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1. Bolum.
MG
Iyi aksamlar degerli izleyiciler kiymetli dostlar. Bu gun 10 Mayis 2013 Cuma.
Prof. Dr. Gultekin Cetiner hocamla birlikte ufuk hatti programimiza basliyoruz,
hepinize selam sevgi ve saygilarimizi arz ederiz. Her zaman oldugu gibi,
konularimiza onceden calisiyoruz. Dersimize hazirlaniyoruz, sizlerin karsisina
oyle cikiyoruz ama her zamanda cok yogun bir program belirliyoruz. Bizim
belirledigimiz program aslinda akisi biraz daha sade ve basit olmasina ragmen
sizlerden gelen telefonlar, mailler, twitler, sahsi olarak yapmis oldugumuz
gorusmeler, bu programi sisirdikce sisiriyor ondan sonra biz surekli bir bucuk
saat serisinde butun isleyecek oldugumuz konulari yetistirmek icin
birbirimizinde zaman zaman sozune girerek, tamamlamaya calisiyoruz. Hemen
bir konuyu cok onumuze gelen surekli sorulan bir konuyu izah ederek programa
yavas yavas girelim, oda sudur. Bizim yaptigimiz buradaki onermeler
calismamiz tamamen sistem alternatifi, duzen alternatifi bir cikistir. Yani biz bir
hukumet alternatifi iktidar alternatifi cozum onerileriyle ugrasmiyoruz,
ugrastigimiz sey sistemdir, karsi ciktigimiz sey bu sistemin bu duzenin
degismesi icin / degistirilmesi icin mucadele ediyoruz. Once hemen bunu ortaya
koyalim cunku zaman zaman tabiki bu duzen bozuk oldugu icin, sakat oldugu
icin, yanlis temeller uzerine oturtturuldugu icin, bu bozuk, sakat, yanlis temeller
uzerine oturtturulmus olan duzende hangi gucle iktidara gelirseniz gelin; sizin
sinirlariniz var. Yani Turkiyeyi, yeniden buyuk Turkiye ve yeni bir dunya
kuracagim diye, super guc yapacagim diye cikar haraket etmek istersenizde
sizin her tarafinizdan sinirlanmis oldugunuzu gorursunuz bu duzenin
kendisinden kaynaklanan birsey bunun degismesi gerekir. Bunun icinde
mucadele ediyoruz dolayisiyla fikirlerimiz, ortaya koydugumuz onermeler,
duzen alternatifi, sistem alternatifi yani sistem karsiti onermelerdir,
duzenlemelerdir ve goruslerdir. Bunlari soyledikten sonra hocam mutad
oldugumuz uzere siz gecen iki hafta onceki programimizin soyle ana hatlari ile
bir ozetini yaparak bir girisimizi yapalim, besmele cekmis olalim o zaman.
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Bende izninizle, hayirli geceler diliyorum. Yayindaki arkadaslarada iyi yayinlar.
Evet hocam, tabi bu bolumumuzde konu cok yogun aslinda. Ben ozetinde ozeti
seklinde vermeye calisayim cunku epeyce onceki bolumde/ondan sonraki
bolumdede, oraya girdik borsalarin birlesmesi konusu. Dunya kapitalist
sistemine eklemlenme ki IMF’ye borclarin bitmesi ile ilgili gundem
aciklamalarida var biliyorsunuz. Biz bununla, tam olarak kuresel sisteme
eklemlendigimizi soyledik, bunu tam olarak izah ettik ve bu baglamda altin
fiyatlari ile ilgili birtakim oyunlara ozellikle gecen bolumde epey bir miktar
orayada girdik. Ondan sonrada ikinci ve ucuncu bolumdede genel potansiyele
girdik. Yani ulkemizin genel potansiyeli nedir ve ordada izleyicilerimizi sizin

“Sekiz deniz yaylasi” kitabinizdaki ayrintilara yonlendirdik. Oradan gerekli
bilgiler hakikaten temin edilebilir. O potansiyel ile ilgili cok guzel seyler var.
Onlari muzakere ederek toplumun icerisinde okunmasini tavsiye ediyorum.
Onun icerisinde biz borca dayali para sisteminin degisilmesi zaten ve bu gunde
devlet konusunda girecegiz yine. Butce acigi ve cari acigi acikladik ki butce
acigi dedigimiz sey nedir; iceride rantiyeciye borclanilmasi diger cari acikta
disariya borclanilmasi anlamina geldigini ve bu yapi icerisinde de kesinlikle
ispatladik bu deger sayim icerisinde butcede acik olmamasi mumkun degil.
Matematiksel olarak mumkun degil, cari acik olmamasida mumkun degil,
disaridan para transferin varsa ve faiz odemen varsa buda ayni sekilde durum
soz konusu dedik. Ondan sonra sermaiye piyasalarinin cesitlendirilmesi
konusuna girdik. Sektorler arasi dengesizlik neden var. Neden insanlar deli gibi
calismak zorunda oda ikinci bolumdeki dogal iktisat dongusune baglayarak ayni
sekilde acikladik. Distaki para dongusunde para miktarinin nasil sistigini.
Paranin uretim mekanizmasi ile KRS ile ozellikle. Yani 13 kat seklinde ve bunun
sektorler arasinda nasil bir dengesizlige yol actigini acikladik. Ondan sonra
KOBI ve buyuk sermaiye uyumsuzlugundan bahsettik ve ekonomide zihniyet
degisimi gerektigini belirttik.
Hocam bize gelen bazi seyler var. Genel bir soru isterseniz bir giris yapalim
hizlica. “Hocam siz ekonomide problemlerden bahsediyorsunuz ancak biz gerek
medyadan, gerekse yetkililerden bir problem duymuyoruz ve ayrica halkada
yansiyan bir sikintida yok gecmise kiyasla cok da guzel seyler oluyor. Butun bu
gelismeleri yok sayarak problemlerden bahsetmek ne kadar mantiklidir?” Bu
hakikaten cok farkli versiyonlarda geliyor hocam. Sizede geliyordur ve banada
geliyor. “Siz boyle konusuyorsunuz ama baktigimizda yollar yapiliyor, fabrikalar
yapiliyor, arabalar, buyume vs”.
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Evet, bu hakikaten cok, programin tam niteligini yani bizim demeye
calistigimizi tam olarak belki anlatamadik veya belkide tekrar etmek lazim.
Simdi sistematik olarak bu genel soruya bir cevap vermek istiyorum. Uc tane,
hepside mustakil cevap olan ama, uc tane ardisik cevabi kisa kisa
soyleyecegim. Gecmiste biz bunu soyledik hocam biz burdan. Birincisi bizim
inancimiza gore, bizler Elhamdulillah Muslumanlariz ve cenab-i Allahin indirmis
oldugu ve Peygamber efendimiz ile gonderilmis oldugu Kur’ani kerime tabii olan
ve Peygamberin pesine gitmeye calisan insanlariz. Cenab-i Allah Kur’ani
kerimde cok net bir sekilde faizle istigal edenin, Allah ve Rasulu ile harp halinde
oldugunu bize bildiriyor. Bakiniz zina yapan icin boyle bir ifade kullanilmiyor.
Hirsizlik icin filanda boyle bir ifade kullanilmiyor ama faizde, benim ile harb
ettigini bil diyor. Simdi birinci olarak buna verecegimiz cevap. Bizim icinde
bulundugumuz borca dayali para sisteminin (BDPS) kendisi tamda faizin
merkezidir. Simdi neden borca dayali para sistemi diyoruz ve faize dayali para
sistemi demiyoruz cunku burada bir oyun var karsimizdada onun icin boyle
konusuyoruz. Yarin birgun deseler ki; bu sistemde, “efendim faiz i=0” kalmis mi
olacak faiz? Hayir! Cunku kismi rezerve sistemi(KRS) diye bir sistem var;
kendisi faiz.

GC
Yani haksiz yere, insanlarin calisarak uzun surede elde etmeye calistigi o
paraya, bunlar bilgisayar tuslarina basarak erisiyorlar. Iste buyrun faiz yani.
Yattigin yerden illaki birisine 100 birim para veripte 110 birim para vermesini
niye bekliyorsunuz ki? Adam 100 birim parayi havadan uretiyor.
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Iste birinci cevabimiz bu, arkadas biz bilincli bir tercih yapiyoruz ve Kur’ani
kerimde cenab-i Allahin cok net bir sekilde ifade etmis oldugu, harp halinde
oldugunuzu bilin dedigi cepheye karsi durus gosteriyoruz. Bunu herkes
soylemez biz bunu acikca soyluyoruz. Ondan sonra “efendim, faiz dunyanin
gercegidir sudur budur falan.” Bunlarin hicbirine itibar edilmez. Cenab-i Allah
buna haram dediyse ve bu kadar net bir cizgi cizdiyse, biz arkadas buna karsi
durusumuzu surdurecegiz. Bu bir. Ikincisi, kisa kisa olsun diye sey yapiyorum.
Simdi bu kadar guzellikler oluyor. Bunlara kimsenin itiraz ettigi yok. Bakiniz hep
sistem konusuyoruz, hic itiraz ettigimiz yok. Sadece sunu soyluyoruz, bu butun
guzellikleri biz borcsuzda yapabilirdik. Hersey borcla oluyor.
Evet yani
borclanmadan yapilabilirken niye borclanalim Allah askina. Bu mekanizma bu
sekilde kurulmus, borca dayali kurulmus. Simdi borca dayali olmayan bir
mekanizma mumkunken, ben delimiyim ki gidecegim. Her turlu nimetler bende
var bir organizasyon isi, medeniyet demek organizasyon demektir zaten. Bunu
yapacagim ve buradan da ha bire borc odeyecegim. Iste biz buna itiraz
ediyoruz ikinci olarak. Buna insanin akli ermiyor mu yahu? Bu kadar basit
birsey. “Efendim olabilir mi?” Olabilecegini iste burda kac defa ispat ediyoruz
yani. Karsimiza kim istiyorsa buyursun gelsin diyoruz. Bir ikinci cevabimiz bu.
Bunlarin hepsi mustakil cevaplar yani diyelim ki beni baglamiyor Kur’ani kerim
dedin. O zaman ikinci cevap olarak sana soyluyorum “borcla yaptigin su butun
zenginligi, borcsuz yapmak daha guzel ve mantikli degil mi?” daha once ne
dedik? Akil, ilim, tecrube ve gercekler bu surecin hepsinden gecirdigimiz zaman
bu daha mantikli degil mi? Bir ikinci cevabimiz bu. Bir ucuncu cevabimiz
“arkadas bizim yonumuz nereye donuk bu ekonomik sistemde?” Avrupa ve
Amerika mi? Bakiyoruz Avrupa ve Amerika bizden kat ve kat otede iken, ayni
bir otabanda 500 km ileride gibi. Bunlar cakildilar assagiya. Yani belli ki sonu o.
Bu isin sonu ucurum, deniz bitti. Otaban bitti. Ne demek ya ben ille bir gidip
bakayim oraya kadar. Belki ben gecerim. Nasil gececeksin ya, adamlarin hepsi
batmis. Simdi cokmus olan birseyde biz kendi mekanizmalarimizi kurupta
bunlarinda kurtulusuna vesile olsak daha iyi degil mi? Biz yakisanda bu degil
mi? Gecmis asirlarin super devleti ve dunya hakimi gucu, medeniyeti, ilimde ve
fende, ayni zamanda teknoloji ve ekonomide biz degilmiydik? Gene ayni
kulvara gelebiliriz, ayni kademeye gelebiliriz. Deli gibi bunlarin coktugu yerde
isimiz ne? Daha once bir programda ornek vermistik. Deliler bir delikten
bakiyorduda hepsi siraya geciyor bakip bakip. Doktorda merak ediyor burda
bunlar ne goruyor diye. Gidiyor soruyor siz burda neye bakiyorsunuz? Sende gir
sirayada gor diyor delide. Giriyor siraya sonra sira gelince bakiyor delikten ve
hicbirsey goremiyor. Cikiyor disari ve diyorki ya ben hicbirsey goremedim. E
diyor biz on defadir bakiyoruz daha goremedik bir kerede nasil goreceksin. Yani
bizde ille gidipte bizde bir cokelim demeye ne luzum var?

Cenab-i Allah boyle bir firsat vermis Turkiye Devletine. Mevcut iktidarinda bu
kadar gucu var. Yani parlementoda sayisal gucu var. Arkadas bu firsatlari
degerlendir, bu kulvardan cik. Hem Turkiyede, hem bolgede hemde dunyada
digerlerininde kurtulusuna vesile olacak buyuk bir cikis yap. Buyuk bir patlama
yap. Duzen alternatifi onermelerini, sistem alternatifi onerilerini derken kisaca
birer cumle ile “bu bizim imanimizin geregidir” bir. Ikincisi “neden borcsuz
yapacagimiz birseyi borcla yapacagiz” Ve bir ucuncusu “adamlar cokmus biz ne
diye ayni delikten tekrar gecelim?” Adamin ne hale geldigini goruyoruz.
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Hocam ben burda birsey ilave etmek istiyorum belki resimlerden de sey
yaparlar. Aslinda ben sunu dusunuyorum zaman zaman sizinlede konusuyoruz
ara sira. Birinci ile ilgili hususta. Neden diger buyuk gunahlarla karsilastirinca,
faiz Allaha harb sebebi ama digerleri degil? Ben soyle dusunuyorum cunku oyle
bir kitlesel servet transferi var ki, sonucta bunlar insanlari alt tabakadan
baslayarak kolelestiriyor. Boyle herkesi kolelestiren bir yapi var. Allahu teala,
kendi yarattigi kulunun, baskasina kul ve kole olmasini istemiyor diye
dusunuyorum ben. Ne dersiniz hocam?
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Tabiki ona ek olarak, oyle bir sistem ki vari yok, yoku var yapiyor. Bu tur sifatlari
ama biz sadece cenab-i Allaha atfediyoruz.
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Evet. Parayi yoktan var ediyor ve o mal ve emek calismadan onun mulkiyeti
altina giriyor. Bu arada hocam, konuya girmeden. Devlet ile ilgili konuya
girecegiz. Sizin birikim okullarinda bir odulunuz vardi. Orada 6. Bilim Sanat
Senligi idi sanirim. Sosyal bilimler alaninda sizin katkilarinizdan oturu odul
verildi. Tebrik ediyoruz oncelikle. Hayirli olsun, hayirlara vesile olsun insAllah.
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Ben tesekkur ediyorum. 6. Bilim Sanat Senliginde odule layik gormus
arkadaslar bizi. Kiz kardesim benim adima teslim almaya geldi. Ben YOK’un
duzenledigi baska bir toplantidaydim. Sosyal bilimlere katkidan dolayi. Simdi
hocalara bu tur oduller falan vermek guzel birseyde, mesela hazir hocanin
gonlunu odul ile aliyorsunuz. Guzel birsey yani. Buna itiraz ettigimiz yok.
Enduluslu Muhiddin Arabinin Futhuatti Mekkiyesinde ilimlerin artma ve eksilme
nedenlerinin bilinmesi diye bir baslik var. Buraya baktigimizda bir toplumun
gelismesinin temelinde ilim ve onunda temelinde ilim adamini oncelliyor yani
ilim kendiliginden bir varlik olarak bulunmuyor. Ilim mutlaka ilim sahibi bir insan
ile birlikte oluyor.
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Onun calismasi gayretleri.
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Cenabi Allah bir toplumu helak edecekse ondan ilmi aliyor. Nasil aliyor, O
insanlari aliyor toplumdan. Diyelim ki ilim ve bilim sahibi insanlari aldigi zaman
o toplum kademe kademe cokuyor. Simdili seye baktigimizda bilim insanlarini
nasil alacak? Bilim insanlarini siz calisma sartlarini yani ekonomik sartlarini
iyilestirmezseniz o insanlar yavas yavas bilimsel faaliyetlerden cekilirler bu gun
mesela. En onemli benim o ogrentmenler ile ilgili yazmis oldugum bir yazida
ogretmenleride tutun, akademisyenleride tutun bu gun ki aldiklari ucretlerle
insanlar gecim mucadelesinde. E bir hocayi sen gecim mucadelesi icerisine
sokarsan, o adam kendisi calisacak birseyler uretecek gidecek kitap alacak ama
bir taraftanda kafasinda surekli ailemi nasil gecindiririm diye bir dert olacak.
Ogretmenler boyle, universitedeki hocalar boyle.
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Bir profesor biraz uzerinde ama ogretmenler ve universite hocalari yoksulluk
sinirinin altinda maas aliyoruz.
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Universitelerde mesela bir fakultede yani kendi isinde bile mesela diyelim ki bir
fakultenin sekreteri bir docentten daha fazla maas aliyor. Bu kadar bu
dengesizlikler duzelmezse bunlar yani hocalarin gonlu hos tutulmazsa ne olur?
Ilim yavas yavas cekilir. Ilim cekilirse toplum coker. Cunku Kur’ani kerimde
mesela firavun nasil kendi toplumunu kendisine itaatker hale getirdi sorusunun
cevabinda o toplumu hafiflestirdi, bayagilastirdi yani onlari boyle eften puften
seylerin pesine kosar hale getirdi manasina gelecek bir sey soyluyor yani
cevabini bu sekilde veriyor Kur’ani kerimde. Dolayisiyla ilim adamina
ogretmenlere hocalara itibarin iyi bir seviyede olmasi gerekir.

GC
Sizin cok guzel bir ifadeniz vardi hocam o yazinizda. Hala hatrimda kaldigi
kadari ile soyle soyliyim,

MG
Yazi burda onumde hocam.
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Kac yuz bin adayin, iki yuz binin uzerinde ogretmen adayi var. %25’i genc
nufusumuz egitilmeye ac, genc nufusumuz var. Boyle bir ortamda ogretmenleri
issiz gezdirecek kadar fakir bir devlet dusunemiyorum.
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Ogretmenini issiz birakacak kadar zengin bir toplum dusunemiyorum demistim.
Hocam simdi bu cumhurityet, Turkiye Cumhuriyeti kuruldugu zaman, bir
ogretmenin maasi yaklasik 20 altina tekabul ediyormus. 20 Cumhuriyet altini.
Bu gun Cumhuriyet altini kac para? Yaklasik 600 lira. 12 bin lira. Yani
ogretmenin maasi Cumhuriyet kuruldugu zaman 12 bin lira imis. Simdi bir
ogretmen ise basladigi zaman 2000-2500 lira arasi bir para aliyor. 12 bin lira
nerde ki o cumhuriyet yokluklar icerisinde kuruldu. Ogretmen ve hocasina yani
bir toplum gerekli onemi vermezde baska sektorlerdeki insanlar yani boyle
milyonlara milyon demez diye devam ederse bu toplum o tarafa dogru
yonelirse. Yani bir toplum bilimden uzaklasirsa orada suru psikolojisi gelisiyor.
Ondan sonra siz yirtiniyorsunuz, su yanlistir veya su dogrudur ama onu
anlayacak insanlar yok karsininizda. Boylece toplum helaka dogru suruklenir.
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O kadar kaliteli ogretmenler varki hocam. Yani su anda calismayan su veya bu
sekilde yani
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Ogretmenler bir yanda. Hocalar bir yanda. Bu gun YOK baskanimiz yani sayin
baskanimizin bir bu hocalarin maaslari ile ilgili hocalarin maaslari ile ilgili bir
duzenleme yapilsin diye bir direktir verdigi mujdesini bir konusma yaparken
Muglada verdi. Umarim bu konuda cokta gecikmis bir konu. Arkadaslar
universitelerden cok izleyenler var arkadaslar. Degisik sekillerde hocam sunu
gundeme getirin seklinde soyleyim duruyorlar. Bizde bu arada bu vesile ile bir
odul guzel birsey yani bunu vermege devam etsinler ondan herhangi bir sekilde
sikayetci degiliz ama yani ogretmeni de, hocayida gecim derdi icerisinde boyle
bocalayan sikintilar icerisinde yuvarlanan pozisyondan cikarmalari lazim.
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O nasil olacak tabi? Buraya simdi giricegiz. Evet. Cunku gecen hafta bir
aciklama vardi hocam, fazlada uzatmak istemiyorum aslinda iste o gerci
sonradan biraz tevl edildi felan. 10 - 15 lirada bizede yardim edilir diye
duydunuz mu siz bilmiyorum. Birazda katki payi yani okullari gorun
himayesinde velilere soylendi. Yani bir serzeniste bulunuldu.
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Valla onlarin hepsi ayri birsey hocam, merak ettigimiz yani devlet yaklasik 50
milyar dolara tekabul eden bir faiz oduyor. Genel hesaplama icerisinde 120
milyar liralara yakin faiz cikiyor karsimiza. Yani bu faizin belli bir kismini kesipte
bunu yani hocalara yada halka yonlendirdiginiz zaman bir anda boyle iste o
zaman
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110 Milyar gecen sene faiz geliri bankalarin.

MG
Ki her sene bu boyle yani. Bu kadar faizi bu kadar BDPS bu seyi degisik yerlere
kanalize edilecegine bunlar ozellikle ilim sahibi yani ilmin gelismesi bilimin
gelismesi icin kanalize edilmesi gerekir ki bilim gelisirse toplum gelisir. Toplum
baska turlu nasil gelissin?
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Burda aslinda yavas yavas devletede giriyoruz hocam, devlet tanimina yani
devlet tanim ama tanim konusunda belki biraz itiraz olabilir.
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Hocam gecen bir soru sormustuk, tanimdan baslamayalim suradan baslayalim.
Gecen 3 mesele dedik ve 3 soru sorduk. Ben size bu gun biraz hos bir seyimi
anlatayim. Her Cuma gunu annemi ariyorum, babam rahmetli oldu, annem sag.
Iste bir Cumasini tebrik edip hal hatir sorup, duasni aliyorum. Bu aksam
programiniz var degil mi dedi. Var dedim. 3 tane soru sormustunuz ve tekrar
etmeye baslayinca ben sok oldum. Maasallah ya anne dedim beni sok ettin ben
bunu beklemiyordum senden. Herseyi beklerimde yani ben dedim programin
sonuna kadar sey yapiyorum.
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Ellerinden opuyorum, saygilarimi iletiyorum.

MG
Programi sonuna kadar seyrediyorum ben dedi banada soracaksin diye simdi
arayinca bu sorar bana. Bu muziptir yani mutlaka soyle bakalim nedir sorularin
cevaplarini dersin diye en azindan sorular aklimda kalsin diye bir tanesini
soyleyebildi ama seydi. Hos birseydi. Sordugumuz 3 tane soru hocam.
Kullandigimiz para kimindir? Birincisi bu. Ikincisi ulkemizde ne kadar para
uretilecegine kim karar veriyor. Ucuncusu devletin ne kadar borclanacagina kim

karar veriyor bu soruyla hocam devlet mekanizmasina bu sorularla girmemiz
lazim.
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Hocam devlet ile ilgili konuya girmeden once. Bati kaynakli degersayimimiz
disindakileri kabul etmiyoruz zaten.
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Yani kabul etmiyoruz, adam yapmis tanimida bizi o kadar cok fazla kaynak
olarak goremiyoruz.
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Tanimdan ziyade burada benim Mukaddimeyi daha once okumustum, yani Ibni
Haldunun degerli bir ilim adami. Bir paragraflik birsey var. Okuyum bir dakika
“devlet veya mulk iki esas uzerine bina kilinmistir. Bir devlette bu iki esasin
mevcudiyeti zorunludur. Birincisi asker ve ordu tabir edilen sevket ve
asabiyettir. Yani bir asker ve ordu dedigimiz tarafi. Ikincisi ise, bu ordunun
ayakta durabilmesi ve devletin ayakta durmada ihtiyac duydugu ahvalin,
devletin temel masraflarinin gorulebilmesi icin luzumlu olan mal ve paradir.
Aksaklik hanedanligin kapisini calinca, once bozulma bu iki esasa ariz olur.”
Yani orda devletin bozulmasi bu iki esasin bozulmasi ile olur.
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Bu arada hemen burda hemen bir adim daha atalim. Olcu ve mizanin bozulmasi
demektir. Geliyoruz gene geri, dogal iktisat dongusune. Ibn-i Haldun, once
mizan ve olcu bozulur diyor.
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Zaten sikke adi altinda hocam uzun uzun yaziyor. Islam doneminde once
hilafetin ilk yillarinda paranin algilanamadigi tam. Biliyorsunuz bedevilik hakim.
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Hocam simdi para detaylarina girmeden once. Su sorularin uzerinden gecelim.
Kullandigimiz para kimin sorusunu; para normalde olcudur. Simdi normalde ben
ciksam desem ki, metre kimin? Gulerler bana. Yada kilogramlar kimin, bana
gulerler. Para kimin sorusu aslinda paranin sahibini isaret ediyor bize cunku
para ma haline gelmis. Malin sahibi olarak. Kim sorusunu soruyoruz. Para nedir
demiyoruz. Kim basiyor demiyoruz kimin diye soruyoruz. Bu paranin iki tane
sahibi vardir, birisi merkez bankasidir onun malidir cunku borca dayali para
sisteminde bize para ordan gelir. Onun malini kullanmamiza izin verir. Ikincisi

bankalardir cunku
Merkez bankasinin
kimindir dedigimiz
sahibi var kimse bu

onlar parayi KRS ile uretiyorlar. Zaten coguda burada.
sirtindan, onlar ekstradan pay cikartiyor. Dolayisiyla para
zaman para bize mal olarak geliyor karsimiza. Bu malin
bir olcudur demesin bize.
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Para gercekten olcu araci olmaktan ciktigi icin. Digerinde o bir anlam ifade
etmiyor ama burada bir anlam ifade ediyor cunku onunla yani neler yapiliyor.
Depolama fonksyonu diye kabul ettikleri seyden dolayi o bir mal haline geliyor
onun uzerinden elde ettigi para. Kismi rezerv ile elde ettigi fazladan sisirdigi
sey ve onlarin hepsi ona yol aciyor.

MG
Simdi burda iki tane adres cikiyor demekki MB ve KRS simdi bunu kenara
koyuyoruz. Ikinci sorumuz, ulkemizde ne kadar para uretilecegine kim karar
veriyor? Bunu KRS yapan bankalar karar veriyor. Cunku merkez bankasi bir
degerli baskaninin ifadesi ile, diyor ki, “merkez bankasinin ne kadar para
uretileceginin formulu, yarisi teknik ve yarisida hissetmek ile ilgilidir”. Teknik
dedigi boyle ampirik formullerle. yarisida hissediyor ne kadar lazim. Neyi
hissediyor? Bankalarin ne kadar KRS yapacagini. Bankalarin o yuvarladigi
yokustan yuvarladigi tasin ardindan kosuyor adeta.

GC
Hocam izleyicilere biraz daha acalim mi bunu isterseniz? Cunku genelde hani
biz 4 dakikalik video varya. Orada bir seyi kacirmamalari icin hocam. Once KRS
yani parayi bankalar uretiyor arkasindan geliyor lafi yani. Once cunku kismi
rezerve mevduat muzam karsiliklari oraya konuyor gibi birsey varya. Ama
aslinda banka uretiyor arkasindan fiziksel para geliyor anlami cikiyor burdan.

MG
Evet yani kismen, arkasindan kosturuyor dolayisiyla ne kadar para
uretileceginede, kim varar veriyor? Bankalar. yani ikinci sorunun cevabida
bankalar. Ikinci soruda da cevap degismiyor yani. Son sorumuz, devletin ne
kadar borclanacagina kim karar veriyor? Hocam bunada baktigimizda aslinda
meclisten onay aliyor hukumet. Her butce bir kanundur, mecliste onaylaniyor
ama kanunlari burokratlar yapiyor onuda hazine yapiyor, hazineyede
baktigimizda onlarda piyasaya donuyor tekrar bankalarin ve merkez bankasinin
politikalarina uyumlu bir butce ortaya cikariyor dolayisiyla tekrar donuyor
adres, merkez bankasi ve bankalar. Simdi bu merkez bankasi ve bankalar
dedigimiz zaman, merkez bankasi devletin kurgulanmasi icerisinde bir anonim
sirket olarak kurgulanmistir. Dogrudur, butun dunyada boyledir onun icinde
butun dunya batiyor. Bizim karsimiza cikipda ama butun dunyada boyle. Ne
yapalim yani? Butun dunya batiyor diye bizde batmak zorundamiyiz? Yani
demek ki merkez bankasi bir sirkete ait bir mal ve bankalarinda hepsi birer
anonim sirketi. Simdi Ibn-i Haldun ne diyor? Devletin iki tane sac ayagi vardir,
birisi paradir ve bagimsizlik gostergesidir, digeride ordudur. Gerci su sirada her
bir vesilede orduya cakmak moda haline geldi yani boyle dune kadar hic kiyida
kosede sessiz soluksuz duranlar, bu gun bakiyorumda boyle hic boyle
utanmadan sikilmadan her firsatta Turk silahli kuvvetlerine ve orduya boyle bir
cakayim birsey soyleyeyim kendimi kahraman gibi goreyim gibi bir havaya
girdiler ama. Devletin ikinci esasi oldugunu hatirlatiriz buradan. Sunuda
hatirlatiriz yani bu gun eger bu kadar rahat rahat su memleket icerisinde hep
birlikte huzur ve baris icerisinde yasiyorsak, bunun su andaki sakat olan
ekonomik sistemi elestiriyoruz ama bu var olan ordunun gucunden ve
kuvvetinden de geldigini unutmamamiz lazim. Burada bir tarafa guzelleme
veya methiye yapmiyoruz yani. Bizimde rezervlerimiz var ama her firsattada
cakma niyetinde degiliz yani. Cakmayida ayipliyoruz. Sadece bunuda ayni
zamanda parantez icerisinde belirteyim. Hocam simdi demek ki, simdi devletin
iki tane sac ayagi var. Soyle komik birseyle karsilastim gecen. Tabi
soylenmemesi gereken, isim vermeden soyleyeyim. Hocam birsey iki sac ayagi
uzerinde durur mu dedi? Nasil cevap vereceksin, bir anda aklima geldi. Dedim
ya sen nasil duruyorsun iki ayak uzerinde? Simdi boyle batinin devlet tanimlari
mesruyet tanimlarina falan giriyor boyle iste saatlerce konus Allah konus, konus
Allah konus. Cene suyu corba, sonunda bakiyorsun hicbirsey cikmiyor. Iki
ayakla basliyoruz, ve bunun arasindada adalet var tabiki. Iyi bir devlet
istiyorsaniz ayni zamanda adalette sart. Ne kadar uzun ayakta duracagini
belirleyen mekanizma adalet oluyor. Cunku zulum ile abad olunmaz. Adalet
biterse biter yani. Birgun biryerde patlar ki mukaddimede bir yerde, adalet,

sahibi olmayan iktidarlarin ne kadar kuvvetli olursa olsun 60-70 yil icerisinde
cokecegine isaret eder.

GC
Hocam orada hemen aklimiza, surda devleti Ibn-i Haldundan verdik, girdik bu
konuya madem ki, Kur’ani kerimde, degersayim diyoruz ya hocam, devlet
kelimesi sadece ve sadece 1 kere geciyor. Yani Hasr suresinde ve hatirladigim
kadari ile 7.ayeti kerimede. Hatta onunla ilgili resimler var. Hatta arkadaslar
onu bulabilirse karikaturize edilmis. Devlet var, bu BDPS/KRS dedigimiz
sistemde.

MG
Hasr suresi, 7.ayet, orada sadece hocam, seyde geciyor, zenginler, refah
sahipleri arasinda dolasan bir devlet olmasini oyle bir sekilde kurgulayin ki
diyor mekanizmayi sistemi. O mallar icinizden, yalniz zenginler arasinda
dolasan bir servet bir guc bir devlet haline gelmesin diye cenab-i Allah
hukmetmis. Dolayisi ile, burada hocam simdi o karikaturu.

GC
Mallar ve servet, zengin olanlar arasinda bir devlet olmasin. Yani devlet ortada
bakin.

MG
Devlet sadece zenginler arasinda. Yani oyle bir organizasyon yapin ki diyor
cenab-i Allah. Bu organizasyon sayesinde, devlet yani zenginler arasinda
dolasan birsey olmasin. Su anda BDPS bize, bu devlet dedigimiz seyi cunku biz
bundan oncede seyde gorduk 820 milyar liralik kredi hacminden bahsediyoruz
su anda. Kabaca diyelim 1 trilyon. Bunun %90 lar civarini bankalar zenginler
arasinda dolasan devlet haline getirmis. Iste biz buna itiraz ediyoruz. Yani bu
itirazimizi burada yaparak bu ilk bolumu bu sekilde noktaliyoruz.
Mevcut borca dayali para sisteminde, devlet bir avuc zengin arasinda dolasan
bir hale gelmis.

1. Bolum Sonu.

2. Bolum.
MG
Evet tekrar iyi aksamlar, degerli izleyiciler, kiymetli dostlarimiz. Programimizin
ilk bolumunde, Ibn-i Haldunun devlet tanimini okudu Gultekin hocamiz. Devlet
tanimina baktigimizda, devlet, iki sac ayagi uzerine otur.

GC
Hocam bu arada milli icecegimiz, ayran burda.

MG
Hocam bu ne? Milli icecegimiz. Eyvallah yani bizim milli icecegimiz. Evet, milli
simdi orada dikkat etmek lazim. Bu mizim milli icecegimiz, ickimiz degil. Icki
baska birsey cagristirir, icecek baska birseydir. Bu bizim milli ickimiz degil yani.
Icki alkolu cagristirir. Cayda var, ayranda var, artik ne diyelim yani. Iste sisteme
alternatifiz ama biz bunlara alternatif birsey koyamiyoruz yani. Cayla ayrana
devam edelim. Ayran jesti icin tesekkur ediyorum hocam. Tabi konuyu
tekrardan bastan alalim.

GC
Evet, hocam biraz sabotaj gibi oldu.

MG
Sabotaj gibi oldu biraz ama sabotaj ayrandan gelsin, ayrandan zarar gelmez
hocam bize. Faizden zarar gelir. Ayrandan falan problem yok ama faiz ile ciddi
sikintilarimiz var. Simdi, dedik ki, devlet iki sac ayagi uzerine oturur. Bir tanesi
para. Paraya sahib olan, paranin sahibi devlettir. Digeride ordu, simdi para
dedigimiz zaman bakiyoruz ki paranin sahibi, anonim sirketler. Su anda devlet
dedigimiz varlik/yapi sahip olmasi gereken parayi birakmis sirketlere, sordugun
zaman “efendim o dunyanin heryerinde boyledir” diyor.

GC
Bu is boyle olur diyor.

MG
Donmus simdi bize, ha bire herseye karisan. Herseye burnunu sokan adeta bizi
bogmaya calisan iste kipirdadin nicin kipirdadin? oraya gittin nicin gittin? Boyle
insani canindan bezdiren bir regulator olmus. Sanki boyle mevzuat genel
mudurlugu haline gelmis. Yani bakiyorsunuz mevzuat muvzuat muvzuat yani
yiginla boyle mevzuat icerisine dalmisiz. Hocam simdi mevzuat dedigimiz
zaman neyden bahsediyoruz biliyormusunuz? Ben bilmiyordum belki
izleyicilerimizden bilenler vardir. Su anda Turkiyede kac tane kanun var?
Kabaca?

GC
Kanun sayisi mi? Hepsi mi?

MG
Hic boyle bir soru beklemiyordunuz degil mi? Butun kanunlar, kac tanedir?

GC
Binlerce vardir herhalde.

MG
Binlerce cok yuvarlak olmadi mi?

GC
Atalim mi? Valla bir girseniz yok damga vergisi kanunu, yok bilmem ne kanunu,
herhalde yolda yurumeye kadar herseyin kanunu var. Yani 100.000 vardir
herhalde.

MG
Maddelerden mi bahsediyorsunuz hocam? Turkiyede yaklasik 20.000 kanun var.
Herbirinde, 100 madde olsa 200.000! Bunlar sadece kanun. Kanun hukmunde
kararnameler var, yonetmelikler var, tuzukler var, tebligler var, basbakanlik
genelgeleri var, yonergeleri var, danistay ve yargitayin istaadleri var. Boyle
boyle dedigin zaman. 10 milyonlari gecen maddelerle, adeta prangalar ile
cevrilmis durmusuz. Bu kadar cok mevzuat araclariyla isin icerisinden cikmak
mumkun degil onun icin dunyada su anda ekonomide deregulasyon diye boyle
basitlestirip. Bu deregulesyon demek yani mevzuati ortadan kaldirmak demek
ama tamamen kaldirmak manasinda degil. Ilkeleri ortaya koyup basitlestirip
dogal olarak yorumlara birakmak. Dogal seyrine birakma egilimi basladi.

GC
Seye girecekmiyiz hocam? Anayasaya girelim mi?

MG
Anayasaya bunlarla beraber gireriz hocam.

GC
Ingiltereyi hatirlatmak istiyorum mesela. Ingilterede yazili bir anayasa yok.

MG
Simdi anayasa, yapmak icin bir araya geldi partiler falan. Basarili olamadi,
bundan sonra hukumet bir anayasa yapmaya calisacak ama simdi bu kadar
mevzuatin oldugu yerde burokratik oligarsi dogar. Sayin basbakanda zaman
zaman, bundan sikayetci. Hic sikayetci olmasin, bu mevcut sistem burokratik
oligarsinin aga babasidir. Bu cunku bunu uretiyor. Simdi bizi ne ile ugrastiriyor?
Soyle fotografimiza bakalim. Bir tarafta sahip olmamiz gereken devlet olarak.
Para..

GC
Iki temel esas?

MG
Para sirketlere birakilmis. Obur tarafta karsimiza boyle burokratik bir oligarsi
cikmis. Onmilyonlarca madde icerisinde, siz ne yaparsaniz yapil, soyle bir kisir
dongu icerisine girmisiz. Nedir bu? Bu var olan onmilyonlarca maddelik
mevzuati uygulamak icin binlerce uzman istihdam ediliyor, o uzmanlar oturuyor

ve akilli cocuklar. 3-4 tane yabanci dilleri olanlari var. Bunlar oturuyor daha
zekice mevzuat uretiyorlar. Yani boyle kisir dongu, yani bu isin sonu
gelmeyecek. Adalette bu boyle, yani seyde bu boyle. Bu bizim bu kadar agir
mevzuat karsimiza boyle burokratik, oligarsik bir krallik cikariyor. Bir basbakan
halk tarafindan secilmis, meclisten cikiyor, 367 yani kabaca 400’e yakin millet
vekili, olmasina ragmen adim atmak istedigi zaman, karsisina boyle bu
mevzuatlarla birlikte. Bu gun bazi memurlara bazi noktalarda imza
attiramiyorsunuz. Neden? Iste ondan cekiniyor. Yada su var diyor efendim, su
maddeye gore soyle oluyor. Bu yonergeye gore bu boyledir. Basbakanlik
yonergesi boyledir. Biz ne ile ugrasacagiz hocam? Devlet diyoruz paranin sahibi
degil. Onu birakmis.

GC
Onu birakmis yani en onemlisini birakmis.

MG
En onemli, paranin sahipligi, devlet bir cadirsa, para bunun diregidir.

GC
Direk gitmis simdi herkes orda cebellesiyor.

MG
Oyle bir kurgulanmis ki, nasil kurgulanmissa bu devlet. Simdi onada girecegiz,
yani bir devlet yapisi kurgulamada. Bu mekanizma/sistem bize burokratik
oligarsi uretiyor. Bu oligarklara karsi ondan sonra halk valinin biri cikiyor,
basiyor fircayi vatandasa, butun milletin gozunun onunde. Hickimse birsey
diyemiyor. Boyle girdigin zaman isin icerisine bakiyorsun. O madde oyle
yazmis, bu madde boyle yazmis. Su soyle diyecek, bu boyle diyecek. Afedersin,
kendi kendimizi biz baglamisiz hep beraber boyle. Ondan sonra bir tiyatro
cevirir gibi, kendi urettigimiz maddelere, kendimizi mahkum kiliyoruz yani.

GC
Buyrun hocam ben sonucu size iletiyim. Bu anda, adalet sisteminde sadece icra
iflas vs 14 milyon dosya var. Butununde de, ne kadar? 80 milyon civarinda
dosya var.

MG
80 milyon dosya adalet sisteminde.

GC
Yani adam basi, bebeklerde dahil herkese tane dava dusuyor. Nerede? Giden
dava coguda. Adalet yok. Bunun arasinda nasil adalet arayacak?

MG
Hepsini biz konfeksyon hale getirmisiz. Dogal hukuktan uzak bir sekilde.

GC
O yoksa iste ona bak. O yoksa ona bak. Yani butun.

MG
Bakin su kadar mevzuat ne hale getiriyor memleketi. Bir tane ornegi ben, bir
ceza hukuku profesoru. Prof. Dr. Vahid Bicak hocamdan dinledim gecen. Yani
sunun komikligine bakin yani. Soyle bir olay yasanmis. Bir koyde, kirsal
biryerde. Cocugun biri bir kizi kacirip evlenmek icin, iste kacirmaya tesebbus
etmis. Itis kakis derken elinden tutup arabaya goturecegi sirada kiz cekmis,
direnmis, tabi cocukta seviyor demek ki kizi. Kiz kacmis, geri gitmis evine. Eve
gittigi zaman tabi babasi sikayet ediyor jandarmaya. Kacirmaya kalktida sahit
yok ortada fakat kizin elinden, itis kakista bilezigin birisi dusmus. Cocukta almis
bunu. Jandarma almis bakmis. Okumaya baslamis mevzuati. Demis ki, bu
gasptir. Ne yapmistir, zorla elinden bir bilezigi gasp etmistir diye davayi aciyor
burdan devlet. Iste o dava ordan yuruyor. Dogal olmayan sey ne? Tabi koyluk
yerde, bunlar filan bilinince, aracilar giriyor araya. Aileler gorusuyor, kizla oglan
gorusuyor, sonra bakiyor/anlasiyorlar. Sonra oglan dunur gonderiyor ve kizi
aliyor. Bunlar gule oynaya evleniyorlar. Cocuklari oluyor, cocuk alti aylik oldugu
zaman. Bu arada da, gasp sucu, mahkemelerde devam ediyor ve sonuclaniyor.
Cocugu yaklasik, 5 yillik bir ceza veriyorlar. Ben simdi rakamlarda yaniliyor
olabilirim. Bu cezayi alinca, jandarma geliyor bunu tutuklayip goturecek.
Diyorlar ki ya nerden cinti bu. Gasp etmisin. Iyide biz vazgectik ondan diyorlar
yani artik tamam. Sartlar degismis. Ama degisen sartlari mevzuat goz onune
almiyor ki. Onu gasp etti diye cocugu iceri atiyorlar. Derdini anlatip cikana
kadar bir yil geciyor. Siz yani boyle bir mevzuat icerisinde yani bu adaletin
kisisellestirmesi nasil olacak? Yani herkese konfeksyon gidiyorsun, terzi gibi
herkesin seyine, bu gun konfeksyondan anlatalim ornegi verelim. Gidiyorsunuz
bir ornek alacaksiniz. 3 tane. Kucuk orta ve buyuk boy gomlek oluyor. Ben
genelde orta giyiyorum. E simdi, tam benim olculerimle diger orta giyen
birisinin olculeri ayni degil ki. Adalette boyle olmus. Bir tarafina savci biryere
sokmaya calisiyor. Ondan sonra avukatlar bir yere sokmaya calisiyor. Ondan
sonra olay, birakiliyor. Mevzuatta boyle iste birbirleriyle savas basliyor. Ama
olayin kendisi farklilasabiliyor.

GC
Birde yani cok fazla olaylar bu sekilde genisletilebilir ama. Pekcok olayda kamu
vicdanini rahatsiz eden mesela olaylar oluyor. Cikiyor disari adam ama kamu
vicdani rahatsiz. Bakiyorsunuz adalet islemiyor yani.

MG
Iste mevzuat..

GC
Mevzuata uyduramiyor cunku.

MG
Simdi bu mevzuat dolaysiyla sadelestirilmesi. Ilkesel hale gelmesi lazim. Sizin
verdiginiz ornekte mesela yani kanun diye birsey yok. Tamamen hakim
kararlariyla. Ne oluyor toplumla ic ice bir yapi goruluyor. Yani degisen sartlara
gore degisen hukumler karsimiza geliyor ama mevzuati bir kere yaptigin
zaman. Mesela sartlar degismis, kurallar degismis, kurallar degismis, dunya
degismis, sen donuyorsun gene ille oraya sokmaya calisiyorsun milleti.

GC
Aslinda anayasayada bir yaziniz var hocam. Ilkelerden ibaret sade.

MG
Hocam oraya soyle baglayalim isterseniz. Simdi mesela, sunu soyle soyluyorlar
bize yani diyorlar ki efendim, bu kadar mevzuat aksamdan sabaha degismez
bunlar. E dogru aksamdan sabaha degissin diye birsey demiyoruz. Ama
biryerden baslamasi lazim. Basit sade ve ilkelerle hareket edecek. Biryerde o.
Nedir o? En kolayi anayasa. Bu gun oturuyorlar anayasa yapacaklar yuzlerce
madde. Ne luzum var? 6-7 tane ilkeyi koyarsiniz. Bu dersiniz bizim genel
anayasamizdir. Giristede devleti tanimlarsiniz kabaca. Bir iki madde ile. O da
cok cok baglayici bir maddede olmaz. Dolayisiyla size olmus olur yeni bir
anayasa. Maddeleri boyle calismaya baslayinca, iste anlasamadilar boyle sorun
cikiyor.

GC
Siz bir ornek vermistiniz hocam. Ornegin o yazinizda. Bes temel ilke demissiniz
anayasa ile ilgili mesela.

MG
Simdi hocam seyde..

GC
Oradan ornegi vereyim mi?

MG
Su soru, mesela, su sorunun cevabi ile hareket etmisim ben orda. Yani
anayasanin muhattabi kimdir? Once fonksyonel muhatab kimdir anayasada?
Anayasanin fonksyonel iki tane muhattabi vardir. Birincisi meclistir. Ikincisi
anayasa mahkemesidir. Anayasayi meclisin nasil kanun yapacagini aslinda
tanimlayan bir yasadir. Meclise diyor ki sen sunu yapabilirsin sunu yapamazsin.
Peki, diger muhattab anayasa mahkemeside, anayasaya bakarak meclise
haddini bildiriyor. Yani sen sunu yapabilirsin ama sunu yapamazsin diye oradan
yorumlar yapmaya calisiyor. Baska bizi ilgilendirmiyor ki anayasa vatandas
olarak. Biz muhattabi degiliz yani. Bize anayasanin su maddesine gore ceza
veriyorum diyen hicbir mahkeme yok. Onlar kanunlarla duzenleniyor, anayasayi
meclis. Meclis oturuyor simdi kendisine pranga vuracak olan maddeler
manzumesini olusturmaya calisiyor. Dusunun soyle bir fotografla karsi
karsiyayiz biz millet olarak 80 milyon diyelim kabaca. 75 milyon. Nisbi temsil
sistemine gore, 550 tane temsilcimizi meclise gonderiyoruz. Diyoruz ki bizi ve
bu mevzuati yonetin. Bizi devlet olarak yonetin. Onlarda sahip olmalari gereken
paraya sahip olmuyorlar. Onu sirketlere birakmislar.

GC
Asil onemli fonksyon.

MG
Asil onemli fonksyon. Donmusler once bizden de once. Kendilerini nasil
kisitlayacaklarinin maddelerini calisiyorlar. Ya biz size kendinizi kisitlayin
demiyoruz ki. Ben mesela razi degilim bir anayasa yapilmasina. Onun icin nedir
ki 5-6 tane madde soyledim. Yani su maddeleri dersiniz ki bir anayasa oturur. 5
tane temel ilke; yapilan butun is ve islemler insanin yasama hakkini, aklini
korumasi hakkini, yani ilmin korunmasi demektir bu, neslin korumasi hakkini,
inancin korumasi hakkini(hangi inanc olursa olsun) ve birde malin korunmasi
hakkini gaspedemez yada bu haklari korur dersin. Ve zaten bunun icerisine
hepsi girer. Temel ilke bu.

GC
Hangi kanunu alirsaniz alin. Mesela sosyal devlet anayasa ilkelerinden. Sosyal
devlet denen sey su anda ne kadar.

MG
Hocam cay ile ayrani icerken bir siralama varmi? Yanlis yapmayalim.

GC
Hocam yok herhalde ben karisik iciyorum yani.

MG
Oylemi? Peki afiyet olsun. Siz az once sabote ettiniz bende ayni seyi soylemis
olayim size.

GC
Simdi.

MG
Evet?

GC
Yani burada kanunun,

MG
Sosyal devlet diyorsunuz?

GC
Sosyal devlet denen sey, parayi birakmis oraya. Sosyal devlet nasil saglayacak?
Bir taraftan servetler surekli transfer ediliyor. Yani butun insanlarin serveti
mutemadiyen transfer ediliyor parayi ureten yapiya.

MG
Mevcut BDPS de.

GC
BDPS de KRS ile bankalar uretiyor bu parayi ve oraya transfer ediliyor. E ondan
sonra sosyal devlet diye simdi cikiyorsunuz. Halbuki dediginiz gibi. Dediginiz
gibi, bir tane, malin korunmasi denen sey varya hocam. Iste buyrun malin

korunmasi. Yani devlet orada ise gercekten devlet dedigimiz kim icin var? Veya
kim icin var olmali?

MG
Millet icin.
GC
Millet icin, peki milletin senin haril haril hergun, yani servetleri transfer ediliyor.
Sen nerdesin? Devlet olarak?

MG
Onu sirketlere birakmis.

GC
Sirketlere birakmis?

MG
Mekanizma boyle diyorlar bize.

GC
E simdi nasil sosyal devlet olacaksin? Nasil yani? Butun cikardigin kanunlarin
hepsi o zaman bir anlamda gecersiz/degersiz yani.

MG
Hocam birde bu kadar asiri duzenlemenin neticesinde bizi boyle boguyor
vatandasi. Bu kadar asiri duzenleme ile olmaz iste. Bir anayasadan baslanilir bu
cok basit. Ilkeler ile hersey biter. Yorumu sey yapar yani yorumunu uygulayicilar
yapar. Caga uygun olarak yapar. Mesela bir tane pratik ornek; sayin basbakan
ne dedi? Sultanahmet camisi o tarihi adanin silueti bozuluyor dedi. Iste ben
traslayin dedim dedi. Kirginim dedi. Iste iki tane gokdelen, iki uc tane dikilmis.
Simdi adam onu traslamaz neden? Mevzuata uygun mu?

GC
Mevzuata uygun tabi.

MG
Kanuna uygun mu? Herhangi bir kanunu cignemis mi adam? Hayir! Herhangi bir
sekilde gayri resmi yani mevcut tirnak icerisinde yapi icerisinde gayri resmi isi
varmi? Yok! E seni nicin dinlesin? Nicin traslasin? Amma dogal hukuk olmus
olsaydi orada bir hakim diyecekti ki oranin silueti.. Sen Istanbulun kimligini
degistiriyorsun. Sehirde asiri degisiklikler, sehrin siluetinde yapilacak asiri
degisiklikler sehirlerde kimlik olusmasina engel olur. Sehirlerde kimlik olusmaz.
Simdi Avrupaya gidiyoruz bircok yerine. Hosumuza gidiyor mesela. Nasil
korumuslar kendi degerlerini, tarihi degerlerini. Taa iste 800’lu yillardan, 600’lu
yillardan kalma eserleri ayni duruyor. Restore ediyor, ozune uygun yapiyor ve
bir kimligi muhafaza ediyor. Yani bizde bu kadar hizli degisim kimlik muhafaza
olmuyor. Kimlik muhafaza olmazsa bu dalga dalga butun insanlara ve sosyal
iliskilere yayiliyor. Gecen.

GC
Bursa Ulucami vardi bakani izledim ben. Onu mu bahsedeceksiniz?

MG
Yok hayir.

GC
Orda da benzer birsey vardi.

MG
Ben baska yani Bartin Universitesinde gecen bir sosyoloji, 100 yilin sorunlari,
sosyoloji konferansi oldu. Orda degerli bir ogretim uyesi arkadasimiz dedi ki
mesela bir seyin olusmasi icin bir iste Selimiyenin olusmasi icin yani Selimiye
ye varincaya kadar bircok seyin yapilmis olmasi gerekiyor. Yani o kimlik bir
anda pat diye bir Selimiye olusmuyor. Yada pat diye bir Sultanahmet olusmuyor.
O kimligin icerisinde insanlarin yasamasi gerekiyor. Yani insanlarin o savaslari, o
ekonomik yapiyi falan ozumsemesi gerekiyor. Zaman icerisinde olusan birsey.
Demek ki kimlik olusmasi, kimligin stabilizasyonu yani cok onemli isler ki bunlar
siz boyle zirp pirt iste boyle benim gucum var. Eee? 60 kat yaptim gecti iste.
Mevzuatada uygun. Bu bunu getiriyor. Bunu demek istiyoruz yani.

GC
Tam Ilb-i Haldundan hukumleri soyleyebilirmiyim? Tam buraya uyuyor yani
gecmeden soyleyeyim. “Hanedanliklar ve devletler sehirler ve kasabalardan
oncedir.” Yani once devlet insan edilir sonra sehirler ve kasabalar diyor.

MG
Yani once paranin sahibi olunur, ordunun sahibi olunur.

GC
Sehir ve kasabalar mulkun ikinci derecedeki mahsulu olarak vucuda gelir. Yani
bir anlama.

MG
Yani idarenin. Mulk dedigi burda idarenin, devletin.

GC
Yani baktigimizda aslinda o devlet once kurulur. Sehir ve kasabalar devleti
yansitan bir aynadir aslinda. Onu soylemek istiyor. Ikinciside “Buyuk sehirleri ve
ulu abideleri sadece guclu devletler insa edebilir.” Simdi bakiyoruz yani. Abide
denilen seylere bakalim neler varsa. “Cok buyuk abideleri belirli bir devlet tek
basina vucuda getiremez.”

MG
Hocam yanliz soyle birseyi atlamasin degerli izleyicilerimiz. Yani aman cok
buyuk abideler yapiyoruz. Iyide once ilk yani ilk yapilacak olan seyi yapacaksin,
paranin sahibi olacaksin. Parayi sirketlere birakmisin o sirketlerde Bank of
International Settlements dedigimiz uluslarasi odemeler bankasina tabii olmus,
kuresel finans sistemine eklenmis, ondan sonrada donup obur tarafta efelik
yapmanin alemi yok. Once olman gereken yerde olacaksin.

GC
Hocam bir madde. “Bir devletin tum eserleri o devletin aslindaki kuvveti
nispetindedir.”

MG
Yani paraya ve orduya sahip oldugu ve para sisteminin gucu, kuvveti ve
adaletiyle kuvveti tebaruz eder ortaya cikar diyor. Dolayisiyla hocam biz
soylemeye calistigimiz 3 meseleden basliyoruz. Yani tekrar tekrar tekrarliyoruz
ki para kimin, kim uretiyor, ne kadar uretilecegine kim karar veriyor. Bunlardan
iki tane adres cikiyor karsimiza.

GC
Buna biz karar vermiyoruz.

MG
Anonim sirketler; merkez bankasi anonim sirketi ve diger anonim sirketler.
Dolayisiyla bu devlet taniminada bizim ve uygun devlet taniminada uygun
baktigimizda paranin sahibi olmasi gerekiyor. Kur’ani kerimede baktigimizda
devlete isaret orada var.

GC
Evet. Birtek yerde geciyor.

MG
O halde bu paranin sahibi onlar. Devlet dedigimiz onlar. Bu gun bankalar karar
versin. Efendim desinler ki biz iste seye karar verdik. Cagla ve bademe tesfik
verecegiz. Satilsin satilmasin, gelissin gelismesin. Muazzam para akitsinlar o
tarafa devletin hertarafinda cagla badem dolar. Sen istedigin kadar devlet
olarak farkli tedbir almak iste. Bu gun bazi bakanlar iste esnaf kredilerinin %4’e,
%3’e dusurecegiz falan dedigi zaman bankalar gene bildigi gibi hareket ediyor.
O istedigini yapiyor. Cunku neden? Devlet o. O devlet olmus artik. Cunku
neden? Bizim tanimladigimiz devlet odurda o.

GC
Paranin sahibi kimse, devlet o.

MG
Biz oyle tanimliyoruz.
tanimliyoruz.

Oyle

olmasi

gerektigine

inandigimiz

icin

oyle

GC
Hocam biz. Izleyicilerden birisinin bir yazisi var. Buraya uyacaktir diye
dusunuyorum.

MG
Evet, buyrun hocam.

GC
Pekcok mevzuat var su var, bu var. Devlet asil isi birakmis. Biliyorsunuz
yuzlerce torba yasa geldi ve icerisine birsuru madde geliyor. Yeni ticaret kanunu
yapildi icerisinde o kadar cok madde varki. Hukuk ile mesgul olanlar baksa ki
banka kelimeleri ile arastirsa cok onemli seyler cikacaktir. Sagolsun izleyicimiz
soyle diyor once selam soyluyor ve cok tesekkur ediyor “elimden geldigi kadari
ile yazilarinizi ve programinizi takip ediyorum” diyor. “BDPS ile ilgili bir ornekte
ben vermek istiyorum.” Bir devlet memuru, tapu ve kadastro genel
mudurlugunde goreve baslamis. Yani 4-5 yildir. Sunu gordum diyor hocam
“Banka ipoteklerinin ve finans kuruluslarinin gayri menkul ipoteklerinde,
20/01/2004 tarih, 25334 sayili, resmi gazetede yayinlanan, 5035 sayili kanun,
30 ve 31. maddesi geregince tapu harclarindan muaf tutuldugunu gordum.
Nedenini dusundugumde sizin bahsetmis oldugunuz BDPS sisteminden
kaynaklandigini anlamis oldum” Neden? Cunku her gecen gun ipoteksiz
tasinmaz kalmayacak ve her gecen gun kuculme yasanacak bu ulkede. Faiz
tuzagi. Cunku ekonomide uretim bitme noktasina gelmistir. Diger sirketlerin
yapacagi teminat ipotegi maalesef harc alinmakta. Yani hocam biz gidiyoruz
isin ozu, ipotekli islem yapiyorsak vatandas olarak. Bizden catir catir harc
aliyorlar. Yani diyelim ki 100.000 liralik birsey icin 1500 lira biz oraya harc
oduyoruz. O yuzden kisiler bankalara borclaniyor. Cunku bankalar ile ilgili bu 30
ve 31. madde bankalarin islemlerinde harc alinmaz diyor. Devlet o. Dedik ya.
Kanunun icerisine maddesinide koymus ve bir diger ornege deginelim. Cok
farkli orneklerden birisin suna dikkat cekiyor illede bakim diyor kendisi. Orada
mesela 5 tane icra mudurlugu varmis su anda 2013 itibariyle 9 tane icra
mudurlugu var diyor. Yani bu sayida hakikaten bende teyyid ettim cok artis var
muazzam.

MG
Bir daha soyler misiniz hocam, bir daha okur musunuz?

GC
Bulundugu ornekte hocam, bulundugu ilde, 2008 yilinda 5 tane icra mudurlugu
var iken su anda 2013 yilinda 9 tane icra mudurlugu var.

MG
Yani millet o kadar icralik oluyor ki yani sey buyuyor.

GC
Muazzam. Yani 14 milyon dosya olmus vs diyoruz ya. Yani servet transferi
dedigimiz varya. Servet transferinin aslinda devlet dedik ya. Altyapisini
kanunlarada koymus butun yani bizim yani….

MG
Bizim devlet dedigimiz orada devam ediyor halka zulmetmeye.

GC
Asil o devlet halka zulmetmeye ama devlet sandigi insanlarin mecliste
mevzuatla ugrasirken. Ondan sonra agliyor. Bakan oradan diyor ya yapmayin
etmeyin ne olur aciyin bize vatandasimiza aciyin. Vatandasimiza aciyin diyor
sen bakansin diyelim ki o senin sorumlulugum. Ama degil iste. Devlet o. 30 ve
31.maddeyi bir sekilde koyuyor oraya ve diyor “bundan harc almiyoruz, muaf”.
Burada ornek bir durum iste icra mudurlukleri hocam. Adalet saraylari adi
altinda koca anadolu yakasinda hepsi bir araya gelmis ama icra mudurlukleri
alabildigine heryere yayilmis. Cunku orada 80 milyon dava dosyasi var, hepsini
bir araya tikis tikis koyuyorlar. Ama diger taraftaki icra ve iflaslar alabildigine
aciliyor. Cunku oralari o devletin nedir servet transferi yapiyor.

MG
Kim nasil gidiyor icraya hocam? Vatandas mesela icralik nasil oluyor? Cok basit,
elindeki kartini odiyemiyor.

GC
Mesela orada da cok onemli birsey var hocam. Ayni yine izleyicimizda
soylemisti ve bir baskasida teyyid etti. Bir para cekti mesela, 100 lira cekti
diyelim ki onu odeyemedi. Biraz sonra bir 100 lira daha cekti. Iki tane 100 lirasi
var bu dosyalarda ayristiriliyor ve ikisi birlestirilmiyor cunku herbirinden ayri
dosya masrafi aliniyor. Halbuki isi yapan ayni avukat. Ayni is soz konusu.

MG
Yani bankanin devletlestigi yetmiyormus gibi birde mevzuatla.

GC
Iki tokatta o atiyor. Yani butun devlet sandigimiz mekanizmalar aslinda yok. Asil
devlet orada. O butun sistem ona calisiyor. Devlet sanilan aslinda devlet degil,
paranin sahibi olan. Cunku burda da twitter da paranin sahibi diye attik ya
hocam.

MG
Twit varmi hocam. Yani hazir gelmisken. Twitleride sey yapalim. Paranin sahibi
kim? hashtagi ile girmistik.

GC
Yavuz Tekinoglu “Halk icinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet
cihanda paranin sahibi olmak gibi.”
Firdevs Caglayan “Paranin sahibi bankalar oldugu surece ulke politikalarini onlar
belirler, sizde sanal devlet olursunuz.”
Cok guzel bir ifade “sanal devlet.” Sanal para sanal devlet.

MG
Bizim tanimladigimiz manalari ifade ediyor. Yarin birgun bir isguzar cikipta
karsimiza devlete hakaret ettiniz falan diye. Bir mevzuat mutlaka vardir.

GC
Serafettin Erkac “Paranin sahibi amcamin oglunun kizinin kizinin kizinin kizinin
yan komsusunun kucuk oglunun arkadasinin bir tanidigi.”
Baska “detaylar bogucudur heryerde sadelik esastir dinde devlette adalette
paranin sahibi”
“Paranin sahibi somuru uzerine kurulmus sistem”
“Su anda bilgisayara karsi amansiz bir mucadele veriyorum, bircok yere
ulasamiyorum paranin sahibi olmayanlarda mahkum durumundadir”
“Paranin sahibi bilgisayar tuslari”

MG
Cunku onlara basarak para uretiyorlar demek istiyor galiba.

GC
Bes gezgin “hocam hukumet milli geliri hep dolar cinsinden soyluyor. TL olarak
soylese o kadar paranin piyasada olmadigi gorulecek”.

MG
Aslinda burdan bir baska sey daha var hocam. Yani onu atliyoruz yani. Paranin
sahibi her ne kadar Turk lirasida olsa karsisinda tuttugumuz rezervleride

dusundugumuzde aslinda bu kuresel finans sistemi tamamen paraya sahip
olmus oluyor.

GC
Evet. Ebuzer Uctas “Eger paranin sahibi siz degilseniz 3.5 soysuzun onunde
kukla olmaktan oteye gecemezsiniz demis.
Yavuz Kilic “Ibadet dahi bagimsizlikta olur. Bagimsiz olmak icin paranin sahibi
olacak ve bagimsiz olacaksin” demis.

MG
Hocam oradan goruyorum baya boyle.

GC
Hocam arada bazilarini seciyorum. “Ayran helal, faiz haram paranin sahibi”.

MG
Peki o zaman ayranimizi bitirelim hocam.

GC
“Onlar varsin paranin sahibi olsunlar, cennet onlara kapilarini acmadiktan
sonra” Munevver Korkmaz.
Evet. Soyle aradan ilgincleri seceyim diyorum hocam, cok sayida var.
Mevlut Ozdemir “Paranin sahibi 54. hukumette ciftciydi, memurdu, isciydi,
emekliydi. Ne yazik ki kiymeti bilinmedi.
Yavuz Kilic “Paranin sahibi soz soyleme hakkinida elinde bulundurur.
Mevlut Ozdemir “Paranin sahibi 800 lira buyuk para diyenler degil onlari bu lafi
soylemeye mecbur birakanlar.”
“Vatandas coplerde milli gelirini ararken, paranin sahibi bankalar yillik 24 milyar
gelir elde eder. Net. Net kar.

MG
Yani hickimseninde sey yaptigi yok.

GC
110 milyar yani buzdaginin alti demistik bir bolumde.

Firdevs Caglayan “Paranin sahibi bankalarsa devlet bir avuc arasinda dolasan
servettir.”
Evet. Omer Mucevher “ Paranin sahbi sene sonunda bir trilyona tirmanacak KRS
sisteminin yoneticileridir.”
Mevlut Ozdemir “Paranin sahibi tabiki bankalar”
“Paranin sahibi bankalar havadan para basip vatandasin cebine borc doldurur”
“Paranin sahibi devlet olmali ve faizsiz bir duzen olmalidir”

MG
Hocam kesinlikle. Paranin sahibi devlet olmalidir ve borca dayali olmayan bir
duzen olmalidir. Burada borca dayali ayrimini tekrardan hatirlatmak istiyorum
yani faize dayali demiyoruz cunku Kur’ani kerimde riba kelimesi geciyor. KRS’nin
kendisi zaten riba. Su sirada bazi bati bankalari falan. Simdi isim vermiyim.

GC
Bazilari eksiye dustu hocam.

MG
Bazilari eksiye dustu. Faizsiz surecler var. Zaten sen var olan parayi 13 kat, 14
kat cogaltiyorsun onun kendisi faiz KRS’nin. Ondan sonra donuyorsun bize faiz
yok diyorsun. Bu seye benziyor. Her zaman soyledigim bir 12 eylulden sonra bir
Girgir dergisi vardi. Tek komik dergi oydu zaten. Orada bir karikatur vardi hic
unutamiyorum orada bir sahis tankla sehrin icerisine girmeye calisiyor. Askerin
biri firlamis tankin icerisinden cikarmis adami uzerini yokladiktan sonra donmus
assagiya diyor ki, “komutanim uzerinde silah yoktur diyor”. Adam tankla gelmis
yani. Bunlarda boyle simdi yarin birgun diyecekler. Negatif faiz var. Su an
negatif faiz var. Ne oluyor peki o zaman? Oradan bu sefer isin icinden
cikamayacaklar. Halbuki mekanizma dogal iktisat dongusu ile ilgilidir. Bizim ilk
programlarimizla ilgilidir.

GC
Degersayimi degistirmek dedik degil mi hocam. Ondan sonra ekonomi
kavramlar ve ondan sonra dogal iktisat dongusu.

MG
Butun mesele onu anlamakta zaten. Dolayisiyla hocam biz tekrar tekrar bu
haftaki konulari sey yapmak icin Ibn-i Haldunun ifade ettigi gibi. Iki tane
sacayagi uzerinde devlet dedigimiz mekanizma; iki tane sac ayagi uzerine
kuruludur. Bunlardan bir tanesi paranin sahibi olmakla ilgilidir. Buna iktisat
diyoruz, ne derseniz deyin. Aslinda iktisat ve ekonomi kelimeleri bunlari

duzenleme ile ilgili. Aslolan paranin sahibi olmaktir. Bakin Romanin cok buyuk
olmasi ve cok yaygin olmasinin sebeplerinden bir tanesi Romanin
imparatorlugunun adina, gittikleri yerde de para basip o parayi cevirmelerinden
kaynaklanir. Birkac tane mesela linkini atmistim size Roma ile ilgili, Romadaki
para ve para mekanizmasi ile ilgili. Birkac tane belgesel program vardi. Ne
zaman ki bunlar bu para ile ilgili mekanizmalari zayifladi o zaman Roma da
dagilmaya basladi. Zaten Ibn-i Haldun Reagen’di herhalde. Ondan sonrakilerin
hepside oyle bunlar su anda batida Ibn-i Haldun’u ezbere okumaya calisiyorlar
adeta. Fakat bizim boyle raflara atipta unuttugumuz birsey. Birazdan mesela
girecegiz konuya. Gidipte hic bizim orfumuz, adetimiz, gecmisimiz ve
gelenegimizle alakasi olmayan filozoflarin uydurdugu laflar uzerine bir kurgu
yapmaya calisiyoruz yani.

GC
Evet. Aynen. O Romalilardan ornek verdiniz ya hocam. “Bir kimsenin adina para
bastirmasi hukumdarlik siarindandir.” Yani devlet olmanin temelidir.

MG
Kuralidir yani. Devlet olmanin kuralidir. Adina para bas yani. Hocam cebinizde
para varmi? Borc verir misiniz demiyecegim yani. Bakin bakalim onun uzerinde
herhangi bir sekilde devletimizin siarini ifade eden herhangi birsey varmi.

GC
Devletimizin siari. Mesela bir.

MG
Mesela devletin basinin imzasi varmi?

GC
Seyin var. Cumhuriyet Merkez Bankasi.

MG
O anonim sirketi.

GC
Anonim sirketi baskan yardimcisi var.

MG
Onlarin adina basiliyor.

GC
Imza olarak gosterilen. Merkez bankasi.

MG
Paranin sahibi onlarda onun icin yani. Bu para kimin derken, bu para devletin
degildir diyoruz yani.

GC
Yani o anonim sirkete ait.

MG
Dolayisiyla hocam soylemeye calistigimiz. Yani devletin birincisi paranin sahibi
olacak ve bir ordu olacak. Simdi bizde ne olmus? Bunlar anonim sirketlere
birakilmis. Donmusuz muazzam bir mevzuat ile gecmiste dunyaya ve tarihe
sigmayan bu milleti su anda bu mevzuatla oyle bir durum olmus ki, iskenderin
dugumu gibi. Onmilyonlarca mevzuat maddesi ile boyle oynayip duruyoruz
yani.

GC
O zaman peki ne kadar vardi madde hocam? Hemen oraya gelelim. Anayasa.
Osmanlida bir anayasa varmiydi.

MG
Osmanlida.. Oraya geldiginiz iyi oldu. Bir not cikarmistim ben. Osmanlida 18501860’li yillara kadar anayasa diye birsey yoktu zaten.

GC
Anayasa denilen sey aslinda gerileme doneminde cikmis yani.

MG
Aynen oyle. Bir anayasa akimi dogdu. Bir sadrazam yani bu gunun sartlarinda
bir basbakan Ali Pasa, dedi ki Fransiz medeni kanunu’nu aynen cevirelim. Yani
Fransa anayasasini bizde kabul edelim deyince, Ahmet Cevdet Pasa bir ekip

olusturuyor 1868-1878 yillari arasinda 1851 maddelik Mecelle’yi yaziyor.
Osmanli anayasasini yaziyor.

GC
Hocam aslinda aynisina benziyor biliyormusunuz? Gerci biliyorsunuz mutlaka.
Yani borclanma surecleri vs tam o doneme geliyor. Bol miktarda mevzuata
girmeye baslamislar ondan sonra.

MG
Hani batan bakkal eski defterleri karistirirmis misali. Simdi batisimizi, mesela
bizim kafamizi kaldiripta hani bu isin asli nedir? Biz nicin gerekli hamleyi
yapamiyoruz falan diye donup bakipta esas problemi tespit edecegimiz zaman
birileri onumuze, sey birileri demiyorum. Yani boyle komple teorisi uzerine
konusmuyoruz. Ama bir sekilde mevzuat ile ugrastirilir hale geliyoruz. Bu kadar
asiri mevzuat bize ayakbagi olmaya basladi bizim cokta basit sade ve ilkeli bir
sistem dogal hukuka yakin bir sistem ile. Kendi hakimini kendi mahkemesini
secebilecegi ki tahkim yasasi bunu ongorur. Bunu hukukcular cok daha detayli
olarak bilir. Bir yeni duzene dogru evrilmemiz lazim boyle bir evrilmeyide
nereden baslayacagiz iste 10 milyonlarca madde var. Bunu aksamdan sabaha
nasil degistirecegiz diyenlerede iste onumuzde firsat, anayasayi 6-7 maddelik
ilkeler anayasasi yaparsiniz. Ilke bazinda da devleti tanimlarsiniz bunada kimse
itiraz etmez. Yorumu her zaman guncel ve her zamanda kendi inanc, orf, adet
ve geleneklerimize uygun olur deyip, burada da hocam ikinci bolumumuzu
bitirelim. Ucuncu bolumde de degerli dostlar mevcut bu devlet tanimi nereden
geliyor. Nereye cikiyor karsimiza? Olmazsa olmaz dedikleri bu yasama, yurutme
ve yargi, kuvvetler ayriligi meseleleri gercekten olmazsa olmazmi? Bu
meseleleri konusarak bu programi tamamlamis olacagiz. Sakin bizden
ayrilmayin.

2. Bolum Sonu.

3. Bolum.

MG
Tekrar iyi aksamlar degerli izleyiciler, kiymetli dostlar. Programimiza olaganca
hiziyla devam ediyoruz. Hocam epey bir twit falanda var. O twitleride lutfen
okuyun, paylasalim izleyicilerimizle.

GC
Evet.
Emin Aydogdu “Paranin sahibi “Kanunlar orumcek aglari gibidir, zayiflari aga
yakalanir, guclulerse agi delip gecer” Balzak parada ayni hesap.”
Malesef diyelim yani.

MG
Malesef, BDPS’de bu boyle.

GC
“Paranin sahibi banka ise, devlet bankadir. Paranin sahibi banka oldugu
muddetce ulke politikalarini onlar belirler, sizde sanal devlet olursunuz.”
“Paranin sahibi parayi, ya ifsad icin basar yada islah icin. BDPS/KRS’de ifsad icin
para basilir.”
Sedat Laloglu “Paranin sahibi hashtagini gormemezlikten gelen canim kardesim,
ufuk hattini izle.”
“As kendini, kir zincirlerini, korkma Allah verir rizkini.”
“Paranin sahibi devlettir, iktidar olur ama iktidar kim, onuda siz bulun.”

MG
O arkadasin, Sedat beyin isaret ettigi yerde bu imaduttin. Neydi bir anda aklima
gelmedi. Minnet eylemem diye bir parcasi var. Onu youtube’dan girerse minnet
eylemem.

GC
Omer Mucevher “BDPS/KRS duzeni vari yok, yoku var yapmakta ayrica sirk
duzenidir”
Tayfur Okan “Paranin sahibi sen ol, faiz duzeninin dustugu ucuruma sende
dusme.”
Tayfur Okan “Faiz Allah ve rasulune savas acmaktir paranin sahibi banka, parayi
faiz ile satar.”

“Paranin sahibi olmak icin sistem degismeli, faiz sifirda olsa, KRS’nin kendisi
faizdir.”
Hocam birde burada, bazi izleyicilerimiz, gecen bolumde arada tekrar gitti
unuttuk kendilerinden ozur diliyorum. Soyle bir talep var, sizden gelenler kosesi
yapsaniz hocam. Biz resimler hazirliyoruz, cesitli introlar iste altrolar soyle cok
farkli seyler. Bunlari boyle bir yani karikaturize edilmis resimler ve gorseller
onlari yani bir kose..

MG
Tamam cok guzel olur. Gondersinler biz programda biryerde diyelim ki su soyle
yorumlanir, bu boyle yorumlanir diye gosterelim yani. Falanca kisiden gelmistir
tesekkur ederiz diye. Katilimci birsey olsun yani.

GC
Tamam burda teknik ekiplede gorusup telif haklarinada riayet ederek buradaki
arkadaslarinda soyledigi gibi kendi urettikleri gorseller, telif hakkini
zedelemeyecek sekilde yani birisinin fotografini yada izinsiz birseyini
koymadan.

MG
Tabi orada hak ihlal etmemis oluruz yani.

GC
Hocam, evet, musade ederseniz birde iki cumle daha var Ibn-i Haldundan
ondan sonra size bir soru sorarak devam etmek istiyoruz. “Sehirdeki
sermaiyedarlar makama ve mudafaya muhtactirlar” bu cok onemli cunku
sermaiye dedigi hani devlet diyoruz ya, parayi ureten mekanizmalar.

MG
Cunku bu organlar mal ve hizmet uretimiyle ugrasirken, kendisini mudaafaya
ugrasamaz ki. Onun icin devletin ikinci sac ayagida ordudur yani. Bir para
basacak, bastigi parayi bu sermaiyedarlar sermaiye edinerek is, mal ve hizmet
uretecek. Onlarin urettigi mal ve hizmeti yani bu 5 tane konmasi gereken
maddelerden bir tanesi malin korunmasidir. Bunlarida devlet dedigimiz
varlik/yapi onlari korumasi icin tedbir alacak yani.

GC
Peki, devlet, malin korunmasi dediginiz yapi az once bizimde dedigimiz yani.
Onlar yani bu su anda BDPS dedigimiz sistemde ve KRS sisteminde de bunlar
parayi uretenler mali korumak icin degil aslinda. Transfer icin kullaniliyorlar.

MG
Transfer icin, mevcut yapida…

GC
Bu oyle kullaniliyor. Yani bir anlamda ordunun veya bir devlet aslinda diye
kullandiklari o paravanayi, mesela, iste TCMB diyor yada baska bir yerde FED
diyor. Yani devleti cagristiracak birsey kullanmalari aslinda o mudafaaya olan
ihtiyac ile..

MG
Hile kokuyor yani…

GC
Hile, hile yani cunku acikca herkes bilse bu tezgah, bu sistem yurumez. Yani
devlet sanilmasi yardimci oluyor. Mukaddimede de guzel bir kisimlari vardir
yani onlarin mesela. Devletin diyor yani belli mekanizmalar onun kendi unvani
ile ilgili kisimlara dokunmaz diyor. Yani istersen sen kendini devlet san diyor
ama devlet benim. Onun fonksyonlari onda zaten. Burda eklemek istedim.

MG
Burda hocam birsey var, hemen hatirladigim. Erbakan hoca bir meclis
konusmasinda butce yapilirken dedi ki, burada esas lordlar kamarasi var dedi.
Yani bu faiz oranlarini belirleyen, iste KRS, tabi o sirada gundeme
getirmiyordum faiz ile ilgili. Baska biryerde lordlar kamarasi var, burasi avam
kamarasidir deyince kiyamet kopmustu orada. E cunku paranin sahibi kimse
devlet odur yani. Onu demeye getiriyordu ama bizim burada kullandigimiz
ifadeler ile degilde hoca kendine has bir uslupla bunlari ifade ediyordu.

GC
Digeri hocam, hizmet tabii bir gecim yolu degildir. Ve hizmet gorenin refahina
baglidir. Yani gercek uretimin bittigi yerde benim anladigim kadari ile
hizmetlerinde kesadina, onu kendiside ifade ediyor yani. Gercek uretimi ben
kattim, bittigi yerde hizmetlerin kesadina yol acar diyor.

MG
Hocam o cok muthis birseydir.

GC
Evet. Su anda aslinda Avrupa birligi.

MG
Ilk basini okursaniz millete bir iki izah yapmamiz lazim.

GC
Hizmet, tabii bir gecim yolu degildir ve hizmet gorulenin refahina baglidir.

MG
Bir dakika, tamam iste, bu kadar. Bu gun devletin memurlari yani gecmiste
devletin memuru diye birsey yoktu. Yani hizmet tabii bir gecim yolu degildir.
Yani hizmet edeceksin tabii yani senin gorevin ne? Hizmet etmek.. Tabii bir
gecim degildi. Hizmet edilenin refahina bagliydi verilen hizmet. Yani soyle
birsey olmamaliydi; halk fakirlik icerisinde ama devletin ust duzey burokratik
oligarsisi bir eli yagda bir eli balda. Olamaz diyor yani. Oyle oldugu zaman sen
cokusu bekle diyor.

GC
Orada ayni zamanda ayrica diyor ki cokus, soyle diyor bakin. Uretimin bittigi
yerde hizmetlerinde kesadina yol acar. Uretimi bitiriyor o yapi. Cunku
kendilerine birileri hizmet edecek ama hizmet edecek kisiler yasayamiyor artik.
Issizlik gencler arasinda su anda mesela gencler arasinda %50-60 Avrupa
birliginde. Iste o ucurum diye tabir ettigimiz yerlerde.

MG
Bazi yerlerde..

GC
Iste Avrupa genelinde %25lerde. Muazzam bir yapiyi anlatiyor aslinda burada.
Cok guzel veciz sekilde. Simdi hocam diger fazlida, ucuncu bolumdeyiz. Eee..
Siz mustakil bir yazida yazdiniz bu devletin, ee devlet baskanligi uzerine bir
basligi vardi yazinin yanlis hatirlamiyorsam.

MG
Evet, devlet baskanligi sistemi uzerine birkac not dustum.

GC
Iste orada cok enteresan seylere girdiniz. Ee.. Yani batinin kendi degersayimini
anlattiniz o paradigma yapisi icerisinde. Bize iste olmazsa olmaz gibi sunulan
yasama, yurutme, yargi degil mi? Uc tane basligi siz soyleyeceksiniz herhalde
yazinizdaki gibi. Onlarin degersayimi nedir ve onun uzerine degersayim
konusunda soylemek istedikleriniz varmi?

MG
Bu gunlerde de devlet baskanligi tartisiliyor. Yani biz en once temel olarak sunu
soyleyelim. Biz devlet baskanligi taraftariyiz. Yani mevcut yapinin degistirilmesi
taraftariyiz. Bir devlet baskanligi sistemine bir baskanlik sistemine gecilmesi
taraftariyiz. Neden dersek? Mevcut yapi zaten bize uygun bir yapi degil.
Nereden cikiyor butun bunlar? Once tekrar tekrar bazi seylerin altini doldurarak
konusuyoruz. Sizin devlet olmanin iki tane sac ayagi bir tanesi paranin sahibi
olmak. Bunu sirketlere birakmissiniz. Digeride ordu olmak. Kaldi ki para
birincildir bu devlet cadirinin diregidir. Bu olmaz ise ordu da olmaz orduyuda
ayakta tutamazsiniz. Kaldi ki bir avuc cete olmus olur yani. Bir araya gelip
milletin malini gasp ediyor olmus olursun obur turlu. Simdi bunlari birakmissiniz
donmussunuz bir burokratik oligarsik bir yapi olusturmussunuz. Bu yapida oyle
bir sekil almis ki nerden geliyor bu diye ben bir arkadaslar ile oturup
degerlendirdigim zaman..

GC
Cok ilginc bir nokta ben o zaman yazinizdan ogrendim. Ilk defa okudum onu.

MG
Simdi Tevratta ve Incilde, neden Tevrat ve Incil kaynakli konusuyoruz cunku bu
tartismalari biz Batidan almisiz. Bizim bu kavramlar, devlet kavramlari, kendi
gelenek ve goreneklerimize uygun kavramlar degil. Dolayisiyla oraya
baktigimizda bunlar nereye bakmis diye. O zaman bakiyoruz onlarda Tevrata
bakmis. Yani Incile bakmis. Tevrat ve Incilde, eski ahit ve yeni ahitte, Leviatan
diye bir su canavari var. Nedir bu?

GC
Hatta bunun filmini falan yaptilar.

MG
Filmini falan yaptilar. Bu Leviatan temsili olarak butun kotuluklerin anasi kabul
ediliyor iste mumkun mertebe rahatsiz edilmemesi gerekiyor ama bir kerede
rahatsiz edildi mi artik kontrol edilemeyecek bir canavar haline geliyor bu
Leviatan.

GC
Bu gun ocu dedikleri sey..

MG
Ocuden cok daha kotu. Butun sey. Simdi 1640li yillarda Ingilterede muthis bir
din savasi basliyor. Kucuk kucuk din ve kucuk dini anlayislar uzerine kiliseler
arasinda muthis bir savas basliyor ve bu savasta herkes yani isin bizde derler
ya isin civisi cikmis. Herkes artik bundan muzdarip. Yani burda da Leviatan artik
rahatsiz edilmis olarak algilaniyor ve orada o sirada Ingiliz felsefecisi Thomas
Hobbes 1651 yilinda Leviatan diye bir calismayi. Bir kitabi yayinliyor. Hobbes o
kosullar icin diyor ki “Butun gucu elinde tutan muhafiz bir canarin, muhafiz bir
leviatanin olmasi lazim.” Yani bu buda, orada kralligi kutsuyor. Butun gucu krala
verelim diyor yani biz bundan hepimiz mustaribiz. Baba oglu ile catisiyor. Koy
koy, aile aile, sehirler sehirler birbirine girdi yani nasil kurtulacagiz buradan? Bir
tane Leviatan lazim burada diyor. Tabi bu muhafiz Leviatan butun bu sorunlari
100 yil sonra gidermis oluyor ama bu seferde kendisi canavar oluyor. Bu sefer
bundan nasil kurtulacagiz diye dusundukleri zamanda tarihte karsimiza Monte
cikiyor Fransiz dusunur. Oda 100 yil sonra yaklasik, oda diyor ki, bu canavari
diyor. Bu canavardan muzdaribiz. Halk titresiyor boyle. Bir canavar halkin
hepsini yiyebilir herseyi yapabilir. Astigi astik kestigi kestik. Bunuda 3 basli
yapmamiz lazim. Tek olmuyor, 3 bas olunca bu 3 bas birbiriyle mucadele
ederken halki rahat birakirlar. Mantik bu. Yasama, yurutme ve yargi dedigimiz
seyin mantigi bu. Ortada ona benziyor zaten. 3 basli olursa ve bunlar birbiri ile
mucadele ederse millet rahat eder. Ne tartismalari bunlar? Bunlar batinin
tartismalari.

GC
Bizim degersayimimiz ile hic alakasi yok.

MG
Bu gun bize olmaz ise olmaz diye ifade ettikleri kuvvetler ayriliginin tarihi boyle
gelisiyor. Bize uyusmuyor. Bize bu zamana kadar. Hicbir donemimizde bize
uymuyor. Bu son siralarda bizim karsimiza cikan birsey. Osmanlida, Selcukluda
bizdeki devlet modelleri devlet modelleri Leviatan canavarina benzemiyordu ki.
Yani onlari 3 basli yapalim. Onda bir sikinti yoktu. Biz baska turlu, aslinda kendi
bilim insanlarimizinda kendi degerlerimizi mesela Osmanli ve Selcukludaki
devlet yapilarimizi ve bunlari nasil donusturulebilecegini. Caga nasil adapte
edilebileceginin tartismalari bir cozume ulastirmalari gerekirken, bu iste
Osmanlinin son donemi ile basliyan Baticilik. Batidan alma ve Turkiye
Cumhuriyetinin kurulusu ile zirve yapan ve ondan sonra devam eden Batidaki
degersayimlarin alinmasi ile. Bize uymayan yani zorla birsey giydirildi. Simdi o
zorluk analiz ettigimiz zaman baktigimiz zaman, bize uyan mesela. Hem Kur’ani
kerimde, simdi Kur’ani Kerime nicin bakiyoruz falan demesin kimse cunku bakin
Tevrat ve Incile bakiyoruz. Senin kutsadigin, olmazsa olmaz kesinlikle yasama,

yurutme ve yargidir dedigin ve hakkinda tonlarca kitap okudugun bilimsel diye
bana onume getirdigin seyin temelinde Tevrat ve Incil yatiyor. Ben Tevrat ve
Incile karsi degilim. Demek ki kutsal kitaba bakilabiliyor. Bende Kur’ani Kerime
bakacagim. Ben inancli bir insanim. Baktigimizda, gordugumuz nedir? Sahip
olman gereken yani esas paranin sahibi olman gerekir iken. Yani ona bagli
olarak ordunun sahibi olman gerekirken onlari birakmissin. Buradan bu
tartismalarin urunu olan bir mevzuat yumagi uzerine atmislar senin. Olmussun
sen mevzuat baskanligi gibi birsey. Bunun icerisinde onmilyonlarca madde
icerisinde yuvarlanip duruyoruz. Aslinda gelen bu biz kendimize baktigimizda,
simdi mesela bize giydirilen boyle bir gomlek. Simdi bu gomlek bize dar geliyor
ve bizede zaten uymuyor. Bizde gomlek var, bu bize boru gibi birsey giydirmis.
Yani bunun icerisinde debelenip duruyoruz. Halka baktigimizda, halk mesela ne
diyor? Meshur bir cumledir herhangi bir sikinti oldugunda. “Allah devletimize,
milletimize zeval vermesin” yani halk Leviatanini mi kutsuyor bizde? Yoo.!
Devlet iste boyle durumlarda vardir ve sahip cikar o yuzden boyle soyluyor.

GC
Nerde bu devlet?! Arayis bizzat onun uzerine kurulu. Millet onu ariyor.

MG
Vatandas bizim kendi insanimizin algisi ile Batidaki insanin devlet dedigi algi
farkli. Degersayim farkli.

GC
Adalet ile ozleslestirmis mesela. Hz. Omer mesela. Devlet adami olarak bilinen
digerleri. Bizdeki dediginiz gibi. Hz. Ali olsun, Hz. Osman, Hz. Ebubekir yani
bizim degersayimimizdaki.

MG
Bizim degersayimimiza uymayan bir yapi cikmis karsimiza dolayisiyla bu
yapinin bizim degersayimimiza uygun bir sekilde degistirilmesi ve bir baskanlik
sistemine gecilmesi gerekiyor. Burada bir devletin ve bunun mekanizmasinida
Batiyi kopyalayalim demiyorum. Bize uygun gayet basit ve sadelestirilmis ama
mutlaka paranin basinda bir devlet olacak, devlet baskani olacak. Paranin
sahibi olacak. Buna bagli olarakta ordunun sahibi olacak. Gorevi olcu ve mizani
korumak olacak ve adaleti tesis etmek olacak. Iste bunlar bizim temel
prensiplerimiz. Yani bu temel prensiplerimizi korumamiz gerekirken, bunlara
bakarak kendimize hiza almamiz gerekirken, elin mesela sonuc vermemis,
sonuclanmamis tartismalari uzerinde yuvarlanmamizin hicbir manasi yok. Biz
evet bir baskanlik sistemi olsun istiyoruz ama bu baskanlik sistemi ayrica bizim
basimiza bir Leviatan belasi olarak cikmasin.

GC
Bende onu soyleyecektim. Yani orada
duzenlemelerde orada yapmak gerekir.

ne

yapmak

gerekir?

Bir

takim

MG
Tabi. Kendi ilke ve prensiplerimize uygun bir baskanlik sistemine gecilmemiz
gerekiyor.

GC
Onunda aslinda ornekleri var. Yani Hz. Omerden actik az once ya. Ben diyo
soyle yapsam ne yaparsiniz diyor? Ya Omer seni kilicimiz ile duzeltiriz diyorlar.
Ondan sonra boyle bir sisteme bagli oldugu icin hamd ediyor degil mi? Yani o
dedigimiz gibi kendi yapisi icerisinde de.

MG
Bunu calismis akademisyenlerde var, pekcok akademisyenlerde var. Bircok
arkadasimiz calismis bu modelleri felan. Yani sunu mu diyecegiz butun dunyaya
tam boyle acilim zamani iken yani onumuzdeki butun bariyerleri Ufuk Hatti
programini nicin yapiyoruz? Bizim sembolumuz Ufuk Hattinda su terazisi. Su
terazisinin onemi ne? Su terazisi duzlemek icin konulur. Yani biz onumuzde
hicbir dag, engel, dere tepe hepsini dumduz ediyoruz. Yani onumuzde hicbir
Leviatan falan tanimiyoruz yani. Biz yani dumduz ediyoruz temel prensiplerimiz
uzerine yeni bir devletin insasini istiyoruz. Bu yeni bir sistemin insasi temel
kendi orf, adet, inanc ilke ve prensiplerimize uygun olarak yapilsin ve bu devlet
baskanligi seyi olsun boyle 3 tane baslik, birbirlerine kafa tutuyorlar. Yani simdi
biz mesela gecmiste ne yasadik hocam? Post modern darbe yasadik degil mi?
28 Subatta Post modern darbe, nasil yorumlayacagiz bunu? Ne diyecegiz? Yani
sey mi diyecegiz? Leviatayi 3 basli yapmistik ama bunlardan 1 basi diger 2 basi
yedi? Oyle degil mi? Yasama, yurutme ve yargi; bir tanesi digerlerini yedi. E
uymuyor. Yani bunlar sey yok yani. Bize uygun bir felsefesi yok yani. Bize uygun
birsey yok. Tabi zaten Batida bu kavramlarinda tam olarak oturmus yani bir
gucun kaynagi, mesruiyeti nedir filan oturmus bir yapida yok yani ortada. Yani
hickimse bana cikipta devlet demek su demektir. Mesruiyet demek su demektir.
Bunlarin hepsi, milletlerin kendi orf ve adetlerine inanclarina uygun olarak
sekillendirdikleri yapilardir. Yani boyle efendim butun dunyada bu boyledir felan
boyle olurya boyle.

GC
Ozellikle ekonomi konusunda hocam. Hani olurya, butun dunyada bu sistem
boyledir. Para boyle uretilir vs.

MG
Ne yapalim yani?

GC
Ne var yani? Onlarin hepsi ucuruma gidiyor diye bizimde mi ucuruma gitmemiz
lazim?

MG
Butun dunyadaki seylerin boyle olmasi onun dogru oldugunu mu gosterir yani?
Gostermez. Burda da boyle karsimiza cikmasinlar uygun bir yapi ile biz tekrar
bunu yapilandirabiliriz. Yapilandirmaliyizda. Bu yapilandirmayi yaptigimiz
zaman ben Turkiyenin onunde hicbir engel gormuyorum. Biz yani hakikaten
dunyanin hem bundan sonraki programlarimizin bir tanesini medeniyet uzerine
kurgulayacagiz. Yani ana temamiz medeniyet olacak. Yani biz dunyanin gipta
edecegi ve takip edecegi cazibe merkezi olacagi bir medeniyetimizi yeniden
imar, tesis ve insa edebiliriz. A bunu yapmamiz icin, bu tur Leviatan
prangalarindan, bu tur mevzuat yumagindan kurtulmamiz lazim.

GC
Burda hocam, bu gun bir tam makaleye rastladim, bu makaleye aslinda,
ogleden sonra Batida, Amerikada yazilan bir makale. Yine tekrar ben size
gosteririm seyden sonra bahsederim. Batinin artik, yani Amerikanin ozellikle
gocmekte olduguna yani hergun bir dolar icin farkli senaryolar. Nasil cokecek?
Nereden basliyacak? Iste Cin baslatacak su bu filen. Biliyorsunuz artik bunlar
konusuluyor. Pekcok sey, Amerikada ve acikca sunu soyluyor yani artik diyor
Bati yani Western powers collapse. Bati gucleri su anda cokuyor diyor yani.
Acikca yazmis ve diyor. Guc diyor artik BRIC eksenli bir yapiya dogru kayiyor.
Yani o yapiya Doguya dogru guc kayiyor. Bunu acikca soyluyorlar hepsi yani. Bu
guc paylasimi.

MG
Zaten simdi Amerikan yonetimide, Avrupada yonetimlerininde bu altin uzerine
yaptiklari operasyonlardan tutunda degisik yatirimlari bize aslinda onlarinda
boyle bir inanc icerisinde olduklarini gosteriyor. Biz bu emareleri goruyoruz.
Zaten yirtindigimiz yani bu programda yani mevcut iktidar erkini elinde
tutanlara soylemeye calistigimiz seyde bu. Yani yaptigimiz herseyi
borclanmadan yapabiliriz. Ve bu bizim kendi inanclarimiza, orf ve adetlerimize
uygun olmasi gerekiyor ben mesela bir insan bir insana faiz ile borc vermis ve
alisveris yapmis. Beni zerre kadar ilgilendirmez. Yapmamalarini tavsiye ederim
ama yapmis ilgilendirmiyor. Ama sen benim kullandigim parayi, borca dayali
yani tamamen dibine kadar faize dayali uretiyorsan bu bir sistem sorunu. Ben
bunu kullanmak zorunda isem vatandas olarak bu beni ilgilendirir. Ben bunu
istemiyorum yahu. Ben nasil izah edeyim bunu daha size. Ve bunu milyonlarca

insan istemiyor. Turkiyede kimse istemez boyle bir seyi. Bulasmamaya calisiyor.
Ha onlar bizim gibi cok acik bir sekilde soyleyemiyor belki ama
soyleyememeleri istiyorlar manasina gelmez ki. Ve birde tam programimizin
basinda soyledigimiz. Bu cokuyor. Ya bunu ben sunu anlayamiyorum. Hocam
simdi bazi seyleri. Eger yabanci dil bilen arkadaslarin yabanci dilden takip
etmelerini tavsiye ederiz. Neden? Turkiyede medya bazi konulari tam olarak
aktarmiyor vatandasa. Yani millete tam olarak aktarmiyor. Yani disarida da
Batinin su anda coktugu. Gecen bir makale okudum simdi makalenin sahibini
soyleyemeyecegim. Epey uzun bir makale tamamini okumadim sanada
gonderirim ayni zamanda. Diyor ki Bati cokuyor. Bu bir medeniyet krizi ve
degersayim krizi demeye getiriyor. Bir soru soruyor o benim cok ilgimi cekti onu
arkadaslarin biri gondermisti. Hocam dedi su soruya cevap verebilecekmisin
dedi. Sordugu soru su tamam diyor cokuyorda diyor bu diyor dunyanin uzerine
yikilmak uzere ve gidiyor dunya bunu kaldirabilecek mi? Kaldirabilecek bir
hazirliga sahip miyiz? Bu cokusun yerini, bu dogacak bu medeniyet boslugu,
guc boslugu dolduracak birsey varmi diyor. Korkariz ki yok, bir fetret donemi,
bir kaos donemine giriyoruz diyor.

GC
Buyuk buhran gibi.

MG
Ondan cok daha derin birseyden bahsediyor. Simdi bu medeniyet krizi oldugu
icin. Bu cokus. Onlarin felsefesi cokuyor aslinda. Onlarin dunyaya verdigi
onermeler cokuyor. E bu cokusun karsisinda, bu degersayimi karsisinda.

GC
Cozum yok artik bunun icin. Cozum yok yani.

MG
Orasi cokuyor, onu goruyoruz benim korkum bu cokus karsisinda bizim
degersayimlarimizdan birseyi insaa etmekte cok zayifiz daha. Yani bunu o seyle
karistirmayalim. Bunu bankacilik ve para sistemini insaa ile karistirmayalim.
Onu herturlu insaa ederiz, onda hicbir sorun yok. Ama bu cokus birlikte bir
cokus. Toplu bir cokus yani. Bunun karsisinda, ben bir konferans dinledim bir
hocamizla. Yani bir tane ilac niyetine bile olsa, diyelim ki, bir Islam, Turk-Islam
alimlerinden bir tane ornek vermeden adam devleti anlatiyor. Bir tane ornek
ver yahu. Bir ilac niyetine de ki, bir Ibn-i Haldun’da sunu demis de. Muhiddin
Attar’da sunu demis de. Iste Habbab sunu demis de. Yani birsey soyle kardesim
ya. E ne olacak? Sen coken bir mekanizmanin teorisi ile birlikte sende
cokeceksin.

GC
Gemiye, batmakta olan bir gemiye, dedik ya gecen bolumlerde, kendini
eklemliyor/kendini bagliyor yani. Onlarla beraber tabi sende cokersin.

MG
Bu cokus.

GC
Hocam bu Avrupa Birliginden felan bu gunlerde cok konusuluyor biliyorsunuz.
Biz aslinda sizi almamak ile hata ettik bilmem ne falan. Allah verede bunlar
diyorum son cokmek uzere iken almasinlar. Gercekten yani. Onda da bir hayir
vardir yani bu simdi o surec icerisinde hadi gelin sizi EURO’ya da eklemleyelim.
Bilmem ne falan. Yani.

MG
Hocam zaten bizde var olan mevzuat o milyonlarca mevzuat. Birde AB
muktesibati dedigimiz yani orda da onmilyonlarca mevzuat var. Biz tamamen
su pozisyona dusecegiz yani soyle birsey soyliyim simdi. Bir fabrika kurulmus.
Fabrikanin gorevi kendi icini temizlemek. Yani bir fabrika kuruyorsun, dev bir
mekanizma her turlu aksami koymussun. Geliyor soruyor birisi, uretim ne? Ne
uretiyorsun sen burda? Hangi mal ve hizmet uretiyorsun? “Biz kendimizi
temizliyoruz.” Nicin kuruyorsun kardesim sen bu fabrikayi herhangi bir uretimin
yoksa? Devlet buyuyor surekli buyutecegiz seyi ve bu buyume esnasinda
uretim ne? E uretim biz falanca mevzuati takib ediyoruz. Bu mevzuata gore
boyle yaziyor ben buna bakarim. Otekesine karismam, bu benim isim degil.
Simdi oyle birsey basladi. Burokraside de, universitelerde de, birsey
soyluyorsun mesela bir memura yani o onuda mevzuatta iste yaziyorsunuz
yani. Bir yonerge yapiyorsunuz iste. Neyi nasil yapacagini orada soyluyorsunuz.
O yonergesi olmazsa o birsey yapmak istemiyor. Neden yarin oburgun birisi
mahkemeye veriyor. Son siralarda insanlar yani bol miktarda yani dosya sayisi
80 milyona nasil cikiyor iste boyle cikiyor. Birsey oluyor diyelim ki siz bir sinav
yapmissiniz. Sinavi adam kaybetmis. Mahkeme kagidi geliyor. Neden? Idari
mahkemeye gitmis. Sinavda iste bana haksizlik yapildi. O zaman diyorsunuz ki
kardesim iste sinav sorulari bunlar. Cevaplari bana gore bunlar iste senin
verdigin cevaplar bu sorulara bunlar. Al gotur hangi hoca okuyacaksa okusun
sana benim verdigimden daha farkli bir not versin. Ama boyle birsey basladi
simdi yani oyle oraya git. Neden? Cunku mevzuat oligarsik bir yapi urettigi icin
mevzuata kendini yavas yavas Leviatanlasmaya basladi. Yani buyudukce, sey
yapiyor. Yani bize donmeye basladi. Bizim canimiza okumaya basladi. Yani biz
boyle gayret edecegiz yani biz boyle sey yapacagiz yani. Ugrasacagiz
didinecegiz. Esas devletin gorevi nedir? Paranin sahibi olmak, ordu olmak ve
buna bagli olarak adaleti tesis etmek. Bunun yaninda biz tamamen bu mevzuat
icerisinde biz boyle cikmak. Sabahtan aksama kadar bu mevzuati dogrultmak
diye bir gorev icat olmaya basliyor yavas yavas. O mevzuatda gecmise isaret

ettigi zaman gecmiste yapilmis. Eee? Simdiye uymuyor bunu nasil uydururuz
diye saatlerimizi aliyor.

GC
Hocam kisisel olarakta dusundugumuzde yani toplumu tek bir kisi gibi
dusundugumuzde kurallar koyuyoruz kendimiz. Suradan gidecegiz. Mesela ben
ciktigimda kural koymusum, eve giderken buradan buradan gidecegim. Su yolu
takip edecegim baska bir firsat cikiyor. Sonra diyorsun ki ben bir kural
koymustum, bu o kurala ters. Boyle birsey oluyor yani. Kardesim yani arkadasin
biris geldi. Atiyorum karsiya gececegiz. Dedi ki helikopterim var benim dedi.
Hadi gidelim helikopterle. Bakiyoruz bizim mevzuatimiza gore helikopter falan
yok. Kardesim gidemem ben helikopter ile. Ya gel kardesim. 10 dakikada aticam
seni karsiya diyor. Yok.

MG
Bazi isler, yasasini bekliyor. Turkiye Cumhuriyetinde bazi isleri yapamiyoruz.
Mesela bir ara, yenilenebilir enerji kaynaklari ile ilgili calismalar yapmak istiyor
insanlar. Mesela ruzgar enerjisi, gunes enerjisi mevzuati olusmadigi icin
adamlar bekletiliyor. Sen yapamazsin bu isi. Neden? Bakalim mevzuati cikacak.
Hele bir gorecegiz yani. Bir ufacik Leviatanin oradan bir cikaralim. Yarin birgun
seni nasil takip edecegiz senin ensende nasil boza pisirecegiz bunu gorecegiz.

GC
Farkli leviatanlar var aslinda.

MG
Tabi su anda deregulasyon heryerde konusuluyor hocam. Yani basitlestirme,
sadelestirme heryerde konusuluyor. Mesela Ingilterede, Hollandada. Hollanda
da yeni bir kural cikardilar ekonomide mesela enerjide yeni cikacak her bir
mevzuata mukabil iki tane eski mevzuati silecekler. Yani dolayisiyla dusurecek
yani cunku bu kadar yuksek regulasyon bu kadar cok denetleme. Bu kadar cok
mevzuat mesela krizleri ongoremiyor. Mesela piyasanin adil rekabetini
saglayamiyor. Diyebilirsiniz ki efendim mevzuatin gorevi bu degil. O zaman
baska birsey cikiyor karsimiza. Gorevi o degilse, sen bunlari nicin yapiyorsun.
Sen birsey yapiyorsun yaptigin sey sana rahatsizlik veriyor. E nicin yapiyorsun
sen bunu? Hicbirsey yapmasan hersey yolunda gidecek yani.

GC
Birde seyi soyleyeyim hocam. Hani dediniz ya her cikacak seye 2 mevduat
eksilecek, biz onu 1’e 10 yapsak daha iyi yani.

MG
Ozetlersem hocam kisaca. Su sekilde programimizin ta basinda dedik ki
efendim nicin biz bir kere bu program sistem alternatifi ve duzen alternatifi
onermeler iceriyor. Bu bizim inanclarimizin geregidir. Borcsuz yapabilecegimiz
seyi nicin borcla yapiyoruz buna itiraz ediyoruz. Bu bizim takip ettigimiz sistem
coktu. Biz bir AB birde ABD’yi yani gelismis Batiyi takip ediyoruz. Onlarin simdi
coktugunu goruyoruz. Adamlar coktuk diyor gelmeyin diyor. Bizde illa gelelim
bizde yaniniza gorelim diyoruz. Sonra hocam ne dedik? 3 meselede Ibn-i
Haldundan okudunuz. Devletin iki sac ayagi uzerine oturdugunu, paranin ve
ordunun sahibi oldugunu belirttik. Dolayisiyla arada da gorevi adaleti tesis
etmektir. Bizde ise paranin sahibini sirketlere birakmisiz. Adaleti tesisi nasil
edeceksin? 80 milyon dosyaya ulasmis! 80 milyon dosya.! Icra mudurluklerinin
sayisi ha bire artiyor. Mevcut yapida adeta biz kendi kendimizle bogusur hale
gelmisiz. Bu kadar mevzuat altinda eziliyoruz. Sanki mevzuat baskanligi.
Mevzuat devlet baskanligi gibi birseye gelmisiz. Herseye ve herseyde
kendimize pranga vuruyoruz yani. Biryerden baslayip bunlarin sadelestirilip
ozumuze dondurulmesi gerekiyor herseyin. Bununda anayasadan baslanmasi
gerekir. Anayasayida iste bu maddelerde anlasamadik su maddelerde
anlasamadik diye soyleyeceklerine cok temel 6-7 tane madde birde basindan
da cokta sizi baglamayacak sekilde. Cunku sartlara uygun degisik yapilar
konulabilir. Bir tanim yaparsiniz olur biter yani. Bu bir sayfayi gecmeyen
birseydir ve bunu herkes kabul eder.

GC
Endonezya anayasasi kacti hocam 5 maddesi vardi galiba.

MG
Evet 5 tane kaidesi vardi. Bu devlet baskanligi sistemine mutlaka gecilmesi
gerekiyor ancak az once soyledigimiz devlet yapisi icerisinde olmak kosuluyla.
Kendi inanc, orf ve adetlerimize uygun bir devlet olmak kaydiyla diyoruz. Evet
degerli izleyiciler kiymetli dostlarimiz. Onumuzdeki programda isleyecegimiz
konu, enerji kaynaklarinin oneminden bahsedecegiz ve finansmandan sonra
halledilmesi gereken en onemli konu olarak, bu hidro karbon mucadelesi. Yani
hidro karbon dedigimiz zaman bu enerji kaynaklari ve yine cok onemli bir konu
olan iste silah lobilerinin calismalari. Yani bu iki konuyu isleyecegiz onumuzdeki
donemde. Iki hafta sonra bulusmak uzere iki hatirlatma yaparak programi
kapatalim bir tanesi yarindan itibaren 3 aylar giriyor. 3 aylar mubarek aylardir,
yarin Receb’in 1’i yani Recep, Saban, Ramazan bizler icin cok onemli aylar.
Dolayisiyla bunlarin kiymetini bilelim. Peygamber efendimizin (S.A.V.) yapmis
oldugu bir duayi burada tekrar etmis olalim Cenab-i Allah Recebi ve Sabani
bizler icin mubarek kilsin ve hepimizi Ramazana ulastirsin, ve hatta Ramazan’in
bayraminada ulastirsin diyelim. Birde birseyi elestirerek sey yapalim. Son
zamanlarda yogun bir ticari propaganda var. Nedir efendim? Bu hafta sonu
anneler gunu. Yilda bir defa anneler gunu diye bir gun icat ediyoruz. O gun
hediyelerimizi aliyoruz ondan sonra ne annemizin yuzune bakiyoruz. Ne sevgi
sozcukleri ifade ediyoruz. Televizyonlarda goruyoruz annesine bicak cekti, kesti,
dogradi filan ve sen bir gun boyunca dunyayi versen ne olur yani kalbinde her
an sevgi beslemedikten sonra ama bundan daha onemlisi bizler icin 3 aylarin
girisidir. Ben 3 aylarimizi simdiden tebrik ederek sozu kapatmasi icin Gultekin
hocama birakiyorum ve hayirli geceler diliyorum.

GC
Cok guzel toparladiniz hocam.

Programin Sonu.

