun örneklerini verdi, enerji
evleri, güneş evleri, v.s. projelerde. Ve o yapı içerisinde dedi ki, yani, verdiği
rakamlara göre: “%50’si enerjinin, evlerde tüketiliyor” dedi. Bu çok önemli bir
rakam, çünkü en çok bizim dışa bağımlı olduğumuz alan dediğimiz. Yani
düşünsenize…
MG: 60 milyar Dolar.
GÇ: Evet, 60 milyar Dolar’lık bir şey, hocam. Ben de şu soruyu sordum ona, özellikle,
epey de kalabalıktı konferans salonunda. Dedim, diyelim ki bunu üretmeye
kalkıyoruz. Türkiye’deki konut açığı 600 bin’miş. Yani bunları çok güzel, o kadar
güzel, harika evler sundu ki, hocam, apartman dairesinde yaşamak neymiş. Bu, şey
gibi…
MG: Bu bize adeta çok sıkıntı veren bir şey.
GÇ: Kentsel dönüşümde de mesela; 5 katlıyı yıkacak, 10 katlı yapacak. Hocam,
çocuklar için nedir bu yani? Zulüm yani, çocuklara da zulüm. Bir evler gösterdi,
dedim, ah keşke bütün insanlar böyle evlerde yaşasa; çok da güzel, enerji
ihtiyacımızı da ortadan kaldırıyor, yaşam kalitesi harika. Ahşap mühendisliği bir de,
hocam, çelik v.s. de yok. Ahşap mühendisliği konsepti ile yapıyorlar bunu. Evler,
yani, villa resmen, ikişer üçer katlı. Bütün, işte, bu yapı içerisinde her şeyini bunun
%100 kendimiz, Türkiye’deki üretim faktörleri diyoruz ya hani, bu bizim doğal iktisat
döngüsünde, emeği, işte şudur budur, malzeme, güneş paneline kadar her şeyi biz
yapabilirmişiz burada %100. Epey çalışmalar yapmışlar. Evet, yapabiliriz.
O zaman, dedim, sizin paradigmanın, onu unutmayın, dedim, bizim paradigmayı
anlattım sonra. Yani bu BDPS/KRS dediğimiz yapıda. Tabii, şunu sordum: “Neden
yapamıyoruz, peki?” Dedi ki, hocam, “para yok”. Para yok, yani geldiğimiz nokta.
Peki dedim, “para kısıtını ortadan kaldırdığınızı düşünün”. “Hocam, o süper bir şey
olur. Herkese bunu yaparsınız, yani, insanlar yaşam kalitesi bakın…Kentsel dönüşüm
v.s. diyorlar ya, ne bulmaya çalışıyorlar? Bu değersayım içerisinde hep, bakıyorsunuz
kafalarında şu var: “Biz parayı nereden buluruz?” Devlet olarak da düşünüyor.
%92’sini bankalar üretiyor. Kafa yapısında diyor ki, bunu bir yerlerden borç almamız
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lazım. Bütün mentalite o. Onu kısıt olarak koyduğu için asıl potansiyel…onun için
dedik ya, tam bağımsız Türkiye için BDPS/KRS’nin kaldırılması gerek.
MG: Kesinlikle.
GÇ: Bunu kaldırdığınız zaman o kadar gizli kalmış şey çıkacak ki, hocam, Türkiye
kendi arabasını, otomobilini de üretebilir, yani başka ne varsa, zaruretler zaten
nedir? İcatların anasıdır. Belki o konu da aklımıza gelmiş oldu. Son günlerde bir
açıklama vardı. O konuda bir şeyler konuşmak ister misiniz? Yani Türkiye’nin yerli
otomobil üretmesiyle ilgili olarak bir gruptan açıklama yapıldı, biliyorsunuz.
MG: Koç Grubu’ndan. Hocam Koç Grubu bence…
GÇ: Dediler ki, “ticari intihar olur.”
MG: Aynen öyle. Koç Grubu, o konuda gayet mantıklı bir açıklama yapmış, hiç kimse
darılmasın, gücenmesin. Ne diyor adam? Yani “bu intihar olur” demiyor, “ticari
intihar olur” diyor.
GÇ: “Teknolojik olarak mümkün değildir” demiyor.
MG: “Teknolojik olarak mümkün değildir” demiyor. “Yapamam” demiyor. Daha iyisi
olur, daha kötüsü olur, bunlara hiç girmiyor. Ticari intihar olur. Neden? Sen çünkü
Eurobond veriyorsun %11’le %12’yle, adam bir da işte finansal araçları kullanarak
bir taraftan finans piyasasından %20’lere yakın para kazanmak varken, öbür tarafta
aynı parayı yığınla, böyle, teknolojik, endüstriyel işlemler yaparak kazan diyorsun
adama. Adam “ticari olarak intihar olur” diyor. Niçin? Bir tarafta kolay para
kazanmak varken…Sen oluşturuyorsun. Sen adamın önüne iki tane şey koyuyorsun.
Bir diyorsun ki, bunu kağıtlarla, bilgisayarın başında zeki bir çocuğu oturttur, onu al
onu sat, onu al onu sat, sabahtan akşama kadar, %30’a yakın, %40’a yakın para
kazan diyorsun. Bir taraftan da alın teri dökeceksin, teknoloji geliştireceksin, bir sürü
endüstriyel sistem kuracaksın, işçi alacaksın, çıkaracaksın, mühendis bulacaksın,
buradan da %8 ortalama kâr yap diyorsun. Sen hangisini tercih edersin? Adamın
önüne…Adam da gayet doğal olarak, ben yani tamam, bu gruplara karşı her zaman
ihtiyatlı yaklaşırım. Ama verdiği cevap, doğru bir cevaptır. “Ticari intihar olur” diyor
adam. Ne yapacaksın sen? Sen değersayımını değiştirip reel ekonomi anlayışını
yerleştirirsen, o onun için ticari şey olmayacak.
GÇ: Onu birkaç grup da çıkar, hocam.
MG: Mecburen. Hepsi koşturacak.
GÇ: Hepsi koşturacak. Sen şimdi bir ihtimal, bir şey veriyorsun adamın eline; iki tane
tercih. İster buradan kolayını ye diyorsun, istersen buradan git, uğraş uğraş uğraş
uğraş, sonunda işte şu kadar, yani, bir tarafta adamın önüne bal koyuyorsun. Bir
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tarafta da veriyorsun bir çuval keçiboynuzu. Sonra diyorsun ki, buradan diyorsun, bal
ihtiyacını al mücadeleye devam et. O da sana enerji olsun. Sonra diyorsun ki şimdi
keçi boynuzu yer misin lütfen? Adam diyecek ki, “ticaret intihar olur”; burada bir
kavanoz balı bir kaşığa alsam bir çuval keçiboynuzundan daha fazla bal var burada
diyecek. Onu demek istiyor yani. Yoksa ben yapamam demiyor yani.
GÇ: Bir de hocam borsaya açılacak diyelim ki, bunun hisselerini falan kim alacak?
MG: Yığınla şey, hocam, bir sürü şey var. Böyle onlar zaten diyor ki…
GÇ: Yani Londra’daki, New York’taki bir sürü otomotiv firması. Alman firmaları neden,
bugün İtalyan firmaları falan hepsi şeye geçiyor, Alman firmaları veya diğerlerine?
Bakın işte şu firması bu firması Alman firmaları, arkasında bankaları var, v.s. Yani o
yapı içerisinde 500 ton olmayan altını piyasaya sürüyor adam, her şeyi, bütün
dünyada allak bullak ediyor. Şimdi bu yapı içerisinde…
MG: Bu yapı içerisinde adama diyorsun ki sen de üretim yap.
GÇ: Aynen. Karşısında bir de bakanlarımız bir de bayağı kızdılar filan, özellikle dediler
ki “bunu hiç beklemiyorduk”, şudur budur filan. Ben onlara şunu tavsiye ediyorum,
hocam. Dr. Mahathir Mohamed’in “Doctor in the House” diye bir kitabı var. Onu, kalın
böyle…
MG: Malezya’dan beraber almıştık.
GÇ: Evet. O kitabı okusunlar, hocam. İki tane marka kazanmışlar.
MG: Ne kadar kalınlığında hocam?
GÇ: Yani şu kadar falan var.
MG: Sen, unut, onları okumazlar onlar.
GÇ: Yani ilgili iki üç bölüm var hocam.
MG: Yani kitap okunmuyor, onu demek istiyorum.
GÇ: Hocam, bölüm bölüm yapmışlar. Arabayla ilgili iki tane markaları var ya, Perdua
ve Proton. Nasıl yaptıklarını…
MG: Üç twite sığacak bir şekilde özetleyebilirsen okuyabilirler.
GÇ: Hah, o zaman belki okurlar, doğru doğru.
MG: Hocam, şimdi neyi konuşuyoruz? Türkiye’nin potansiyelini. Türkiye’nin
potansiyeline baktığımızda bizim aslında endüstriyel kabiliyetimiz geri bir kabiliyet
değil. Yani Türkiye’de en iyi endüstriyel ürünleri üretebilecek bir sanayi alt yapımız
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var. Ondan sonra maden potansiyelimiz var. Burada yığınla maden…endüstriyel
hammaddelerimiz var, metal maddelerimiz, kimya sanayine hammadde olan
madenlerimiz var, enerji kaynağı olan taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, diğer
kaynaklar. Bunların hepsi var. Zirai potansiyelimiz var, muazzam. Ormanlarımız var.
Finlandiya ormanlardan geçiniyor, hocam.
GÇ: Hocam, zirai potansiyelimize bir iki şey laf söyleyelim. Mesela şimdi tarım
olayında, hocam, samanı ithal eder duruma geldik. Geçen bir arkadaş – hani siz de
vardınız – arkadaşlardan birisi ne demişti, hiç unutmuyorum. 300-400 büyükbaş
hayvan yapacaksınız ki, hocam, bu hayvancılık işine girdiğiniz zaman, nedir kâr
edebilesiniz. Yani 300-400 büyükbaş; hayvancılık sektörüne artık…
MG: Buna bir aile bakamaz.
GÇ: Bir aile bakamaz, hocam. Onun için bakıyorsunuz köylerde artık, yumurtasını,
sütünü, her şeyini, şehire geliyor, marketlerden alıyor, gidiyor. Artık köylerde bir şey
yok, hocam. Bitmiş, yani tekelleşmiş. Büyük sermaye gerektiriyor bu da, tabii. 300400 büyükbaş ne demek? 80 kuruşa alıyorlar, hocam. 1 Lira’ya bakıyorsun bir
bardak su, şişeliyorlar plastik şişeye, kanserojen v.s. koydukları o seri üretimle 1
Lira’ya. Köylüden dediklerine göre 80 kuruşa alıyorlar. Şimdi ne kadar bilmiyorum.
MG: Ne?
GÇ: Sütü. Bir litre sütü…
MG: Süt, hocam, 2 Lira litresi, 2 Lira civarında.
GÇ: Biz öyle içiyoruz.
MG: 2 – 2.5 Lira.
GÇ: Üreticiden aldıkları rakam 80 kuruş demişti. Şu anda nedir bilmiyorum.
MG: Biz potansiyelimizi konuşuyoruz. Mevcut yanlışları…Yapı değişirse…Bizim
topraklarımız geniş, meralarımız, kırlarımız var, insanlarımız çalışkan, genç,
nüfusumuz dinamik, sevecen. Siz gidiyorsunuz hiç tanımadığınız insana yolda
giderken selamun aleyküm diyorsunuz. Aleyküm selam diyor, onun aleyküm selam
demesinde bile böyle bir mutluluk, yani celb ediyor, adamla birkaç cümle daha
konuşayım istiyorsunuz yani. Böyle bir nüfusumuz var. Madenlerimiz var,
akarsularımız, göllerimiz var, üç tarafımız denizlerle, hatta dört tarafımız denizlerle
kaplı, yani Marmara Denizi’ni de şey olarak düşündüğümüzde.
GÇ: Hocam, bir de zaten başlı başına sekiz deniz yaylası o.
MG: Etrafımızda muazzam bir şey var. Jeopolitik konumumuz var, çok önemli bir
konumdayız. Demek ki biz aslında değersayımımızı değiştirip de sistemimizi
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reorganize edersek, ekonomimizi reorganize edersek, yapısal sorunlarımızı ortadan
kaldırırsak bizi Türkiye olarak hiç kimse tutamaz. Yani Türkiye dünyanın süper gücü
olur.
Ben zaman zaman deniyor mesela, ilk 10 ekonomiye girelim diye. Ben her zaman
söyledim, Yalova’da da söyledim hani, ilk 10 ekonomi değil, biz dünyanın ilk altı
süper gücü arasındaydık. Biz ilk altı, ilk beş içerisine girebiliriz. Değersayım, ama bu
mantıkla değil. Senin bütün ürün fiyatların yurt dışındaki borsalarda belirlenirse sen
bu kafayla çıkamazsın bu işin içinden.
Mesela ürünün güzel olacak, tamam diyeceksin ya ne güzel işte, fındık elde ettik
diyeceksin, incir elde ettik. Adam bakacak orada, ha Türkiye’de incir güzel. Ne
olacak? Filanca yerde incir kâğıdı satacak adam. İncir yok ortada, açığa kâğıt
satacak. Senin incir fiyatları dank diye aşağıya gidecek.
GÇ: Haydi bakalım.
MG: Haydi bakalım ondan sonra buyur buradan düğümü çözmeye çalış. Şu anda
mesela kuyumcular şaşkın, ne yapacaklarını, nasıl olacaklarını bilmiyor. Ne olacak?
Kısa vadede bu oynaklık devam edecek. Onun için artık harmandalından horon
havasına geçecekler. Kim geçiriyor bunları? Uluslar arası finans kapitale
eklemlenirsen olacağı bu işte.
Şimdi hocam, olması için bütün bunların neler olması gerekir diye şöyle 10-11
maddede onları özetleyelim.
GÇ: BDPS/KRS dediğimiz şeyin kaldırılması. Bu bütün yapıda, mekanizmada, doğal
iktisat döngüsünde para şişiyor bir tarafta, reel ekonomiden tamamen ayrı bir
şekilde çalışıyor, yani köle gibi, deli gibi çalıştırıyor herkesi. 10-13 katı hızla
döndürmeye çalışıyor. Yani olması gereken mal ve hizmet döngüsünde iç yapı, çok
basit tanımladığımız, bu yapıyı kaldırdığınız zaman otomatikman zaten para bir kısıt
olmaktan da çıkınca, projeler dahilinde diyelim ki, üretildi, bunu güzelce bir kontrol
mekanizmasıyla yeniden kurgulayarak, merkez bankası, devlet, faiz olayını da
kaldırdığınız zaman bitti. Aslında önünü açıyorsunuz, hocam. Yani önünü açtığınızda
bir yol buluyor. Yol bulduğu zaman artık gerisi de bir anlamda geliyor.
Çünkü o kadar çok kurgulanan şeyler var. Mesela, sizin Sekiz Deniz Yaylası kitabında
hatırlıyorum, mesela ulaşım yetersizlikleri dediniz ya, orada çok güzel anlatmışsınız.
Bizim Malezya’daki neyse, diğer o sömürge döneminde kalan yapı, adeta o aynı yapı,
demiryollarının kurgulanması, bilmem ne, ulaşım, neye göre?
MG: Sömürge ülkelerin, bizi sömürme yollarına göre kurgulanmış.
GÇ: Herkes konuşur yani, bu demiryolu bu memlekette niye yapmadınız kardeşim?
Niye olmadı şimdiye kadar?
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MG: Şimdi oluyor. Mesela duble yollar oluyor, otobanlar, demiryolları…Ha burada
neye itiraz ediyoruz, bu olan şeyler güzel şeyler, ama borçla oluyor. İşte sıkıntımız
bu.
Şimdi mesela bu yine röportaja geçeceğim. Şurada ilginç bir yazı vardır, hocam.
Şimdi diyor ki…
GÇ: Bu Erdem Başçı’nın mı, yoksa?
MG: Erdem Başçı Hoca’nın, Merkez Bankası Başkanı’nın şeyinde…Şimdi diyor ki, “iki
türlü büyüme olur” diyor. “Bir tanesi servet biriktirerek büyür, biri de borç biriktirerek
büyür.” Biz diyoruz, borç biriktirerek büyüyoruz.
GÇ: Kendisi mi diyor orada?
MG: Bunu kendisi mi diyor? Bunu tahmin ederim konuşmadan Zafer Özcan’ın kendisi
yazmış. Kendisinin direkt söylediğine dair bir şey anlamıyorum ben buradan.
GÇ: Çünkü Zafer Bey sizin o yazıyı da şey yapmış…
MG: Şimdi, servet biriktirerek büyümek ne demek? Büyürsün, paranı da biriktirirsin.
Servet dediği kapital burada. Borç biriktirerek büyümek ne demen? Şimdi, sen
diyelim sıfıra sıfır bir hocasın, çıkıp atıldın piyasaya.
Ben diyorum ki, peki ne yapmak istiyorsun hocam sen?
-Tavuk çiftliği kuracağım.
-Ne kadar paraya ihtiyacın var?
-500 bin Lira.
-Al sana veriyorum, 500 bin Lira. Tavuk çiftliğini kuruyorsun.
Ama senin üzerine, şirket senin üzerine, her şey senin üzerine.
Sonra diyorsun ki “ben burada bir de entegre olarak piliç paketleme işleri
yaptırayım.”
-Onun için ne kadar?
-500 bin daha.
Veriyorum 500 bin daha sana. Onu da yapıyorsun kendi üzerine.
Sonra diyorsun ki “Burada bunun yem fabrikalarını da yapayım.” Entegre yapıyoruz
ya…Ne kadar lazım?
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-500 bin de onun için lazım.
-Al, buyur 500 bin de onun için veriyorum.
Sonra diyorsun ki “dağıtım filosu kurayım, Türkiye çapında. Ona da 500 bin lazım.”
-Al, bir 500 bin daha, sana verdim mi 2 milyon Lira? Yani bunlar 2 milyonla olmaz
belki ama şimdi temsili olarak konuşuyoruz, 2 milyon.
Şimdi dışarıdan bakan adam sana ne diyor? “Ooo, Gültekin Bey, entegre bir tesisi
var. Dağıtımından şeyine kadar işte…Ama içine baktığımda…Kardeşim senin her
şeyin…Yarın öbür gün sen buradan sadece ceketini alıp çıkacaksın. Her şey benim.
Şimdi, yollarımızı yapıyoruz, duble yollarımızı, otobanlarımızı yapıyoruz, demiryolları
şimdi özelleştirilecek, demiryolları yapılıyor. Bunlar büyümesin demiyoruz. Tek
söylediğimiz şey, aynı şeyin hepsini BDPS/KRS sistemini lağvederek de yaparız ve 5
kuruş borçlanmadan yaparız. Ya bizim çıldırdığımız nokta bu.
GÇ: Aynen öyle.
MG: Yani demiyoruz ki; bunlar kötü şey dediğimiz yok.
GÇ: Hocam, orada bir tek şey var. Grafik iki tane var. Bu hafta ben biraz ev ödevi
yaptım.
MG: Borç doygunluğu grafiğini göstermiş miydik, hocam?
GÇ: Onu göstermedik, sahi. Önce arkadaşlar, isterseniz…İki grafik var. Geçen
bölümde gösterdik, Amerika’nın borç doygunluğu. Bu hafta da Türkiye ile ilgili
çalıştım, borç doygunluğu. Çok fazla veri yok onunki kadar, onlar 66 yılında
başlamış, ama bizim verilere burada bakarsak o borç doygunluğu az veriyle de olsa
bir şeyler çıkıyor.
Burada demek istediğimiz…Geçen bölümde ne dedik? Büyüme var, borç var ya?
Borç ne yapıyor? Bağımsız olarak büyüyor.
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Kat be kat faizle, bileşik faizle. Öbür tarafta ne var? Normal insan yapısına göre
büyüme nedir? Hah, hocam geldi, bakın.
MG: Bu Amerika’nın mı?
GÇ: Amerika’nın, evet. Mesela bakın, 2015 yılına doğru, bir linear uydurmayla, o
kırmızıyı da görüyorsunuz, o düşen trendi açıkça görüyorsunuz. Bu nedir? Delta MİLLİ
GELİR bölü Delta BORÇ; yani MİLLİ GELİR’deki değişme, yani büyüme üstte, payda;
altta da BORÇ var.
MG: Yani sana bir şey kalmıyor, öyle bir borç doyduk ki. Az önce…
GÇ: Borca doyuyor.
MG: Borca doyuyorsun, sen oradan artık bir şey kazanamıyorsun.
GÇ: Kazanamıyor, tabii yani, borç yiğidin kamçısı diyorlar ya. Artık kamçı vursa da
kalkmıyor.
MG: Köle olmuşsun artık. Senin bir yiğitlik tarafın kalmamış.
GÇ: Şimdi Türkiye’ye bakıyoruz, hocam. Türkiye ile ilgili grafik, bakın.
MG: Türkiye ile ilgili kısım var mı?
GÇ: Diğer grafik.
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MG: Diğer grafik gelinceye kadar…
GÇ: Evet, şimdi ikinci grafik de geldiğinde göreceksiniz, şu anda çok iyi durumda
gözüküyoruz ya… Bakın, hocam.

MG: İşte Türkiye’nin de borç doygunluğu bu.
GÇ: Çok az miktarda veri olmasına rağmen, bakın, krizin olduğu 2008 ve 2009 tak
diye düşmüş, bakın. Kriz anında da ne hale geldiğimiz ortada, bakın.
MG: Dolayısıyla biz çok kırılgan, yani bıçak sırtı…Ben buna bıçak sırtı dengesi
diyorum. Bir dengede birçok şeyimiz ama bıçak sırtı dengesinde. Yani bir gün çat
diye gideceğiz, yani.
Şimdi hocam, demek ki borç doygunluğumuz bu. Potansiyel olarak biz bu kadar
büyük bir ülkeyiz. Tarihi müktesebatımız var, genç nüfusumuz var, akarsularımız var,
jeopolitik konumumuz süper, madenlerimiz var, zirai potansiyelimiz var,
ormanlarımız var, dinamik nüfusumuz var.
Ama bunların yanında ne olması gerekir? Bunun için borca dayalı para sisteminin
lağvedilmesi gerekiyor. Sonra bütçe açığı ya da cari açık ikileminde kalıyoruz. Şimdi
burada çok basit bir formül vardır, detaylarına girmeyeceğim. Bütçe açığı varsa yerli
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rantiyeciye sermaye aktarıyoruz demektir, cari açık varsa yabancı rantiyeciye
sermaye aktarıyoruz. Yani bizim için kırk katır mı, kırk satır mı?
GÇ: Bir de, hocam, şu yani, ikisinde de açığın olmaması mümkün değil, çünkü
diyelim ki…
MG: Matematiksel olarak.
GÇ: Matematiksel olarak mümkün değil. Çünkü bütçe yapmanız, yani denk bütçe
yapmanız bu sistemde mümkün değil; ekonomide 1000 Lira varsa ilk sene, ikinci
sene 70 Lira’ysa faiz, 1070, açık. Hadi bakalım, buyurun. Yeniden borçlanacaksınız.
Mutlaka ve mutlaka açık.
Cari açık nedir, hocam? Sıcak para diyelim ki geldi bir sene, değil mi? Dışarıya
götürdü, değil mi? 100 Dolar geldiyse, seneye diyelim 105 Dolar gidecekse 5 Dolar
nereden çıkacak? İkisi de aynı kurgu, matematiksel olarak açık vermemesi mümkün
değil.
MG: Yani bize seç diyorlar, kırk katır mı, kırk satır mı? Şimdi sermaye piyasaları
çeşitlendirilmiyor, tamamen faize mahkûm edildik. Dinamik bir takip sistemimiz…
Yeni yeni oluşturuluyor ama henüz yok diyebiliriz. Dış ticaretimizin yeniden
yapılandırılması gerekiyor. Bizim ticaret partnerlerimiz hep çok şey…Biz mesela ben
bunu hep söylerim. Türkiye Ortadoğu’nun en büyük kamyon filosuna sahiptir. Ticaret
partnerlerimiz ise gemiyle ulaştırabileceğimiz kadar çok büyük mesela…tır
mesafesindedir. Tır filosu kaç tane şirketin var? Halbuki kamyon mesafesinde olan
kendi bölgemizle yaptığımız zaman on binlerce, yüz binlerce ailelik insan ekmek yer
buradan.
Ulaşım alt yapımızda yetersizlikler var. Tamam bunlar karşılanıyor ama bu sefer de
borçla karşılanıyor. Biz de buna itiraz ediyoruz. Yoksa, bize gelip mesela diyorlar ki,
“ya hocam, işte bunlar yapılıyor, iyi bir şey değil mi?”. Kimse yapılan şeye kötü
demiyor ki kardeşim. Bizim dediğimiz, bu hükümetler üstü, bu sistem yanlış, bu
değersayımın değişmesi gerekiyor, bu BDPS/KRS dediğimiz borca dayalı para sistemi
çöktü dünyada. Çöken bir küresel finans kapitalizme entegre olmak zorunda değiliz.
Ya şunu değiştirelim diyoruz, işte bak altın fiyatı nasıl oldu?
GÇ: Hocam, bunu şimdi şöyle görelim. Şimdi bir gemide binmişiz, gemi su alıyor diye
biz bağırıyoruz. Arkadaşlar, şimdi bazıları diyorlar, hatta öğrencilerim de var, hocam,
farklı, yüksek lisans, doktorada, ve hükümet içerisinde de değişik yerlerde, yani
iktidar partisi ile ilgili değişik konumlardalar. Bu, mesela, onlar da şey yapıyor
anlatınca.
Ya, burada biz kaptana bağırıyoruz, çağırıyoruz. Yani bizim bağırmamızı, çağırmamızı
bazen belki çok aşırıya giderek de bağırıyoruz, ama ne diyoruz? Bu gemi batıyor.
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Hepimiz aynı gemideyiz. Diyoruz ki, buna tedbir alın artık, yeter. Bizim bağırmamızı,
çağırmamızı böyle görmeleri lazım. Bu geminin batmaması mümkün değil.
MG: O da orada uyuyor.
GÇ: Kardeşim, uyuma diyoruz. Hepimizi sen felakete sürüklüyorsun.
MG: O bize kızıyor. “Uyuyoruz, burada ne diye rahatsız ediyorsun?” diyor. Birazdan
uyursun, batarsak.
GÇ: Titanik gibi aynı, hadi bakalım battı gitti.
MG: Sonra, hocam, sektörler arasındaki dengesizlik var. KOBİ ve büyük sermaye
uyumsuzluğu var. Bunların kaldırılması gerekiyor. Yani, bunlar yapılırsa Türkiye’nin
önü açılır.
Son olarak mesela ne yapılması gerekir diye baktığımızda, az önce siz de işaret
etmiştiniz, bir zihniyet devriminin olması gerekir.
GÇ: Zihinlerde devrim diyoruz ya, hocam. Ekonomide, bütün bu yapıda aslında
merkezini bu çekiyor.
MG: Bütün geliyor, değersayım, birinci program. Hani biz flowchart çizeriz bazen,
akış diyagramı…
GÇ: Bir, değersayımı değiştir.
MG: Değersayımı değiştirdin mi, soru? Hayır, git başa o zaman. Birinci düğmeyi
doğru ilikle. Bütün düğmelerini çöz…Şimdi şöyle diyorlar bazen mesela, bu düğme
iliklenmiş, ya biz ilikledik, bizi ne diye rahatsız ediyorsun. İyi, yeni baştan
ilikleyeceksin, hepsini çözeceksin yani.
GÇ: Hocam, çözmeden mümkün değil düzeltmesi.
MG: Zihniyet olarak. Şimdi hocam, bu program biraz altındır, işte uluslar arası
piyasadaki…
GÇ: Yani çok sıkıştırma oldu aslında.
MG: Biraz sıkıştırmalı oldu, ama ne yapalım, işte tek söylediğimiz bir iki cümleyle…
Ülkenin potansiyeli muazzam, yapacağımız birkaç tane değişiklikle, temelde
BDPS/KRS isyanı, ve zihniyet devrimi, değersayım değişikliği ile birlikte biz aslında
dünyanın ilk beş ülkesinden biri olabiliriz ve Türkiye’nin önünü kimse tutamaz, biz
medeniyet kurmuş bir milletiz, büyük bir milletiz, ve de tarihi müktesebatımız var.
Bunların hepsini işleyeceğiz. Dolayısıyla bütün bunları, bunlar olmaz diye böyle şey
yapmayalım, yani karamsarlık içerisine düşmeyelim. Bir de, efendim, faizsiz bir
ekonomi kesinlikle olmaz, şunsuz olmaz bunsuz olmaz da demeyelim.
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GÇ: Biz öyle demiyoruz zaten.
MG: Biz demiyoruz, demeyin diye söylüyorum.
Gelecek programda, hocam, çok kritik üç tane soru sorarak programı bitiriyoruz.
GÇ: Üç temel mesele.
MG: Üç temel mesele. Nedir o? Şu üç meselenin cevabını düşünün değerli izleyiciler,
kıymetli dostlar. Bir dahaki programda biz devlet ekseninde bunları konuşmak
istiyoruz.
Kullandığımız para kimindir? Birinci sorumuz bu.
GÇ: Evet, bu para kimindir?
MG: Bak, bu para kimin? İkinci sorumuz…Sakın bana Merkez Bankası’nın diye çıkıp
da böyle cinlik yapmayın yani. Sorduğumuz soru, düşünülmesi gereken şey.
İki, ülkemizde ne kadar para üretileceğine kim karar veriyor?
GÇ: Yani, bu para kimin? Onu bir cevaplayacaklar. Ondan sonra da, bu paradan ne
kadar üretileceğine kim karar veriyor?
MG: Kim karar veriyor? Bir üçüncüsü; devletimizin ne kadar borçlanacağına kim
karar veriyor?
GÇ: Doğru, yani, devlet ne kadar borçlanıyor? Biz çünkü ne dedik, bu para borç
olarak üretiliyorsa kim karar veriyor buna? Bu borçlanma olayına…Geçen bölümde
miydi, hocam, hani dedik ya, üç ay içerisinde, Şubat’la Mayıs arasında mı, dedik?
Mart’la Mayıs arasında hatırladığım kadarıyla, 38.5 milyar Lira yeni borç, kim karar
verdi mesela?
MG: Kim karar veriyor?
GÇ: Buna kim karar verdi?
MG: Netice itibariyle şu sorunun cevabını arayacağız önümüzdeki şeyde. Arkadaş,
hep böyle konuştuğumuz konuştuğumuz, bir çok tanımının yapıldığı, birçok kitapların
yazıldığı, bir de bu değersayımından şu sorunun cevabını arayacağız: “Devlet nedir?”
Devlet diye bir şey diyoruz, biz, devlet. Nedir bu devlet?
GÇ: Nedir ve ne olmalıdır?
MG: Hani böyle olur ya, fragmanlar filan, “nerede bu devlet?” filan diye. İyi de biz
önce, bu devlet kim ki nerede olduğunun o zaman cevabını ikinci…
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GÇ: Aradığımız şeyi bir önce tanımlayalım.
MG: Tanımlayalım, neyi arıyoruz?
GÇ: Ya sen ne arıyorsun, kardeşim? Önce bir sorarız, değil mi?
MG: Önce bir soralım bakalım, bu devlet denir? Bunun tanımlayalım, ondan sonra
nereden olduğunu vatandaşın kendisi bulacak. Önce biz devletin tanımını yapacağız,
vatandaş diyecek, “bir dakika ya, biz yani devlet dediğimiz o zaman şurada”
diyecek. Biz önce tanımlayalım…
GÇ: Aynen.
MG: Değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Önümüzdeki programda devletin tanımını
yapacağız, bu konulara gireceğiz ve bu üç tane sorduğumuz soru etrafında
programımızı şekillendireceğiz. 15 gün sonra buluşmak üzere hepinizi Allah’a
emanet ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin, efendim.
GÇ: Evet, Allah’a emanet olun.

