UFUK HATTI 9. BÖLÜM
M.GÜNDOĞAN= İyi akşamlar değerli izleyiciler, kıymetli dostlarımız. Bugün 24
Mayıs 2013, hicri olarak da 14 Recep 1434 Cuma, hepinize hayırlı akşamlar
diyerek, Prof. Dr. Gültekin ÇETİNER dostum ile birlikte sunduğumuz UFUK HATTI
programımıza başlıyoruz.

Efendim, bu yaptığımız program 9. program. Programın ta başında, hatta
giriş jeneriğinde de sizlere demiştik, 10 tane konu hazırladık. O 10 tane konu
bittikten sonra birde tekrar yapacağız. 10 tane konunun bir özeti olacak,
dolayısıyla biz bu paketi tamamlamış olacağız. Ufuk hattında şimdi 9. programı
yapıyoruz. Her zaman mutat olduğumuz üzere hocam, daha önce yaptığımız gibi
siz 8. programın, 10 Mayıs 2013 de yaptığımız programın bir özetini yaparak
isterseniz konumuza, mevzularımıza girelim. Her zaman olduğu gibi yoğun bir
program yoğun bir konu demetiyle karşı karşıyayız ama ne yapalım ki
belirlediğimiz konular da ancak bu yoğunlukta işlenebilirse tamamlanabiliyor, aksi
takdirde tamamlayabilmemiz mümkün değil. Evet, hocam geçen haftanın bir
özeti.

G.ÇETİNER= Bende hayırlı geceler diliyorum, sevgili dostlara, yayındaki
arkadaşlara da kolaylıklar. Evet, geçen programda, Ufuk Hattı programının
temel özelliği, temel niteliği düzenin alternatifi olması. Bunu önce tekrar
vurgulayalım. Daha önceki program da ne demiştik. Bunu her yerde tekrar
ediyoruz. 3 tane nedenden dolayı biz bu BDPS dediğimiz sisteme karşıyız. Yani
özünde BDPS olan sisteme karşıyız.
Nedir birincisi, Çünkü bu bizim imanımızın gereğidir. Yani faiz Allaha
(cc) harp açmaktır.
Bu noktada bizim tarafsız kalmamız mümkün değildir. Yani Cemil MERİÇ’in güzel
bir sözü vardır. Bugün twitter da paylaşmış arkadaşlar. Zulmün olduğu yerde
tarafsız kalmak namussuzluktur. Yani bu anlamda aynen buna katılıyor.
İkincisi ise, bütün bu yapılanlar borçsuz da yapılabilir. Yani biraz sonra da
özellikle enerji konusuna da gireceğiz, kabak çiçeği dedimse bu bir sürpriz
M.GÜNDOĞAN= ben sürprizimi bekliyorum ona göre
G.ÇETİNER= Sürpriz gelecek. Yani o kabak çiçeği denen şey nedir? Onu
da bununla da ilgili bir ipucu vermiş olayım. Bu yapılanların hepsi borçsuz da
yapılabilir.
Üçüncüsü ise, takip ettiğimiz, yani batının, 500 km önümüzde gidenler,
yani yolun son olmadığını görüyoruz. Yani burada devletin borcunu alıp
ta GSMH ya bölüp te, bilmem ne, onu ona çarpıp bölüp, yani bu işte tamam
borçlanıyoruz bilmem ne demenin bir anlamı yok çünkü sonu belli, uçurum yani,
başka bir yol, yer yok gittiğimiz. Ve onlarında çözümü olmadığını kendileri

de söylüyorlar her gün tekrar ve tekrar. Bu günde yine bir medya da vardı çöküş
yakın diye. Sizinle yayından önce paylaşmıştım. Artık herkes bizim dediklerimizi
konuşmaya başladı. Yani bu anlamda 3 tane temel den dolayı biz buna karşıyız.
Birine bağımsız olarak söylenebilecek
M.GÜNDOĞAN= Sisteme karşıyız.
G.ÇETİNER= Sisteme karşıyız, yani bağımsız olarak herkes bunu dilediğini
başkasına söyleyebilir. Daha sonrada İbn-i Haldun'un özellikle, eski âlimlerden,
çok güzeldi o devlet tanımı ile bizim o tanımlar çerçevesinde
M.GÜNDOĞAN= okumuştunuz geçen programda
G.ÇETİNER= okumuştuk onu, çok güzel tanımlıyor.
İki tane temel şeyi vardır.
Birincisi devletin kendi parasının sahibi olması, diğeri de nedir? Onunla ilgili
hatta biraz sonra da hocam şey yapıyoruz. Ben şöyle bir şey attım,
"#benimdevletim parasına ve ordusuna sahip olandır" diye hashtag olarak açmış
olduk şu anda bastım yani o arada.
M.GÜNDOĞAN= Yani paraya ve orduya sahipse bir şey o devlet demektir.
G.ÇETİNER= Yani devlet dediğimiz yapı. Şimdi orada nedir. 3 meseleyi dile
getirmiştik. Hatta oradan tekrar ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum,
hürmetlerimle, annenize. O nu ben eşimle de paylaştım evde. Maşallah bravo
dediler yani, o sorulan filan. Yani kimler izliyor bakın yani seyredin, değer sayımını
değiştirenler bakın. O arada hatta işte çocuklar takip ediyor.
M.GÜNDOĞAN= Bizim çocuklarda baba baba diye seslenip
duruyorlar. Hasibe filan, demiştim ki ben seni duyarım sen seslenmeye devam
et.
G.ÇETİNER= Hatta çocuklardan birisi seyreden, gidip öğretmene söylemiş.
Öğretmenim neden madeni paranın üzerine Türkiye Cumhuriyeti yazıyor da,
diğerine Türkiye c... filan
M.GÜNDOĞAN= Oğlum en derslerini çalışsana filan dememişmi.
G.ÇETİNER= Burada tabi 3 mesele diye girdik.
Birincisi paranın sahibi kimdir diye sorduk ve cevapladık.
İkincisi, Bu yapı içerisinde ne kadar basılacağına kim karar veriyor bu paranın ve
bankaların neticede karar verdiğini söyledik. Merkez bankası ve çoğunu
bankaların olacak şekilde.
Üçüncüsünü de ne yaptık, Ne kadar borçlanacağına kim karar veriyor. Çünkü
neticede bizim çocuklarımızı torunlarımızı herkesi borçlandıran bir yapı.
M.GÜNDOĞAN= Bizim adımıza borçlandırıyorlar. Bana sormuyor kimse ama beni
borçlandırıyor.
G.ÇETİNER= Mesela birisi geliyor beni borçlandırıyor, ondan sonra onun faturasını
ben ödüyorum. Yani kardeşim müsaade et de BORÇLANMA BENİM
ADIMA, yani böyle bir yapı da var. Şimdi bu yapıdan sonra nereye girdik hocam,
aldığım notlardan. Bu mevcut yapılanmanın bize uymadığını, Özellikle sizin, yani
o batının değer sayımı içerisinde geldikleri o bir canavardan başladınız çok güzel
anlattınız. Leviathan’dan. Ondan sonra yasama yargı yürütme. Yani kendi değer
sayımlarından çıkan bir yapıda, neticede, pek çok kişide onu biraz
sonra söyleyeceğim ben size paylaşmıştım, ayrıntıları söyleyeceğim. Yani bizim
Yalova üniversitesine de Süheyl BATUM geldi. Anayasa profesörü. Katılımın yoğun
olduğu bir konferansa. Sonra tabi ucu açık soru cevaplı şeklinde yaptı. Çok

güzel bir şekilde onlarla ilgili ben izlenimlerimi de paylaşmak isterim.
M.GÜNDOĞAN= Girmişken buyurun, devam edin o zaman.
G.ÇETİNER= Anayasayla ilgili epey bir konuşmadan sonra, tabi soru cevap
kısmında. Epey bir miktar anlattı yani. Ben o anlattıklarından tamamen yani,
bizim burada konuştuklarımızın teyidini almış oldum.
M.GÜNDOĞAN= Tamamen batı değer sayımının içerisinde, argümanlar
G.ÇETİNER= Batı değer sayımı, argümanlar, hepsi orada. İşte 1800 lerde çıkması,
ilk anayasanın tarihçesini filan da anlattı. Epey sonra meclisteki işte şu anda
anayasayla ilgili biliyorsunuz çalışmalar oluyor. O çerçeve de ki deneyimlerini filan
da aktardı. Yani o neticede konuştuktan sonra bende işte bir söz alarak şöyle bir
20 dakika falan konuşma yaptım. O süre içerisinde temel de sorduğum şey
birincisi şuydu. Önce şunu söyledim dedim ki yani anlaşılan, yani sizin şu
tartışılan şeylere baktığımızda işte şu anda biliyorsunuz hatta asgari ücretin
anayasaya koyulması ile ilgili tartışmalar var mesela. Grev, Lokavt vs. onları işte
konuşuyordu. Ben dedim yani bunları öyle şeyler konuşuyorsunuz ki neden
anayasa böyle yüzlerce madde yapma gereği duyuyorsunuz. 6-7 tane temel ilke
etrafına yapın, şu coğrafyada yaşayan insanların hiç birimizin hayır
diyemeyeceği şeyler üzerine
M.GÜNDOĞAN= itiraz edemeyeceği
G.ÇETİNER= itiraz edemeyeceği şeyler üzerine rahatlıkla buluşabiliriz. Neden
böyle uğraşıyorsunuz. Önce bir şaşırdı yani böyle hakikaten. Hiç beklemiyordu
böyle bir tepkiyi. Doğru dedi hakikaten yani. Anayasa çalışmaları sonradan
başlayan bir şey neticede. Hatta sonradan soru cevap kısmına öyle bir girildi ki,
biliyorsunuz kamu da hassas şeyler de var hani kamuda başörtüsü meselesi vs.
M.GÜNDOĞAN= Var olduğu kabul ediliyor. Yani sen hassas kabul edersen
hassas olur. Kabul etmezsen hassas olmaz.
G.ÇETİNER= Şimdi aynen. Anayasa da bunlara girdiği zaman oradan hiçbir
şey çıkmayacağı da belli. Mademki bir şeyler yapacaksınız, bizim hassasiyetleri
orada vurguladım, neticede geldi hakikatten çok güzel ama dedi bu toplumda
nasıl yapacaksınız onu. Yani değer sayım dediğimiz şey.
M.GÜNDOĞAN= Topluma güvenmiyor yani.
G.ÇETİNER= Aynen. Topluma güvenmeme şeyini
M.GÜNDOĞAN= O da ilginç bir şey yani. Vatandaş seçecek bunları, gönderecek
oraya, Onlarda onları seçenlere güvenmeyecek.
G.ÇETİNER= Evet o da var. Birde onu da söyledim. Şimdi mesela anayasayı
yapıyorsunuz. Buradaki konuşumuz mesela, bu sizi bağlayan bir şey değil mi, bu
yasalar sizi bağlıyor. Sokak da beni ya da başka bir vatandaşı ilgilendirmiyor. Yani
siz orada grev, lokavt falan konuşuyorsunuz, şunu bunu konuşuyorsunuz. Siz
orada olan kişiler olarak, Biz direkt size oy veriyoruz gönderiyoruz. Siz bizim
adımıza orada ne yapıyorsunuz, temsil ediyorsunuz. Beni hiç soydurmayın, Yani
bu zulüm sistemi dedim. Hatta bu BDPS/KRS dediğimiz olayı da anlattım bu
arada.
M.GÜNDOĞAN=Ooo baya konuşmuşsunuz. Fırsat şeyi yapmışsınız.
G.ÇETİNER= Yani. Parayı kim üretiyor dedim. Parayı kim üretip kontrol ediyorsa
devlet odur, oradan bir girdik. Ondan sonra konuşmaların çoğunda, hocamın
dediği sistem, hocamın dediği sistem kendisi sağ olsun teyit etti.
Şimdi burada geldiğimiz noktada, fazla da ben uzatmayayım hocam.

M.GÜNDOĞAN= Yok hocam yani çok güzel gidiyor.
G.ÇETİNER= Geçen bölümde söylediğimiz, bu yapılanma bize uymuyor. Yani
devlet yapılanması dediğimiz modeller bize uymuyor. Yani biraz
sonra değineceğimiz,
M.GÜNDOĞAN= Hocam uyma ötesinde, tıkandı yani. Bu yapıyla biz yani
ne dünyada bölgesel güç olabiliriz, ne de dünyanın tek süper gücü
olabiliriz.
G.ÇETİNER= Burada da başkanlık sisteminin gereğini de biz savunduk yani.
M.GÜNDOĞAN= O nu savunuyoruz.
G.ÇETİNER= Açıkça söylüyoruz toplum yapımıza uygun bir yapı olduğunu. Sonra
mevcut aşırı düzenlemelerden bahsettik. İşte Deregulation dediğimiz. Yani
devletin kurumlarının artık iş yapamaz hale geldiğini bu yüzden ilkelerden
müteşekkil az sayıda anayasa,
M.GÜNDOĞAN= Ama mevzuat yapıyor sürekli
G.ÇETİNER= bahsedildi. O mevzuatla ilgili hocam yeri gelmişken bir a aslında
sizde, sizinle paylaşmıştık hani siz gönderdiniz, hani çok ilgi çekici bir şey resmini
belki arkadaşlarımda burada
M.GÜNDOĞAN= Evet varsa resmi arkadaşlar
G.ÇETİNER= Yani o hakikatten içler acısı bir durum. Bir yaşlı vatandaş, Çocukları
tarafından huzur evine kapatılıyor diyeyim ben artık onu. Yani bizim değer
sayımımızda böyle bir şey yok aslında. Birde üstüne üstlük huzurevine
kapattıkları babalarını adına da dükkân açılmış. Oğlu korsan birtakım şeyler CD
veya kitap kopyalayıp çoğaltıyorlar ve yakalanıyorlar. Tabi dükkân babalarının
adına, Hadi bakalım babayı arayıp buluyor. Meğer huzurevinde. Adamcağız
yatalak, yatağından kalkamıyor. O polisin sırtında, sivil polis resmi var, sırtında
getiriyorlar ve o nu hapse atıyorlar hocam. Huzur evinden sırtta taşınarak ceza
evine. Böyle bir şey
M.GÜNDOĞAN= Neden, çünkü bu mevzuata göre suçlu olan şirketin sahibi olarak
evrakta gözüken şahıs, yani o olduğu için-, oradan da oraya gidiyor.
G.ÇETİNER= Yani bu resmi de arkadaşlar VTR sinde o arada gösterirlerse,
Dediğimiz gibi bu yapı, ben bunu da paylaştım akademisyen arkadaşlarla,
değişik ortamlarda. Böyle böyle bir durum var hocam ne dersiniz yani. Yani hepsi
böyle bu hepsi bitmiştir yani, adalet denen şey artık bu yapı içerisinde bitmiştir
yani, bu iflas ettiği noktadır yani, çoluk çocuğu koysanız rahatlıkla karar
verilebilecek bir olaydır ama sistem içerisinde bakın ne diyor kurallara
göre bilmem ne bunu koymamız lazım. E akla aykırı, İlme tecrübeye aykırı.
M.GÜNDOĞAN= Mevzuat ve ilgili maddeler ona hüküm ver dittiriyor yani.
ÇÇ= Burada tabi bu mevzuatın basitleştirilmesi durumu önemli çok önemli yani.
Bunun birde mahkemelerin yeniden yapılandırılması. Yani sizin o konuda da
belki söyleyecekleriniz hocam olabilir. Mesela jüri sistemiyle ilgili siz
bahsetmiştiniz.
M.GÜNDOĞAN= Bu konuda esas yani temel soracağımız soru şu, bütün izleyici ve
dostlarımıza söyleyeceğimiz, yani şu sorunun cevabıyla yola çıkmamız
gerekiyor. Soru nedir adaleti kimin eliyle dağıtacağız, soru bu. Yani adaleti biz
bu toplumda kimin eliyle dağıtacağız. İki şıkkımız var önümüzde. 1- uzmanların
eliyle dağıtacağız, mevcut yapı 2 - halkın kendi eliyle
dağıtacağız, hah orada başka bir önerme giriyor. Şimdi mevcut yapıya bakıyoruz

ya bize batan bir şey mi var böyle devam etsin, ha batıyor işte ne batıyor, sizin
verdiğiniz örnek batıyor. Babanın adına şirket kuruluyor, o şirkette korsan cd
satılıyor. 3 yıl 2 yıl neyse mahkeme sürüyor. Mahkeme evrak üzerinde şirketin
sahibini suçlu buluyor. Şirketin sahibi suçlu kim baba, gerçekte suçu işleyen kim
oğul. Ama ne oluyor maddeler şirketin sahibine yönelttiği için, uzmanlar çünkü
öyle yazmışlar. Gidiyor sırtına alıyor polis, ne yapsın polis de emir kulu, Sırtına
alıyor, huzur evinden ceza evine gönderiyor. Bu tabi uzmanlar eliyle yani şu
sorduğumuz soru nedir, adaleti kimin eliyle dağıtacağız. Uzmanlar eliyle işte
geldiğimiz nokta bu. Geçen programda söylediniz hocam ne kadar dosya var adli
sistem içerisinde, yaklaşık
G.ÇETİNER= Haciz mesela 14 ü diğer 80 milyon mu demiştik.
M.GÜNDOĞAN= 80 MİLYONA yakın, 80 milyon dosyanın altından hiçbir grup
kalkamaz, 80 milyon dosya oluşmuş,
biz nediyoruz Anayasa yı işte sizinde Süheyl BAtumun konferansından yandan
çarklı konferans olarak söylediğiniz gibi ilkeler 5 altı tane ilkelerle yapıp bırakalım.
Kanun bizim sürekli kanun yapmamıza da gerek yok. Neden ha adaleti biz halkın
eliyle şöyle dağıtabiliriz. Mahkemeler yine olur, jüri olur, jürinin kimlerin jüri
olabileceği ilke bazında tespit edilir. Zaten bütün hepimiz TCKN numaramızla
sistemdeyiz. Yani bilgisayar siteminde, Orada niteliklere uyanlar jüri olarak tespit
edilir. Jüriler gelir, taraflar, müşteki ile işte iddia edenle savunan yani iki
taraf, mahkemeleşecek olan taraf mahkemeleşir jüri dinler, hâkim olur yine,
hâkimin görevi nedir, hâkim yani oradaki cereyanın adil geçip geçmediğini temin
etmektir. Futbol mazında hakemin rolü gibi. Hakem ne yapıyor, futbol maçında
hakem gol mü atıyor. Hayır. Oyuncuların kurallara bağlı olarak, ilkelere bağlı
olarak oyunlarını oynamasını, ondan sonrada bu oyunlara göre kim kazandıysa da
onu anons etmeyi yapıyor. Onu ilan ediyor.
G.ÇETİNER= Aslında dediğiniz çok hocam değer sayımı değiştiren yani
muazzam bir şey çünkü iş yükünü atıyorsunuz siz yani. İş yükünü atıyorsunuz o
jüri üyelerine diyelim ki oradaki o toplumda onlar oturacak didik didik edecek yani
onun üzerinde çalışacak.
M.GÜNDOĞAN= Birde hocam jüri yaşayan bir şey
G.ÇETİNER= Aynen
M.GÜNDOĞAN= Yani uzman dediğiniz adam bir uzman bir yazı yazmış bir kitap
yazmış diyelim ki işimdi biraz hukukun içerisine girsek burada uzmanlar olsa
teksif olur yoğunlaşır yoğunlaşma 3 tane 4 tane adamın üzerine yıkılır, bunlar
yazmış bunlar başlatmış. Onlar nerden bakmış deyince bakıyorsun batıda
yapılmış olan tartışmalar. Bizimle hiç alakası olmayan, ha bilgi olarak bunları
alabiliriz. Ama bizimle alakası olmayan bizim kendi geçmişimiz var. Ya biz koskoca
batının kuramadığı kadar çok devlet kurmuşuz uzun yaşamış ve çok adil olmuş.
Yani çok büyük işlere medeniyetlere imza atmışız. Esas bakmamız gereken kendi
değer sayımımız ve biz bunları bırakacağız. Uzmanların eliyle olunca böyle oluyor
hocam. Jüri sistemi olacak, mahkeme yine olacak. Hâkim olacak. Jüri tarafları
dinleyecek, değerlendirecek, kararını açıklayacak, hâkimde uygun bir şekilde o
kararı icra edecek, yürürlüğe koyacak, infaz edecek. İşte bu kadar. Şimdi jüride
yaşayan canlı olduğu için çünkü toplumların değer yargıları da gelişiyor. Mesela
diyelim ki bundan 10 sene önce yazılmış olan bir kanuna göre bir değer yargısı 10
sene sonra bambaşka bir hal alabilir. O yaşayan jüri üyeleri gelecek bakacak

kendi aralarında diyecekler ki kardeşim bak bunun cezas… Mesela bak çok şeyler
oluyor. Diyelim ki adam sahte çek yazıyor. Çek yazdığı zaman jüri de bu işleri
bilen insanlar toplandığı takdirde o istediği kadar, şimdi ne diyor adam bu imza
benim değil diyor, çekin altındaki. Haydi, burada gönderiyorsun adli kuruma.
G.ÇETİNER= Evet
M.GÜNDOĞAN= Orada bu imza bunun mudur diye. Adam orada kıs kıs gülüyor. E
jüri olsa anlar onu yani. Bu tamam böyledir. O kararını verir. Dolayısıyla
mahkemeler anında işte bu 80 milyon dosyada biter hocam, böyle çok fazla
nizalaşma bu gibi şeylerde böyle çok fazla, barışla neticelenir. Neticede siz
mesela uzmanlar eliyle verirseniz, uzmanlar cezaları takdir ediyor. Şu cezaya şu
diyor. Bu cezaya bu, ama o cezanın terbiye edici vasfı kalmamış. E sen şimdi yeni
başka yeni terbiye edici vasıfları verirsin. E bunlar yaşanıyor İngiltere mesela
biliyorsun. Mesela aşırı bir şekilde diyelim böyle petstation küçük şeyler oluyor
jüricikler giriyorsunuz. Adam diyor ki senin diyor sana ceza nedir sen şu caddeyi
diyor sabahtan akşama kadar 3 gün boyunca temiz tutacaksın, al bakalım eline
fırçayı git temizle ya da git şu kamu kuruluşunu da şunu yap. Sen şimdi ne
yapıyorsun adamdan 10 lira tahsil etmek için 100 lira para harcıyorsun. Bir sürü
hapishane yapıyoruz hapishanelerin işte güzelliğiyle övünmeye başladık. Öyle bir
şeyiz ki ya aman şöyle güzel hapishane böyle güzel hapishane. Ya insan bazen
şunu sorması lazım kendisine ya iyide ben neyi konuşuyorum ya. Ne
konuşuyorum ben vatandaşın karşısına çıkıyorum, her ile hapishane yaptık ve
yeniledik. Saraylar yaptık, adalet sarayları yaptık, 80 milyon dosya olmuş.
G.ÇETİNER= Ve böyle ucubik şeyler …. Suçlu olup ta gerçekte suçsuz hale gelen
veya suçsuz olup da boş yere ceza alan o kadar çok insan var ki. Bu bütün
dediğimiz o bu yapıdan kaynaklanıyor.
M.GÜNDOĞAN= Zaten birde bakıyorsunuz hocam şeyin …. Bir tutuklu var birde
hükümlü var biliyorsunuz ceza evinde. Yani hükümlü hükmünü vermiş adalet,
tutuklu ne tutuyor orda, daha hüküm vermedim ama sen buruda bir dur bakalım,
ona sıra gelecek, delilleri şey yapacak. Çok daha etkili ve toplumun inançlarına
kültürüne değer sayımına uygun kararlar çıkar oradan. 3 tane uzmanın
kafasından çok daha güzel bir jüri sistemiyle çok daha iyi fikirler çıkar.
G.ÇETİNER= Az önceki olayda mesela, jüri yani halktan insanları götürseler.
M.GÜNDOĞAN= Ben jüri olsam orada tiyatro, tiyatro kimin ne çevirdiği belli yani.
G.ÇETİNER= Aynen öyle.
M.GÜNDOĞAN= Babası ne yapacak zavallı orada, hiçbir şeyden haberi yok. Ama
bizim kültüründe o çocukların hapse gireceğini o baba bilse huzurevinden beni
götürün çocuklarımın yerine hapse beni yatırın der. Bu ayrı bir al alicenaplıktır.
Ammaa bu adalete uygun değildir. Yani bir şey şimdi hocam bir şeyi İ bn-i Haldun
okuduğunuz bir devlet iki esas üzerine kurulur, birisi paranın sahibi, birisi ordunun
sahibi. Ordunun sahibi olmak demek, Ordu demek savunma sanayii demek.
Savunma sanayii olmadan ordu olmaz ki. Savunma sanayini çıkar ordu dediğin
sen ben işte, Ahmet Mehmet Hatice Fatma. Savunma sanayi demek ki bir tarafta
bir tarafta da para. Para demek Pazar demek. Pazarı da niçin mesela bu konuyu
inceliyoruz, para konusunu paranın sahibi olacak benim devletim paranın sahibi
olmalıdır diyoruz. Niçin çünkü mevcut yapılanmada mevcut devlet kuruluşunda
paranın sahipliğini bırakmışız. Savunma sanayinin halini birazdan konuşacağız,
pazarlarla ilgili baktığımızda orada en büyük kalem olarak pazarda enerjiyi

görüyoruz. Enerji birde hem girdi hem çıktı. Pazarda en büyük kalem. O konudaki
konumumuz nedir hocam.
G.ÇETİNER= Bugün geldik yani, sürpriz diye bahsettiğimiz olay aslında. Belki
resmide arkadaşlar gösterirse kabak çiçeği resmi var bizim şöyle bir, şöyle
göstereyim hocam. Kabak çiçeğine benziyor dimi.
M.GÜNDOĞAN= Kabak çiçeği dolması bekliyordum ben.
G.ÇETİNER= ben hocam aradım da aslında arkadaşlara da söyledim, civarlarda
var mı hoca twitterda atmış. Sürpriz olarak da yani hanımda yani çok güzel olur
dedi bende hiç tatmamıştım ya dedim şimdi öyle bir beklenti oluştu hocada ne
yapacağız.
M.GÜNDOĞAN= Şimdi hocam bu kabak çiçeği dolması ekonomik olarak yapmış
biri de millete yediriyor anladığım kadarıyla.
G.ÇETİNER= Şimdi bu resimde geldi oraya bakın. Bu resim tam bir kabak
dolmasına benzeyen bir resim. Kabak çiçeği gibi açılmış. Nerede hocam 2002 de
başlıyor ben tablodan gidiyorum. Oradan grafik de gösteriyorlar. Enerji ithalatı
bakıyoruz hocam 2002 yılında 9 milyar dolar ve toplam ihracat 36 milyar dolar.
Toplam ithalat 51 milyar dolar ve cari açık dediğimiz şey yani ithalat ve ihracat
arasındaki fark 15 buçuk milyar dolar. Şimdi enerji ihtiyacı her sene öyle artıyor
ki, baktığımızda bu enerji ithalatına oradan görecekler, kırmızıyla gözüküyor bakın
enerji ithalatı alttan ikinci en alttaki de bizim cari açık. Bakın aynen aynada sanki
ortada bir çizgi koyun, simetri gibi yani ne yapıyor
M.GÜNDOĞAN= Kabak çiçeği gibi açılıyor
G.ÇETİNER= Bakıyoruz ihracat tarafı bakın yeşil bakın. İhracat yapıyoruz bir
taraftan. Bol bol ihracat açılıyor ama asıl daha fazla açılan şey nedir toplam
ithalat bakın en üstteki kırmızı. Burada aslında bakın bu kabak çiçeği çok güzel
şeyler söylüyor hocam. Söylediği güzel değil de kendisi. Resim olarak güzel
gösteriyor. Sürekli bu açılma durumu söz konusu ve enerji burada başrol
oyuncusu. Açıkça onu görüyoruz.
M.GÜNDOĞAN= Enerji yani kabak çiçeği açılışını tetikliyor. Bu kabak çiçeği
dolmasını millete yutturuyorlar yani.
G.ÇETİNER= bakın muazzam bir açığımız var. En son geçen seneki cari açık
hocam 83 milyar dolar 2011 de 105 milyar dolar şöyle bir fikir versin toplamına
bakalım hocam en son toplamı 2002 den bu yana 602 milyar dolar cari açık
vermiş hocam. 602 milyar aradaki fark. Toplam ihracatımız 1 trilyon doların biraz
üzerinde toplam ithalatımız 1,6 trilyon bakın yani
M.GÜNDOĞAN= 2002 den bu yana toplamı
G.ÇETİNER= Ve enerji ithalatı 350 milyar dolar. 2002 den beri bunu yani
ödüyoruz. Nedir 3 de 1 inden fazla. Şurada baktığımızda cari açık 602 milyar
dolarsa enerji ithalatı 350 milyar dolarsa şöyle düşünebiliriz. Burada yani ilgili
derslerde falanda gösteriyoruz da nedir yani bu kaçınabileceğimiz şey 350 milyar
dolar. Yani enerjiye bağımlı olmasaydık 350 milyar dolardan feragat edecektik,
oradan kaçınabilecektir.
M.GÜNDOĞAN= 350 milyar doları enerjiye vereceğimize içeride kullanma imkânı
doğacaktı.
G.ÇETİNER= birde burada çok önemli bir şey var hocam. Diğer baktığımızda
değer sayım ışığında biz biraz daha her bakımda inceleyebiliyoruz. Nedir.
M.GÜNDOĞAN= Hocam buyur.

G.ÇETİNER= Hocam nerden çıktı tamda,
M.GÜNDOĞAN= Sen bana sürpriz yaptın kabak dolmasıyla bende sana farklı bir
şey yapayım, geçen siz ayranı koyunca Adana'dan arkadaşlar telefon ettiler,
hocam ayran tamamda bizim milli içeceğimiz şalgamdır onu da lütfen koyar mısın
diye. Seninki acılı benimki acısız.
G.ÇETİNER= Sağ olsunlar sizde sağ olun. İçeriz yani her damak zevki hepsi bizim
hocam ….
M.GÜNDOĞAN= Hocam imparatorluklar medeniyetler varisidir. Anadolu
coğrafyasının bir tanımı da medeniyetler beşiğidir. Bir tek medeniyetin değil
dolayasıyla bu medeniyette bizim milli içeceğimiz çoktur. Geçen sefer sen ayranla
Sabote etmişti. Tekrar hocam bir toparlarsan.
G.ÇETİNER= kabak çiçeği dolması olsaydı yanına giderdi hocam.
G.ÇETİNER= Şimdi 350 milyar dolarlık hocam bir enerji ithalatı yapmışız. Bu tabi
ilk bakın 2002 de 9 milyar dolar la başlamış.
M.GÜNDOĞAN= Bu 2002 den 2012 ye kadar. Kabak çiçeği gibi açılarak yapılan.
G.ÇETİNER= Toplam 350 yi 12 ye bölme gibi bir durum söz konusu olmaması
lazım açılıyor çünkü. Şu anda hocam %8 civarında minimum enerjiye senede
ihtiyaç var yeni artış var. Enerji raporu var şu kadar kalın bir şey. İzleyicilerimize
ben buradan çıktısını aldık bugün. Türkiye mimar mühendis odalar birliği makine
mühendisleri odası Türkiye’nin enerji görünümü
M.GÜNDOĞAN= Toplumda bu konuda ….
G.ÇETİNER= En son 2012 de güncellenmiş. Takip ediyorlar.
M.GÜNDOĞAN= Konuştuğumuz şeyler böyle bir çalışmaya dayanıyor yani.
G.ÇETİNER= bir iki örnek verebiliriz aslında. Aradaki ilişki için. Örneğin bazı
sektörlere bakalım. Alüminyum olsun, demir çelik bile olsun enerjiye muazzam
ihtiyaç duyan sektörler. İhracata bakıyoruz. Bir ihracatla ilgili Yalova
üniversitesinde bir konferans verildi. Orda demir çelik sektöründen birisi gelmişti
genel müdürlük yapan bir arkadaş. Belki öğrencilerimiz hatırlar ben bir soru
sormuştum orda genel müdür arkadaş zor durumda da kaldı açıkçası ama şöyle
dedi. Doğru dedi tamamen haklısınız. Şöyle bir durum var hocam diyelim ki o
sektörde yani bizim ihracat rekoru kırdığımız alan nedir. Uzun demir dedikleri bir
şey var uzun demir. Yani ham maddeye daha yakın. Enerjiyi asıl böyle absorb
eden enerji açlığı çeken sektör bu demir çelik alüminyum. Ne yapıyorsunuz
eritiyorsunuz değil mi. Eritmek için ne lazım enerji lazım. Çok yüksek sıcaklıklarda
eritiyorsunuz bunu. Ve onu alıyorsunuz yurtdışına uzun demir olarak şey
yapıyorsunuz ve ihracat rekoru kırıyoruz. Ama katma değeri yüksek bir şey
alıyoruz.
M.GÜNDOĞAN= Onlarda o uzun demiri alıyor işliyor katma değer koyup 10 katıyla
bize satıyor.
G.ÇETİNER= O enerji ihtiyacı daha az olan bir şey ile bize tekrar satıyorlar. Yani
buyurun şu yani cep telefonu nedir mesela bir kilosuyla bizim o gönderdiğimiz bir
kilosunu düşünün, o demirin bir kilosu ne kadar bu ne kadar yani katma değeri
yüksek ürünler bu şekilde.
M.GÜNDOĞAN= BS örnekte 100 kat fark var.
G.ÇETİNER= Tabi böyle bir fark var, böyle bir durum söz konusu. O yüzden hani
büyüme diyoruz ya. Büyüme işte kabak çiçeği bakın açılıyor, yani muazzam bir
ithalat var ithal ediyoruz. O ithalatta da muazzam yani üretip de ihraç etmemiz

için ne lazım enerji. O enerji de bir numaralı girdimiz. Şu anda 4 e 1 olması lazım.
%25 e yakın her ithalatın nedir şu burada baktığımızda nedir enerji oluşturuyor.
Yani toplam ithalat şu anda mesela geçen seneki 236 milyar dolar, 60 milyar
dolar enerji ithalatı ne oluyor 4 de 1 i oluyor. Yani o 4 de bir tamamen enerji
ithalatına gidiyor yani. Muazzam bir yapı yani. Bu %8 büyüdüğümüz zaman şöyle
bir yani baktığımızda hocam bu ne demektir. 2023 lerden falan bahsediliyor ya
M.GÜNDOĞAN= Başka bir şey daha var hocam %8 enerji ihtiyacı artacak,
Ama sanayi büyümesi %8 değil. Bu ne demektir yani bu verdikleri tüketici
kredileri ile aşırı derecede biz borçlanmaya yönelik yani tüketici borçlanmasına
yönelik daha da ağır borçlanmaya yönelik bir sosyal toplum oluşturuyoruz yani.
G.ÇETİNER= Bu kabak çiçeği dediğimiz aslına çok güzel uyuyor değil mi. Yani
bunu ben hiç size sormadan kabak çiçeği diye birden şey yaptım.
M.GÜNDOĞAN= ben dolma bekliyordum. Ama bunlar içerisine pirinç koymamışlar.
Kabak çiçeği dolmasının içerisine bizi hasta edecek şeyi koymuş bizi öldürüyor
yani.
G.ÇETİNER= yani kabak çiçeğinde birde şey var biliyorsunuz kurur ve hemen
buyurun bir tane kabak derler dimi. Kabak çıkar ortaya ya hani. Öyle bir
benzetme yapılabilir. Yani bu büyüme muazzam bir yüzde 8, 69 milyar civarında
filan yani bu beklenen şu raporlarda da söylüyorlar 2020 li yıllarda biz yaklaşık bu
şekilde giderse düzeltilmezse nedir 100 milyar dolarların üzerinde ithalata
ödeyeceğiz. Yani enerji ithalatına para ödeyeceğiz demektir.
M.GÜNDOĞAN= Para ödeyeceğiz ama bu arada da mesela diyelim ki, bizim
civarımızda Türkiye’nin civarında ya da Türkiye’nin hinterlandında da diyebiliriz
çok büyük hidro karbon yatakları var. Hidro karbon dediğimiz zaman ne aklımıza
gelecek, petrol doğal gaz ve bunlarla, karbonla hidrojenin kombinasyonundan
oluşturulan yakıtlar. Ve bu yakıtlardan da biz bu yataklardan yararlanamıyoruz.
Mesela Kıbrıs da Kıbrıs’ın açıklarında aşağıda çok büyük biz burada 1 trilyon
metreküplük doğalgaz yataklarından bahsettik. Daha sonra biz bunu söyledikten
15 gün sonra 3 trilyon metreküp doğalgaz rezervinden mümkün görünen
rezervden bahsettiler. Ve İsrail’in hali hazırda bunu çıkarmaya başladığını hatta ve
hatta özür olayından sonra biz getirelim bunu Türkiye’ye Türkiye’deki Avrupa’ya
giden doğalgaz boru hatları şebekesine entegre edelim. Hazır nasıl olsa
G.ÇETİNER= Hazır nasıl olsa
M.GÜNDOĞAN= Orada sana arada bir kira veririm, az bir cüzi miktar. Buradaki
şeyi oturur tüm Avrupa’ya satarım parasını da ben alırım. Biraz daha mesela
güneyimize bakıyoruz çok muazzam şey yatakları var kuzey ırak da. Kuzey ırakta
yüksek yerlerde. 180 milyar dolar o olur 200 milyar dolar kabaca. Musul Kerkük
ve onlardaki bazı anlaşmazlıklar tam çözülmemiş anlaşmazlıklar. Tarihi haklarımız
var onları unutmuşuz. Biraz daha geliyoruz kuzey Suriye’de mayınlı arazi
temizlenmeye çalışıyor orada da doğalgaz yatakları. Var. Trakya da ve
Karadeniz’de doğalgaz yataklarından bahsediliyor. Her tarafımızda enerji
hammaddeleri var. Ve mesela resmi ifadelerdir. Biz karaların petrol arama
konusunda karaların %20 sini aramışız bu zamana kadar denizlerin %2 sini. Bu
kadar yüksek enerjiye para ödeyeceğimize bir miktarını ciddi mir miktarını
aramam faaliyetlerine AR-GE ye ayırsak biz belki de bu kabak çiçeği gibi açılıp da
içimizin saçılacağına çok daha farklı bir manzara ile karşı karşıya geliriz. Çünkü
etrafımızda bu kadar çok enerji hammaddeli olacak ve biz bunları

kullanmayacağız. Dünyanın en büyük toryum rezervleri Türkiye’de.
G.ÇETİNER= Aynen. 2. Büyük rezerve sahip ülkeymişiz. Muazzam bir toryum
yatakları. Uranyum gibi zararlı etkileri de yok. Nükleer enerji ile şey
yapabileceğimiz.
M.GÜNDOĞAN= Bizde mesela nükleer santral kurulmaya çalışılıyor ama toryumla
değil. Bizde mesela toryum yatakları var nükleer santralleri toryum üzerine. Şimdi
söyle diyecek hemen kallavi uzmanlar. Efendim işte biz bunu dışarıda
yaptırıyoruz. Bunun için çok ar-ge şu bu gerekiyor. Ya zaten sen bu işe ne zaman
başladın. 60 yılların ortalarında. 40 sene geçmiş neredeyse, 40 senede bir şey
yapmıyorsun. Hala biz adım atalım şu toryuma bakalım dediğimiz zaman
çıkıyorsun ağzını şu olmaz bu olmaz bir karış açıyorsun. Ya memlekette Ar-ge
yapamayacak mıyız. Parayı ıstakoz ithal edeceğimize ver parayı birçok uzman var
bunları bile getirebilirsin.
G.ÇETİNER= Hocam aslına iş geliyor nereye dayanıyor biliyor musunuz? Finans.
Para lazım nerde, çünkü devlet yok ortada. Devlet kim parayı üretip kontrol eden.
Paranın sahibi kimse devlet o. Bu üretip kontrol etmediği için. Öyle bir şey yok ya
artık kendisi sanal devlet olmuş insanların devlet sandığı sanal devlet. Ama asıl
/arayı üretenler asıl devlet bu gelip tıkanıyor orada hocam. Üniversitelerde petrol
mühendisi var dimi. Neden bor mühendisliği yok.
M.GÜNDOĞAN= Mesela çünkü çok muazzam bor yatakları var. Sizin
çalışmalarınızda var bu hidrojen enerjisiyle ilgili. Bor hidrojeni tutar bünyesinde.
37-37-G.ÇETİNER= Dünde konuşmuştuk. Yani bir mesela vardı Nejat VEZİROĞLU
Hoca. Dün ben tekrar konuştum. Ulaşım konferansları hidrojenle çalışan otobüsler
falan o kadar heyecanı var.
M.GÜNDOĞAN= Neden çünkü enerji bu kadar kalem.
G.ÇETİNER= Hocam biz işte muazzam yani ulaşım boyutu şu boyutu tabi çok
önemli. Toplu taşıma falan. Yani hoca resmen ağlayarak gitmiş yani.
M.GÜNDOĞAN= Hocam işte paranın sahibi kimse devlet o oluyor size parayı
vermezse hangi imkânla yapacaksınız.
G.ÇETİNER= Hocam ben gidiş nedeni defalarca sordum. Arsa tesis
edilemiyor.
M.GÜNDOĞAN= Arsa veremezler, onlar diyelim ki 1 milyon dolarlık ya da 2
milyonluk teminat mektubu bulamazlar bankalardan. Konu geldi bu bölümü biti…
Ben uçakta gelirken ben kabaca bir şeyi kaç zamandır düşünüyordum. Burada ilk
defa akışa baktığımızda Türkiye cumhuriyetinde geniş perspektiften şöyle bir
yorum yapsam, o yorum konusunda da sizin yorumlarınız sonraki bölümün
başında alalım.
Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyet 1. Dünya savaşından sonra Osmanlı yıkıldıktan
sonra Türkiye cumhuriyeti kuruluyor. 1923. Batılılar yani bizim muarızlarımız çok
yakından takip ediyorlar bizi. Biz tabi savaş sonrası yaklaşık 1945 lere kadar yani
2. Dünya savaşı sonuna kadar. Savaş sonrası denklemle mücadele ediyoruz kendi
memleketimizin içerisinde. İşte bu anlaşmalar yaptık. Lozan’dır Mondreosdur
diğerleridir. Bunların gereklilikleri ile uğraşıyoruz. Ve öz gücümüzü toparlamakla
uğraşıyoruz. Batı 2. Sanayi devrimini yapıyor. 2. Sanayi devriminden sonra
endüstriyel birliktelikler kuruyorlar. Bize bakıyorum biz bir çıkış yolu aramaya
çalışıyoruz ama taklide dayalı
G.ÇETİNER= İzmir iktisat kongresi yapılıyor işte şu bu

M.GÜNDOĞAN= Daha erken, şimdi mesela 1960'lı yıllara kadar bir taklide dayalı
biz sanayileşme oluyor. Ama bize mesela bize müstakil bir sanayileşme, ağır
sanayiye yönlenme böyle bir şeye müsaade etmiyorlar. Şimdi 1980'lere kadar
bakıyoruz ki ortak pazara doğru yöneliniyor. Bize de şimdi onlar pazarlarını
birleştirip güçlenince bize sanayi konusunda yavaş yavaş şey vermeye
başlıyorlar. Vize vermeye. Biz sanayi tesisleri yapılabiliyor ama bize bu sefer
karma ekonomi model diye bir model öneriyorlar. Koalisyon hükümetleri
zamanında karma ekonomi modeli demek adamı ateşin içine atmak
demek. Çünkü solcu iktidar geliyor ben merkezi planlama ekonomisine daha
yatkınım diyor o yoldan gidiyor sağcı geliyor efendim biz liberal ekonomiye daha
yakınız diyor. Bozuyor ötekinin yaptığını
G.ÇETİNER= O oradan çekiyor, o oradan çekiyor.
M.GÜNDOĞAN= Karma ekonomi çok cin fikirle 1980'lere kadar atılan bir şey.
80'lerden sonra bakıyoruz ki batı Pazar birliklerinden sonra bu internet devrimiyle
finans kapitale giriyor. Bize ise 24 Ocak kararları ile liberal bir geçiş başlıyor.
Şimdi liberal sanayileşme başlıyor ama hep patente dayalı. Yani patent onların
tasarım onların biz onların burada adeta şeyini üretiyoruz diyelim ki yabancı
markayı biz burada üretiyoruz. Şimdi geliyor 1990 soğuk savaş bitiyor. Tek
kutuplu finans kapital güçleniyor 2000 li yıllara doğru bu sefer biz süratle finans
kapitale eklemlendiriyorlar.
G.ÇETİNER= Hep geriden
M.GÜNDOĞAN= Başka bir şey yapıyorlar hocam. Bize hiçbir zaman özgür
kalkınmada önümüzü açmıyorlar. 2000 li yıllardan sonra finans kapital saltanatı
başlıyor. Bize bu sefer hightech ide veriyor. Her şeyi de fakat bu sefer bizi nerden
bağlıyorlar. Borçtan bağlıyorlar. Sen her şeyi yapabilirsin ama benim vereceğim
parayla. Yani finans kapitale eklemlendikten sonra. İyice emin olduktan sonra bize
borçlandırıyorlar. Bu kadar büyümeler oluyor hepsi doğru ama bir şekilde biz
aslında tamamen finans kapital vasıtasıyla şeye borçlandırılarak hızlı şey
yapıyoruz. Ne kadar çok borçlanırsan o kadar kalkınmana müsaade ediyorlar.
Diyerek birinci bölümü tamamlamış olalım. İkinci bölümde görüşmek üzere.

2. BÖLÜM (43:19)

M.GÜNDOĞAN= Tekrar iyi akşamlar değerli dostlar, kıymetli izleyicilerimiz. Evet,
hocam ikinci bölüme başlamadan konuşmalarımıza isterseniz tiwitler bayağı
akıyor gördüğüm kadarıyla
G.ÇETİNER= #benimdevletim epey tutmuş yani. Çok farklı yeni kişiler var
bakıyorum.
YAVUZ KILIÇ= #benimdevletim emperyal devletlerin uydusu olmayı terk etmeli
lider ülke olmalı d8 kapsamında demiş, kelimenin tam anlamı #benimdevletim
#benimdevletim dir #benimdevletim olmazsa benler devlet olur. Felsefe yapmış
Burak BAŞ= #benimdevletim Akçakoca’da çıkartılan doğalgaz bugün hala starx
Siyonist firma tarafından bizlere satılmaktadır. Bu durum kanımıza dokunuyor.
Yavuz TEKİROĞLU= #benimdevletim küresel düzenin kölesi, parçası müstemlekesi
değil alternatifi olduğunda gerçekten #benimdevletim olacaktır.

Umay ÇINARLI= #benimdevletim de 5 dakika sonra yasak başlıyor. Millet iftar
vaktinden önce fırınlara doluştuğu gibi tekel bayiine doluşacak yakında.
Alper ÜNLEV= #benimdevletim yok
Yavuz kılıç= #benimdevletim emperyalistlere verdiği 60 bin küsur maden çıkarma
ruhsatını iptal etmeli.
5Gezgin= #benimdevletim de devlet tahvili diye bir borçlanma senedi olmaz.
Devlet parasını kendi basıp halka kendisi dağıtır.
Firdevs ÇAĞLAYAN= #benimdevletim gerektiği gibi yönetmeyi bilmiyor, bilenlere
bırakıp gitmelidir.
M.GÜNDOĞAN= En doğru lafı bu. Emaneti ehline vermelidir.
G.ÇETİNER= Yavuz KILIÇ= #benimdevletim Emperyalistler bor ile çalışan araba
üretmişler bor madenlerimizi ele geçirmek için uğraşıyorlar. Yöneticiler oyuna
gelmemeli.
Firdevs ÇAĞLAYAN= #benimdevletim fikir üreten adamlara sahip çıkar, sloganik
konuşanlara değil.
Nacar FATİH= #benimdevletim ayıp olacak artık misafir geldi yazmayı
bırakıyorum maalesef.
#benimdevletim ıstakoz ithal edene kadar enerji için AR-GE ye yatırım yapandır.
#benimdevletim Ufuk Hattı olduğu gün eve misafir gelmesini yasaklar.
M.GÜNDOĞAN= Yasaklamayı, yasaklara karşıyız yani.
5Gezgin= #benimdevletim in kuruluşlarını kimse babasının malı gibi satamaz.
#benimdevletim topraklarında dünyanın 2. Büyük toryum yatakları olduğunu
bilmeli ve gereğini yapmalıdır.
#benimdevletim in madenlerini #benimdevletim den başkası işletemez arkadaş.
GÜLENDAM= bir başkadır #benimdevletim ya ya ya
Sultan DOĞAN= #benimdevletim geçmişindeki şanı devam ettirmeli gücün
milletten almalıdır.
Setenay CERAN= #benimdevletim bir isim vermiş gibi suçsuzları sindireceğini
sanıyorsa olmaz olsun.
#benimdevletim petrol ve doğalgaz açığını bor ile kapatabilir.
#benimdevletim AR-GE ye yatırım yapmalı.
İbrahim ŞİMŞEK= #benimdevletim hatta o kadar güçlü olmalı ki bizden korktuğu
için kimse Müslümana yan bakmamalı Osmanlı gibi.
Evet hocam geçiyorum biraz daha şöyle ilginçleri arıyayım mı?
M.GÜNDOĞAN= Buradan görüyorum ben hocam. Bayağı yani aşağıya indikçe
yığınla
G.ÇETİNER=Bahar AKÇİÇEK= #benimdevletim bir şehit i bile çok basite
almamalı. Ağlayana analar rol yapıyormuş gibi yorumlamamalı.
#benimdevletim silahını özel sektörden satın almaz kendi silahını tam manasıyla
kendisi üretir.
M.GÜNDOĞAN= Güzel
G.ÇETİNER= Evet
G.ÇETİNER= 5Gezgin den #benimdevletim de asgari ücret olmaz, emeğin tam
karşılığı olur. Vergi olmaz.
Aslında hocam bunu da hatırlatmış oldular. Öyle bir taahhüdümüz vardı not
alayım unutmuştum. Sağ olsun o mevzuya ufuk hattında girelim dedik ya. Asgari
ücretle asgari gelir meselesi. Onu da olmazsa sağ olsun kısaca evet yani ….

İzleyicilerimiz
#benimdevletim de devlet işiyle uğraşırken ayrı bir mum kendi özel işleriyle
uğraşırken ayrı bir mum kullanan Hz. Ömerler olmalı.
M.GÜNDOĞAN= İnşallah.
G.ÇETİNER= Nagehan TURAN = #benimdevletim Türk İslam ülküsü
#benimdevletim TURAN demiş nagehan TURAN
Gökhan HACIOSMANOĞLU= #benimdevletim doğunun felsefesi ile batılı
emperyalizme karşı olandır
Ömer MÜCEVHER= Sırada süt mü var Ufuk Hattı #benimdevletim
M.GÜNDOĞAN= Yani ne demek milli içeceğimiz süt mü. Hocam taze olsun diye
ineği göndermesinler.
G.ÇETİNER= Olur mu olur yani.
Hatice YILMAZ= #benimdevletim çıkarlarını düşünmeyecek insanlar tarafından
yönetilecek
#benimdevletim medeniyetler beşiği olduğunun farkında olandır.
#benimdevletim alkollü içki yerine şalgam suyu da içebilir.
Ömer MÜCEVHER = Allah iyiliğinizi versin Gültekin hocam, bugün herkes bayağı
bir search etti kabak çiçeğini ama yeni bir tanım kazandırdınız.
M.GÜNDOĞAN= Kabak çiçeği dolmasını unutmasınlar diye böyle yaptık.
G.ÇETİNER= Yönetmen Gökhan rica etsem bunu da okur musun. #benimdevletim
neden gerçek teröristleri kucaklayıp Trabzonspor taraftarlarını terörist gibi
karşıladı.
SİZDEN GELENLER
M.GÜNDOĞAN= Oooo. Hocam sizden gelenler köşesi ilan etmiştik oradan bir
şeyler geldi mi.
G.ÇETİNER= evet onlardan da bakalım seçtiklerine arkadaşların.
M.GÜNDOĞAN= İzleyicilerimizin oluşturduğu değişik kombinasyonları BDPS karşıtı
bazı şeyleri koyduk yani.
G.ÇETİNER= Burada bir tane var.
M.GÜNDOĞAN= Sizin her yeriniz neden bu kadar büyüdü bankalarımız?
Çünkü BDPS/KRS sistemiyle 60 milyar dolar gerçek paraya karşılık 800 milyar
dolar para basıp milleti sömürdük yavrucuğum.
Burada kırmızı başlıklı kız saf millet. Bankalar da kurt oluyor.
G.ÇETİNER= Bir tane daha varmış orada.
M.GÜNDOĞAN= BDPS/KRS düzeninden milletin değişmeyecek durumu. Hani iflas
etmiş tüccar. Öteki peşin yapan böyle bir şey vardı ya ona uyarlamışlar. BDPS/KRS
düzenini değiştirip doğal iktisat döngüsüne geçildikten sonra ki milletin durumu.
Evet, o da yani vatandaşın durum o hale gelir.
Yani her halde atlayarak 7-8 tane var diye işaret ediyorlar.
Burada borca dayalı para sisteminde vatandaş ne yapınca borç ve faizi biçersin
dur ve düşün yanlışlık nerede. Yani sen ne ekersen onu biçersin e
G.ÇETİNER= bir haberde vardı hocam bir eee hatta aksiyon dergisindeydi galiba.
Şey ekip faiz biçiyorlar diye çiftçilerin durumunu
M.GÜNDOĞAN= O habere nispeten yapılmış.
G.ÇETİNER= Evet
M.GÜNDOĞAN= Burada sizin bu şey ile ilgili herhalde
G.ÇETİNER= GAP projesiyle ilgili. GAP projesinin maliyeti 32 milyar dolar. Son on

yılda 285 milyar dolar faiz ödedik.
M.GÜNDOĞAN= Yaklaşık 9 tane GAP ediyor.
G.ÇETİNER= 9 tane GAP projesi faize gitti, çok acı bir durum.
M.GÜNDOĞAN= Ki bu o kadardan çok daha fazla. Buz dağının üzerindeki o kadar
yani.
G.ÇETİNER= Bütün büyüklerime soruyorum Merkez Bankasının bastığı bütün
fiziksel para 59 milyar iken
M.GÜNDOĞAN= 814 milyar nasıl oluyor.
G.ÇETİNER= Nasıl oluyor, hadi bakalım buyurun gülün yani.
M.GÜNDOĞAN= Ben diyor o kadar hızla büyüyemiyorum bu para nasıl büyüyor.
G.ÇETİNER= Evet gülüyor birde, hadi bakalım cevaplayın. Çok güzel sağ olsun
arkadaşlar.
M.GÜNDOĞAN= Başka var mı, sizden gelenler bu kadar mı 7-8 tane falan
demişlerdi.
G.ÇETİNER= Girdap şeyi var hocam
M.GÜNDOĞAN= Bu ne var ne yok insanın emeğini, alın terini hepsini yutuyor. Yani
şu anda ekonomik kriz bu girdap a benzetilebilir.
G.ÇETİNER= Evet teşhis çok önemli.
M.GÜNDOĞAN= Neden acaba hükümetler, değişir başbakanlar değişir de
ne bu devletin nede bu milletin borcu hiç bitmez.
G.ÇETİNER= Evet çok güzel.
M.GÜNDOĞAN= Evet bun otur bir düşün bakalım.
G.ÇETİNER= Sakın bunun sorumlusu BDPS/KRS düzeni olmasın.
M.GÜNDOĞAN= Ta kendisi.
G.ÇETİNER= Ta kendisi evet.
51-49 Sizden gelenler materyalleri
M.GÜNDOĞAN= oov bu ne
G.ÇETİNER= KRS'yi benzetmiş herhalde. Sihirbaz filan resmi var burada.
M.GÜNDOĞAN= Haa. Bu ne ki ben ancak tavşan çıkarırım. Bankalar 60 milyarın
üzerinden 800 milyar çıkarır diyor.
G.ÇETİNER= Aynen öyle.
M.GÜNDOĞAN= Bunlar yani hoop havadan para üretiyor. Evet, bununla birlikte
tamamlanmış oluyor.
G.ÇETİNER= teşekkür ediyoruz izleyicilere.
M.GÜNDOĞAN= evet arkadaşların ilginç kombinasyonlarını çalışmalarını
G.ÇETİNER= Hocam bu şekilde artacak inşallah tabi. Toplumda farkındalığın
oluşmasın hakikatten yani her sanatçı arkadaşlar diğer her kesimden insanların
buna
M.GÜNDOĞAN= son programda bir sürpriz yapabiliriz de şimdi düşünüyorum
yapalım mı yapmayalım mı diye. Bu programın konseptine uymayacak yani.
G.ÇETİNER= Evet. O nu siz bilirsiniz artık. Sabotaj ben artık fazla da
konuşmuyorum
M.GÜNDOĞAN= Hocam siz yaptınız yani ayran sabotajına şalgam geldi bakalım
bir daha ki programa çekersiniz buna mukabil bilemiyorum.

G.ÇETİNER= Korumalarla filan mı gelsek bir daha ki ne. Evet, böyle sabotajlar
güzel.
53-00M.GÜNDOĞAN= Temel argümanımız. Yani devlet üzerinden gidiyor bu programda.
Hashtag’ımızda #benimdevletim. İbn-i Haldun’un tanımını esas alıyoruz. Bu
Leviathan ’dır bilmem nedir filan Montesquieu'nun, Hoops’un diğerlerinin işte
buradan bu tanımları değil. Bunlarda bilgi olarak bize faydalıdır. Amma yani bize
uygun olan değer sayım kulvarından örnekler seçmemiz gerekiyor. Onun için de
ne dedik bize en yakın olan İbn-i Haldun’un bir devlet iki saç ayağı üzerine oturur,
bir tanesi paradır. Para deyince zaten bunun pazarı bankası filan hepsi giriyor,
Anlattığımız bütün mekanizma bunun içerisinde. Diğeri ordudur. Ordu dediğimiz
zaman. Ordu demek aslında savunma sanayi demek. Sizin elinizde teçhizat
olmazsa silah olmazsa değişik harp malzemeleri olmazsa bu ordunun manası yok
ki. Adamları yan yana getirip de sağa yap sola yap falan jimnastik kulübümü
burası, savaşa yönelik hazırlıklar olacak, düşmanın attığından daha üstününü
atacaksın. Bu araştırmaya yönlendirir . Onun için de
G.ÇETİNER= Hocam siz söyleyince aklıma geldi. Pek çok büyük aslında bakın
hocam, İnternetin ilk çıkışı 1969 yıllarında ve ondan sonra daha büyük pek çok
proje darp a değil mi. Yani savunma sanayi merkezlidir. Yani şu anda herkes
internet devrimi şu bu diyor ya
M.GÜNDOĞAN= Hocam savaşlar icatların anasıdır zaten.
G.ÇETİNER= Aynen öyle, Yani o zaruretler ve oradan çıkıyor yani. Pek çok şey
savunma sanayi ile çıkıyor. Finansla da eşleştirmişler şu anda. Arap baharında
biliyorsunuz 3 katı kadar silah savunma sanayi Amerika’nın artış göstermiş. Bu
küçülmenin olduğu zamanda krizden sonra biliyorsunuz çöküş döneminde hala en
önemli sektörlerin başında o geliyor.
M.GÜNDOĞAN= kesinlikle. Siz bu sahadan bu sanayi içerisinden
G.ÇETİNER= Ordu dediğimiz şey savunma sanayiini oradan tetikliyor. Bütün
bilimsel araştırmaları geliştirmeleri aslında bir anlamda tetikleyen mekanizma
55-32 M.GÜNDOĞAN= Türkiye de nedense bir grup insan, değişik değişik
gruplar her zaman savunma yatırımlarını, savunma bütçesini sürekli
tenkit edip dururlar. Hâlbuki savunma bütçesi dönüp de baktığımızda, mesela
Amerika’nın savunma bütçesi AR-GE ile birlikte ve özel sektörün yapmış olduğu
çalışmalar ile birlikte 1 trilyon doların üzerine çıkmış. Nasıl bir sektördür diye
baktığımızda mesela en ileri teknolojisi az önce ifade ettiğiniz gibi bu savunma
sanayisinde bulunur. Birde hocam savaşlar icatların anasıdır. Şimdi bunu
zaruret diyorlar ama zaruretler tam nitelendirmiyor durumu. Mesela zaruretler
kişiden kişiye değişir. Sizin zorunlu görmediğiniz şeyi başkası zorunlu görebilir.
Ama savaşın tekrarı yok. Savaş öyle bir şey ki kaybettin mi gidiyorsun.
Dolayısıyla adam en iyisini yapmak zorunda. En kaliteli işi yapmak zorunda. Siz
diyelim mal üretiyorsunuz bunda defo olabilir. Bunu başkasına satabilirsiniz. Bu
da böyle olsun dersiniz. Ama savaş için üretiyorsunuz bunun en iyisi olması lazım.
Çünkü kaybetmeye tahammülünüz yok.
G.ÇETİNER= Hocam yönetim bilimlerinin başlangıcı ordu dur.

M.GÜNDOĞAN= Tabi.
G.ÇETİNER= Commander Control diyoruz ya. Yani yönetimin yöneticinin
işlevlerinin başında gelen liderlik bilmem ne. Çünkü savaşa gidiyor. Kaybetmesi
insan hayatı demek.
M.GÜNDOĞAN= Bir orkestra olarak bu gündeme geliyor bu maalesef inançlı
insanlarda bu koroya dâhil oldu son zamanlarda. Böyle yani ağızlarını şişire şişire
yerden kırarak yani konuşuyorlar. Bunlara söyleyecek lafımız çok ta, biz şimdilik
bunları saklı tutarak, programın formatına uymadığı için devam edeceğiz. Bilimsel
bir dergide yayımlanmış. Bir makaleden birkaç tane satır okuyacağım. Buna
benzer şeyleri bulmak mümkün. Ne diyor.
M.GÜNDOĞAN= Amerika’nın ulusal çıkarlarını ve stratejik hedeflerine
yönelik realist dış politika anlayışında ordunun kullanımına sıklıkla
başvurulması da savunma sektörünü önemli oranda beslemektedir.
Yani dış politikada sen güçlü mü olacaksın. O zaman savunma sektöründe güçlü
olacaksın. Çünkü ordun savunma sanayisinde olursan güçlü olur.
G.ÇETİNER= Burada orduyla ilgili yani bizde tam şimdi öyle bir yapı var ki tam
tersi durum söz konusu yani. Ordu üzerinde oluşan algılar.
M.GÜNDOĞAN= Ben bunu bir proje olarak görüyorum. Bunu normal bir şey olarak
algılamamız mümkün değil. Bakın bir başka ifade.
Amerikan ordusunun dış politika hedeflerinde etkin rol oynayabilmesi
için Amerikan savunma sanayisinin öncelikle ordu ihtiyaçlarına sürekli
cevap verebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla savunma sektöründe
araştırma faaliyetlerinin devamı son derece önemlidir.
Şimdi bu İbn-i Haldun’un söylediği gibi, orduyu güçlendirir. Orduya sahip olmak
demek ne demek. Bu kadar adamımız var demek değil ki. Orduya sahip
olmak demek. Aynı zamanda onların atış ve ateş gücünü arttırmak
demektir.
Ben hocam 2000 li yılların başında bir ticari sebepten dolayı Lübnan’ gittim.
Beyrut merkezi yerinde büyük bir liman ve serbest bölge hazırlanıyordu. Oradan
bir büro alınması için, ticaret yapılması için imkânlar vardı. Biz de danışmanlık
yaptığımız şirket adına gidip o bürolara bakalım dediğimizde oradaki bir şahıs,
Fransızca konuşuyor.
Burada büro kuracağız, şirket kuracağız, dediğimizde
“Fransız şirketleri var işte bunlardan bir tanesini satın alın. Hiç kullanılmayan”.
Bunlar posta kutusu şirketi gibi.
Tek bir tane posta kutusu var orada bir tane büro tutuyorsunuz. O şirketin adı
orada. O şirket değişik vergi muafiyetlerine sahip olduğu için o şirketin üzerinden
siz işte ithalat ihracat yani değişik mal ve hizmetin sevkini yapıyorsunuz. Şimdi
baktım yığınla şirket var. Dedim ya bunlar nasıl oluyor. Dediler ki efendim Beyrut
da iç savaş patlamadan Fransız şirketleri çoktu. İç savaş patladı bütün şirketler
geri gitti. Ne zamanki barış geldi biraz daha nispeten yani, Lübnan da barış hâkim
oldu. Ticaret yapılmaya başlandı. Şimdi söyleyeceğime çok dikkat edilmesi

gerekiyor.
Bir Fransız general, deniz kuvvetleri komutanı, uçak gemisiyle Beyrut
limanına geliyor. General iniyor. Orada Beyrut cumhurbaşkanı ya da
başbakana bir şahsa bir liste veriyor. Ne listesi biliyor musunuz? O
Fransız şirketlerin listesi. 35 sene önce burada diyor bu şirketler faaliyet
gösteriyordu. Bu şirketlerin bütün haklarını biz Fransız hükümeti olarak
korumak istiyoruz. Bunların tekrar sizin kuracağınız bütün sistem
içerisinde hukuki bir yeri olacak.
Kim götürüyor, general, neyle götürüyor uçak gemisiyle. Bunlar
mesajdır.
Sen işte ben çok zekiyim, dünyayı tur atarım, oradan takla atarım, buradan
havada tutarım. Koşturursun gezersin tüm dünyayı böyle ama ondan sonra senin
burnunun dibinde her türlü atraksiyonu yaparlar sen dönmüşsün kendi orduna
bak ordu içerisine bak ürettiğin silahlara baktığın zaman, kendi ürettiğin bir şey
yok ki. Dışarıdan sürekli aldığın silahlar. Amerikan ordusunun mesela
envanterinden çıkacak olan silahlardan tut da, Avrupa’nın değişik hükümetlerinin
ya da ordularından verilen silahlar, bu silahlarla sen ordu yaptım diyorsun. Şimdi
bu ordunun suçu değil ki. Bu buradaki bu zamana kadar, kim olursa olsun, biz
dedik ki bu sistem alternatifi bir programdır. Şu iktidar bu iktidar diye
suçlamıyoruz. Ama kurgulanan bu devlet sisteminde bu savunma sanayi yok. Hiç
kimse var olduğunu söylemesin. Savunma bütçemiz ortada. Çok büyük gibi gelen
savunma bütçemizin o kadar da büyük olmadığını biliyoruz.
G.ÇETİNER= İstanbul Ticaret odasının bir grafiği vardı hocam.
M.GÜNDOĞAN= Bravo hocam onu sen bana vermiştin.
G.ÇETİNER= Çok çarpıcı bir örnek
01-02-55 - İTO
M.GÜNDOĞAN= 17 Mayıs 2013 tarihli İstanbul Ticaret gazetesi. Gazeteyi de
burada çok rahat. İşte bu kez Türkiye IMF'yi falan mezun etti diye seviniyorlar
yani. Kim kimi mezun etti göreceğiz. İşte savunma sanayiinin kritik üretimine İTO
üyeleri de talip olsun diye bir haber yapmışlar. Bu haberi alıyoruz bakıyoruz. İşte
değişik, Roketsan'dan tutunda işte TAİ den işte İTO üyelerinin yerli üretimden.
Sonra burada mesela bir roket projesinden bahsediyor. Roketsan'da yapılan roket
projesi. Bunun menzili nedir diye bakıyorsun 150 km civarında menzili
var. E senin yanında İRAN a bakıyorsun. Adam biraz AR-GE yapıyor, biraz
çalışma yapıyor, 1500 km roket fırlatıyor.
G.ÇETİNER= 10 katı.
M.GÜNDOĞAN= 1500 km. sen yani, roket yapıyorsun 150 km. bu ne demektir sen
kendi toprakların içerisinde savaşı sürdüreceksin. 1500 km yaptığın zaman. Sen
kendi topraklarının dışındaki bir tehdidi de karşılayabilirim demek istiyorsun. O
zaman gidersin dış politikayı da yaparsın. O zaman gidersin istediğin yerde
istediğin kuralları da koymaya çalışırsın. E şimdi bakıyoruz sizin de buyurduğunuz
gibi şurada işte roketsan’dan bahsediyor. Haberi okuyorum.
Yerli hammadde, yerli altyapı ve yerli teknoloji ile üretimi arttırmaya çalışan
Roketsan, 2012 yılında 21 milyon dolarlık işi yerli yan sanayi ye aktardı.
G.ÇETİNER= 21 milyon sadece, milyar değil yani

M.GÜNDOĞAN= 21 milyon. Biz biliyoruz yani mesela savunma sanayi
müsteşarlığı yerel olarak yerli firmalar katkı yapsın, yerli firmaların üretimde
savunma sanayi üretiminde payları artsın diye uğraşıyor. Ama orada değişik
hesaplar karşılarına çıkıyor. Ama devlet ise bir devlet oturacak bunu koordine
edecek.
G.ÇETİNER= Tabi
M.GÜNDOĞAN= Bir devlet diyecek ki benim iki tane temel işim var. Paranın sahibi
olacağım, pazarların sahibi olacağım, şimdi çıkarmışlar serbest Pazar. İşte serbest
piyasa. Yahu serbest piyasa dingonun ahırı değil ki. Daha yeni yaşanan bir olay.
Hollanda’da bir büyük inşaat ihalesine çıkılıyor. Bir Türk firma katılıyor,
Hollanda’daki işi alıyor. Birçok Avrupa firmasının önünden işi alıyor. Bütün kalite
belgeleri var. Bütün üretim belgeleri var. Yani ben burada isim vermek
istemiyorum sadece. Her şeyi tamam. Avrupa’da ki işleri var tamam. Hollanda
hükümeti bakıyor, bir dakika diyor bir Türk firması gelecek, burada benim
pazarımda benim şirketlerimin önüne geçecek. Ne yapıyor. Alıyor şirket
yetkililerini karşısına Hollanda devleti. Ben işte ona devlet derim. Diyor ki siz
Hollanda’ca biliyor musunuz? Onlar diyor bilmiyoruz. O zaman siz buradan bu
ihaleyi alamazsınız diyor. İhaleyi iptal ediyor.
G.ÇETİNER= Aynen hocam.
M.GÜNDOĞAN= Alırsın koltuğunun altına tavla şeyini gidersin diye espriler olur
ya. Buda aldı ihaleyi çekti gitti. Neden. Aslında maksat Hollandaca mı? Hayır
değil. Devlet adam. Pazarıma sahibin diyor. Pazarıma sahibim diyor.
G.ÇETİNER= Ağzınla bir kuş tut bakayım onu göreyim diye
M.GÜNDOĞAN= O nu yapsan ağzınla bir kuş tut bakayım diyecek yani, bir kuş
tuttun ama ikincisini kaçırdın diyecek. Dolayısıyla bu savunma sanayii bu kadar
önemli. Siz dediniz ya icatlar şeye göre gelişiyor. Günümüzde ne konuşuluyor,
asimetrik savaş. Amerikan savunma sanayi genelde işte büyük hantal büyük
böyle düzenli ordu savaşına yönelik bir sanayidir onlar üretir, dev sanayileri vardır
öyle deniliyor ya. Şimdi mesela adam analizini yapıyor. Ne diyor.
“Amerikan savunma sanayisi ordunun gerilla ve terörle mücadelesi için
destek kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yanı sıra otomatik hedeflemeleri ile
atış doğruluk oranları yüksek akıllı silahlar ve bunlar için geliştirilen
akıllı mühimmatların kullanımı için doğan ihtiyaçlar doğrultusunda ek
üretim ve araştırmalarında dâhil olacağı birçok yeni projenin ortaya
çıkması beklenmektedir. Mevcut bilgi teknolojileri ile uydu
teknolojilerinin daha da geliştirilmesi bu açıdan ön plana çıkmaktadır.
Sonra ne diyor.
Asimetrik savaşa odaklanmış bir savunma sanayii üretiminde ana
sistemlerden alt ya da yan sistemlere doğru kayma gerçekleşeceği için
büyük üreticileri isyan ettirebilecek ölçüde düşüşlerin yaşanması
beklenebilir. Ancak bu da KOBİ diyor yani orta ölçekli sanayinin
gelişimine vesile olacağı için bu da tabana yaygın” …
G.ÇETİNER= Savunma sanayiinin aslında her alanda yani hem büyük sektörde
hem KOBİ'lerde her yerde …

M.GÜNDOĞAN= Hepsininde faydası var. Ne diyoruz. Ordu demek savunma
sanayii demek. Bu sanayide varmışın arkadaş işte 21 milyon dolar. Ne kadar borç
ödüyorsun 60 milyar dolar kabaca. Ne kadar enerjiye para ödüyorsun 60 milyar
dolar da oradan gidiyor 120 milyar dolar.
Hocam bazen insan mesafe alıyor ya, hani peygamber efendimizin (s.a.v.) olduğu
da söylenir Hz Ömer’in (r.a.) sözü olarak ta sözü olarak nakledilir “ölmeden önce
ölünüz diye” bir ifade var ya bu ne demektir. Ölmeden önce otur kendini bi… Sen
şimdi öleceksin, yarın diriliş gününde geleceksin ve bu yaşadığın hayattan, kur-an
ve sünnete uygun bir şekilde yaşadın mı onun hesabını vereceksin, oraya gelip de
şu hesabı yanlış yapmışız şurasını eksik yapmışız diyeceğini önce bir hesap yap
deniyor. Buradan hareketle. Buradan ilham alarak diyoruz ki. Ya biz bir devlet
miyiz? Şöyle geriye dönüp bakıyorum. Para bu devletin kendi malı mı? Kendi ölçü
birimi mi değil. O nu banka şirketlere anonim şirketlere devretmiş. Peki,
pazarlarda üretim yapılıyor mu?
G.ÇETİNER= Hocam o konuda kitap şeyi vardı, unuttuk onu.
M.GÜNDOĞAN= Buyurun hocam
G.ÇETİNER= Hz. Ömer(r.a.) ile ilgili, orayı da açtınız ya. Bir kitapta aslında var.
Pazarlarla ilgili dediniz ya. O aklıma geldi yani. İsmi Hz. Peygamberin (s.a.v.)
Yönetimi. Et-Teratibul İdariyye. Muhammed Abdülhay El Kettani den çevirmişler.
Dç. Dr. Ahmet ÖZEL
M.GÜNDOĞAN= Kettaninin kitabı yani. O iki ciltlik bir kitap bildiğim kadarıyla.
G.ÇETİNER= Evet 2 ciltlik bir kitap. Şimdi burada Et-Teratibül İdariyye bir anlamda
yönetim modelleri diye belki çevirebileceğimiz düzenlemeler, yönetim metotları
anlamında bir kısım var. Tam pazarlarla ilgili hani dedik ya, savuna sanayiini ona
bırakmış, para zaten devletin değil şu anda, başkası devlet olmuş. Banka
şirketleri anonim şirketleri. Şöyle o kısım. Ömer bin Hattab r.a halifeliği sırasında
pazara gitti. Ve oradakilerin çoğunun nebatilerden olduğunu görünce üzüldü. Yani
hep böyle sebze meyve türü şeyler. Yani biz bugün diyoruz ya yüksek katma
değerli şeyler, işte savunma sanayii şu bu filan. Yani onu görüyor. Halk ashap
onun yanına toplanınca kendilerine bunu haber vererek, pazarı terk etmelerinden
dolayı onları kındı. Yani diyor ki neden sadece nebatat. Yani Pazar üretimi yok.
Onlar da kendisine şöyle dediler. Allah bize nasip ettiği zaferle bizi pazarda
müstağni yani muhtaç olmayan kılmıştır.
M.GÜNDOĞAN= Yani biz o kadar bir güç olduk ki her tarafı yönetimimize aldık,
hâkimiyetimize aldık, üretmeye gerek yok, oradan mal ve hizmet geliyor biz de
bunları tüketiyoruz.
G.ÇETİNER= Evet yani bir anlamda, Osmanlı döneminden sonra da aynı şeyi
görebiliriz.
M.GÜNDOĞAN= Evet
G.ÇETİNER= Hz. Ömer r.a. ise şöyle dedi. Şu vizyona bakın. Allah (cc) ant olsun.
Eğer böyle yaparsanız. Muhakkak ki erkekleriniz onların erkeklerine, kadınlarınız
da kadınlarına muhtaç düşecektir.

M.GÜNDOĞAN= Süper. Yani bizim yırtındığımız çırpındığımız şeyi. Eğer siz
pazarları terk ederseniz, üretimi terk ederseniz,
G.ÇETİNER= Başkalarına bırakırsanız
M.GÜNDOĞAN= Sizin erkekleriniz onların erkeklerine, sizin kadınlarınız onların
kadınlarına köle olacaktır.
G.ÇETİNER= Yani muhtaç duruma düşmek demek köle olmak demek. Yani dediniz
ya hocam arada düşünün, tam da bununla da örtüştü. Hani o aşamaları
söylediniz. O durumun yani resmedilmesi burada.
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M.GÜNDOĞAN= Hz. Ömer gibi müthiş bir ….
G.ÇETİNER= Çok veciz bir şekilde yani orada siz ne yaparsanız yapın onlar ne
yapmış bütün saha onların düzenlemeleri her şeyi onlar tanzim ediyorlar. Ondan
sonrada diyorlar hadi bakalım sen şunu yapabilirsin, yok sen orada durma, orada
dur, şunu yap, yani sen şunu yap, burada şunu yapabilirsin şunu yapamazsın, en
sonunda tabi geliyor borçlanıyor. Bir şey de yaparsan bunu da borçlanarak
yapacaksın. Yani bütün bu olay aslında ….
M.GÜNDOĞAN= Gerçekten bunu okuduktan sonra bunu söyledikten sonra siz
bunun üzerine aslında söylenecek, özetin özeti olmuş yani. Dolayısıyla biz
dönüyoruz pazarlara bakalım.
G.ÇETİNER= Evet.
M.GÜNDOĞAN= Bu pazarlara gittiğimizde hocam sebze meyvenin dışında ki onda
bile şüphelerimiz var artık.
G.ÇETİNER= Aynen öyle GDO lu ürünler bilmem ne.
M.GÜNDOĞAN= GDO lu ürünler ve dışarıdan ithal gelen ürünler. Pazarlarımızda
üretim başkalarının mı.?
G.ÇETİNER= Başkaların.
M.GÜNDOĞAN= Markalarımıza bakıyoruz bunlar başkalarının mı?
G.ÇETİNER= Başkalarının.
M.GÜNDOĞAN= Tasarımlara yeni yatırımlara bakıyoruz, başkalarının mı?
G.ÇETİNER= Başkalarının.
M.GÜNDOĞAN= Burada ki toplum islam toplumu her tarafa hakim ve muzaffer
oldukları için bunu yapmışlar bizde o da yok. Bizim durumumuz hani hem kel hem
fodul. Yani kardeşim senin en çok üretimle çıkabilirsin. Japonya mesela sarıldı ARGE ye biliyorsun Japon modellerini anlatıyoruz endüstri mühendisliğinde
G.ÇETİNER= Aynı 4. Katmanda milli gelir oluşumu, imalat sistemleri, üretim
sistemleriyle herşeyiyle …. Tam zamanlı hepsi yani o yapıda ….
M.GÜNDOĞAN= Yani pazarını bırakmadı neticede. Pazarlara bakıyorsun pazarlar
bizim değil. E dönüp bakıyoruz şimdi Mehmetçiğin eline verdiğin silah benim mi
kardeşim. Ne veriyorsun mesela G3. Almanların ürettiği bize verdiği hala

kullandığımız silah. Mehmetçiğin bindiği tanka bakıyorsun sen mi üretiyorsun.
Attığı şeylere bakıyorsun, çeşitli yüksek teknolojili silahlar, bunlar senin mi?
G.ÇETİNER= Hayır
M.GÜNDOĞAN= Orduyu da bırakmışsın.
G.ÇETİNER= Nebatat da yok. Yediği içtiği bile başkasından
M.GÜNDOĞAN= O zaman insan şunu düşünüp bakacak, aynaya bir bakalım biz
devletmiyiz hakikatten.
G.ÇETİNER= Yok, öyle bir şey yok. Nerede bizim devlet. Benim devletim dediğimiz
şey
M.GÜNDOĞAN= Siz bakın bakalım bir iki twit daha ne çıkar. Baktığımız zaman
benim devletimin böyle olmaması gerekiyor. Burada bizim şunu diyebilmemiz
lazım. Ya burada bir yanlışlık var. Biz yapıyoruz ediyoruz ediyoruz bir netice
alamıyoruz. Etrafımızda, ya hocam işte o kadar yollar yapılıyor evler yapılıyor
inşaatlar büyüyor ne bileyim fabrikalar mallar geliyor gidiyor falan. Ya iyide
bunların hiç birinde ben yokum, biz yokuz.
G.ÇETİNER= Kabak çiçeği gibi açıldık yani.
M.GÜNDOĞAN= Kabak çiçeği gibi açılmışız. Kabak çiçeğinin içinde dolmayı da
bize zehirli GDO lu pirinç gibi koymuşlar, ondan sonra biz dönüpde aynaya
bakıpta ….
G.ÇETİNER= Ekonomistlere sorarsanız hocam, üste koyuyor devletin borcunu, alta
da koyuyor milli gelir dediğimiz şeyi, yani içinde tüketimin olduğu formülde
hesaplanan şeyi borcu borca kıyaslıyor, devletin borcunu yani çoğunluğu tüketim
borcu olan şeye kıyaslıyor ha diyor bu oran diyor hala sürdürebiliyoruz.
M.GÜNDOĞAN= Onlar onu demiyor aslında. Bunlar şimdi bizi böyle bir kulvara
sokup sömürenler gelip bunlara, onlar kitaplarını yazıyorlar, bizimkinlere
bizimkilerde onları okuyor. Papağan gibi onları söylüyor.
G.ÇETİNER= Ya senin kendi özün yok mu kardeşim?
M.GÜNDOĞAN= Özü yok. Pazarda yokuz bak. Bak tekrar tekrar yanı şeyi
söylüyoruz. İbn-i Haldun iki tane iki saç ayağı üzerine bir akıl bir denge
mekanizması kuruyor. Nedir? Ordu yani savunma sanayi YOKSUN, yoksun yani bu
kadar.
G.ÇETİNER= 20 milyon dolara muhtaç bakın. 20 milyon dolar.
M.GÜNDOĞAN= Mesela ne diyor Amerikan savunma sanayi gelişen mesela
terörle mücadele ise ona göre silah üretmeye başlıyor, o nu da KOBİ lere
ürettiriyor. Bizim mesela HERON lar bilmemeneler mesela onun gibi konular geçti.
İnsansız uçaklar geçti. Türkiye de bir KOBİ dünyadaki üretimden çok daha kaliteli
üretim yaptı. Beraber gittik isim vermeyelim burada. Başında akademisyen bir
abimiz var. Adam ne kadar şey yaptı. Ne kadar zor durumda. Devletin o kadar da
çok sahip olmadığını yani
G.ÇETİNER= Onlar kahraman hocam, ne kahramanlar çıktı. Devlet yok ortada,
kahramanlık yapıyorlar.

M.GÜNDOĞAN= ASELSAN da öldürülen mesela o gencecik mühendis
arkadaşlardan tut da Isparta’da düşen uçağa kadar. Hala mesela o nükleer ekibin
falan bir uçakta gitmesi filan. Devlet olmanın gereği mesela onların
G.ÇETİNER= Devlet yok hocam orada gelen borç varya borç.
M.GÜNDOĞAN= Bizim konseptimizde kurguladığımız, tasarladığımız
devlet ile şu anda var olan devlet arasında makas var. Bir açıklık var.
Bizde işte bu düzen alternatif sistem ….
G.ÇETİNER= Makas bile yok hocam. Makas demek bile bir şey ifade
ediyor. Yok makas falan yok. Devlet başkası başka
M.GÜNDOĞAN= O zaman biz oturacağız diyeceğiz ki kardeşim biz ne yapıyoruz
ya biz kendimize gelelim. Balık oltasını çimenlerin arasına tarak balık
yakalayamazsınız.
G.ÇETİNER= Hocam iletişim teknolojisi nedir. Önemi ne kadar büyük değil mi?
M.GÜNDOĞAN= Evet.
G.ÇETİNER= Bakın Aselsan diyelim ki yaptı değil mi. Yani şu cep telefonu 11 ayda
yaklaşık diyelim ki kaç milyon cep telefonu değiştiriyoruz. Onunla ilgili rakamları
bilirler. Şu cep telefonu bir tane markamız var mı?
M.GÜNDOĞAN= Hocam o konuya 3. Bölümde girelim. Cep telefonu ile ilgili
biliyorsunuz ASELSAN’IN cep telefonları vardı ama ne oldu biz onu tam olarak
bilmesek bile ama en azından burada gündeme tekrar getirelim çünkü
konseptimize gayet uygun. Aslında konuşulacak kıymetli izleyiciler değerli dostlar
çok şey var. İçerisine girdiğimiz de de biz programı tam istediğimiz zamanda
bitirelim diye gayret ediyoruz. Arkadaşlar da işaret ediyor zaman zaman süre
doldu diye. Biz bu bölümü burada tamamlamış olalım sakın bizden ayrılmayın.
Son bölümde devle konusunu derleyip toparlayıp bir dahaki bölümde medeniyet
kurgusuna doğru yol almaya çalışacağız, görüşmek dileğiyle.

3. BÖLÜM (01:21:42)
M.GÜNDOĞAN= Evet kıymetli izleyiciler değerli dostlar. Programımıza son
bölümüne başlıyoruz. Hocam isterseniz birkaç tane daha twit okuyalım. Çünkü
baya var. Birkaç tanesi ara da bakmıştık hoşumuza gitti. O nu izleyicilerimizle
paylaşalım istersen.
G.ÇETİNER= #5gezin: #benimdevletim kendi parasını bankalardan borçlanmayıp
kendi basan milli devlettir. #benimdevletim güçlü olmalı, güçlü olmak için
bağımsız olmalı, bağımsız olmak için kendi parasını basmalı Yavuz KILIÇ. Firdevs
ÇAĞLAYAN: #benimdevletim üretir, üreteni teşvik eder, üretmek için gerekli
zemini hazırlar. Sema DİKBAŞ: #benimdevletim katliam olunca öyle bir gündem
değiştiriyor ki, sanırsın ULUDERE’Yİ jinekologlar, REYHANLI’YI alkolikler
bombaladı.
M.GÜNDOĞAN= İzleyiciler aslında baya siyasete kayabiliyorlar.

G.ÇETİNER= Fatih NACAR: #benimdevletim sahip olduğu birikimi bütün insanlığın
saadeti için kullanır.
Yavuz TEKİROĞLU: #benimdevletim parasını, silahını, enerjisini, teknolojisini kendi
üretir.
Firdevs ÇAĞLAYAN: #benimdevletim bilir ki hazıra dağ dayanmaz, üretmeyen
devlet bağımsız olmaz.
M.GÜNDOĞAN= Kesinlikle
G.ÇETİNER= Yaviz TEKİROĞLU: #benimdevletim halkının alınterinden aldığı
vergiyi borç faizi olarak asalaklara yedirmez. Evet böyle devam ediyor, isterseniz
hocam şey yapalım.
M.GÜNDOĞAN= Evet hocam az önce konuştuğumuz mevzudan. ASELSAN da biz
cep telefonun bahsettiniz. Aselsan cep telefonu üretiyordu biliyorsunuz. O
sıralarda Samsung da yeni cep telefonları üretiyordu.
G.ÇETİNER= Evet.
M.GÜNDOĞAN= Hatırlarsanız Samsung un cep telefonları ile Aselsan’ın cep
telefonları birbirine benziyorlardı. Şu anda Aselsan’ın ürettiği cep telefonu yok
ortada. Samsung un ürettiği Galaxy ler cebimizde. Ve her birine S4 çıkarıyor yani
2000
G.ÇETİNER= Yok satıyor.
M.GÜNDOĞAN= Yok satıyor. 2000 lira dan satıyor. 2000 lira veriyoruz. Bir
memurun 1 aylık maaşını getirip 1 tane cep telefonuna veriyorsun. Nerde bizim
Aselsan çalışmaları falan. Ondan sonra bizim havacılık sanayiinde mesela
çalışmalar başlamıştı. TAI de filan. Birçok çalışma. Bende çalıştım, epey iyi bir
konumda. Ama mesela kendi milli harp sanayimizi, endüstriyel sanayimizi
kurabilmemiz gerekirken herhangi bir şekilde bakıyoruz bu konularda nedense
yatırım olmuyor. Çünkü neden dışımıza mihraklar, biraz topu taca atıyor gibi
konuşuyorum ama programın formatından dolayı, mihraklar Türkiye’nin kendi
ayakları üzerine kendi özüne, kendi konseptine kendi değer sayımına uygun bir
devlet kurgusu üzerinde olmasını istemiyorlar. Tekrar tekrar ediyoruz. İşte
pazarlara hakim olsun istemiyor. Çünkü onların mallarını satıyoruz. Her şey
onların. Savunma sanayiinde tebarüz …. Edelim ortaya çıkaralım istemiyor çünkü
onların yine mallarını tüketiyoruz, onların silahlarını kullanıyoruz. Nerde görülmüş
sen kaşındaki ordunun silahını kullanarak onu yeneceksin. Mümkün değil. Gelinen
nokta böyle bir nokta. Burada esas olan devlet kuruluşunun yeniden bu devletin
bu sistemin yeniden kurgulanmasıdır. Bizim isyan ettiğimizde budur zaten. Bunun
kalbinde merkezinde harp gibi yani sinir merkezlerinin geçtiği yerde BDPS yani
borca dayalı para sistemi mevcut KRS Kısmi rezerv sistemi bunlar.
G.ÇETİNER= Devlet çünkü bir kısıt haline getirmiş o para. Devlet çünkü asıl
üreten nedir bankalar. Bazen diyoruz ya faiz kalkmış olsa bile 2 kişi geliyor
diyelim ki. Sen dur sana vermiyorum parayı. Havadan o yaratıyor ya parayı
sana veriyorum al demesi bile nedir. Faizin ta kendisidir.

M.GÜNDOĞAN= Faizin ta kendisi. Çünkü karşılığı olmadan
G.ÇETİNER= Karşılığı olmadan alıyor. Dilediğini dediğimiz gibi borçlandırıyor. Yani
bütün aslında orada. 21 milyon dolar gibi bir rakam ve ya şu bu hocam bunlar çok
M.GÜNDOĞAN= Komik rakamlar yani şeyler
G.ÇETİNER= Komik rakamlar
M.GÜNDOĞAN= Bu kadar büyük para transferleri içerisinde
G.ÇETİNER= Yani hocam savunma havacılık üzerine bilmem ne enstitüler
kurulabilir, neler yapılabilir. Şu genç nüfus var değil mi? Neler yani bütün her şey
var orda.
M.GÜNDOĞAN= Mesela sizin söylediğiniz çok ilgi çekicidir. İnşallah bu birilerine
fikir olur da.
G.ÇETİNER= Bor mühendisliği
M.GÜNDOĞAN= Bor mühendisliği
G.ÇETİNER= Aynen öyle, neden Bor mühendisliği yok. Değilmi çok ilginç.
M.GÜNDOĞAN= Mesela toryum mühendisliği gibi, bunları kombine edecek bir şey
olabilir. Ama bor mühendisliği bor tuzları. Dünyanın en büyük rezervleri bizde. İşte
Eskişehir’de, Kütahya’da. Boraks, Tinkal, Kolemanit’ler bunlar hep bor tuzları.
G.ÇETİNER= Aynen, neler yapılabilir.
M.GÜNDOĞAN= Sende olmayan, şu an itibariyle sende olmayan bir enerji
hammaddesinin mühendisliği var, yabancı kitaplardan okutuyorsun. Test etmeye
geldiği zaman, çocuklara mesela laboratuvarı göstereceksin, petrol sahası
göstereceksin böyle bir şey yok. Bir iki yere götürebilirsen, Batman’da kuyuların
başına o nu götürüyorsun. Ama bor mühendisliği, doğal olarak çocuklar
gidecekler çalışacaklar. Bor tuzlarından bundan neler yapılabilir diye. E
geçenlerde ben yanlış hatırlamıyorsam 500 e yakın değişik sanayiinin girdisi
olarak kullanılabiliyor Bor. Sen şimdi böyle birşeyde yığınla çocuk doktora projesi
yapacak, master yapacak, doktora, diploma projesi yapacak aslında. Ne çok yeni
tasarım ortaya çıkar.
G.ÇETİNER= Hocam dikkat edersiniz şeye girmedik bile. Akdeniz enerji kaynakları
var ya. Hatta bir resim var mesela bir yerden aldık. Güneydoğudaki evler veya
Türkiye’nin belli bölgelerindeki evler enerji üreten fabrikaya dönüştürülebilir diye
bir resmimiz var bizim. Arkadaşlar gösterirse onu.
M.GÜNDOĞAN= Hocam siz mi söylemiştiniz, Almanya sahra da büyük sahra da
yer alıyor. Güneş kolektörleri koyuyor. İletim hatları yerleştiriyor. Güneş
kolektörleriyle ve iletişim hatlarıyla 2 şeyi yapabiliyor. 1. İsterse o iletim hatlarıyla
isterse Avrupa şebekesine bağlanıp kendisi elektrik üretebilir. 2. Si oradaki
elektriği satıp, parasını alıp yine kendisi kar edebilir.
G.ÇETİNER= 50 milyar dolar civarından ihracattan bahsediyorlar hocam
Almanya’nın sadece bu alternatif enerji kaynakları vs. dedikleri şey. Yani bizim
neredeyse girdi ye yakın ihracat yapıyor. Başka bir bölümde de söyledik hocam

değer sayım üzerine konuşurken, Türkiye de ki evlerin yapılması kentsel dönüşüm
falan diyoruz ya. Geçen bölüm de de söyledik.
M.GÜNDOĞAN= Geçen bölümde de söylemiştik biri geldi. Yani enerji evleri nasıl
yapılır diye.
G.ÇETİNER= Enerji evleri, yarısına yakını enerjinin evlerde tüketiliyor diyor. Yani
evleri ilk inşa ederken, villa tipinde, 2 şer 3 er katlı muazzam yaşam kalitesi
sunan, jeotermal enerjisiyle güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten evler
düşünün. 30 milyar dolar sizin ithalattan kurtulmanız demek. Yarısına yakını
demek sadece oradan. Bu değer sayımı değişmek gerekiyor hocam orada da.
M.GÜNDOĞAN= Hocam ilk programda ilk düğmeye dokunurken değer sayım
değişmeden olmaz. Bu değer sayım nedir, paradigma artı yani paradigmanın tam
kelime karşılığı değil biz ona ne koyduk bir de bizim inançlarımız var. Ahirete
müteallik hal ve hareketlerimiz var. Bunu da içerisine gömdürüp de
koyabileceğimiz kelime değer sayım. Tek bir kelime varsayım gibi. Yani varsayım
nasıl tekkelime olarak kullanılıyor. Değersayımı da tekbir kelime olarak yazıyoruz.
G.ÇETİNER= Evet.
M.GÜNDOĞAN= Böyle bir şeyi koyduk.
G.ÇETİNER= Hocam sorular vardı. Ama bir izleyicimize söz vermiştim ben size
bahsettim.
M.GÜNDOĞAN= Bana göndermiştiniz o soruda bir iki şey gireceğiz ama
söylemişken o sorulara bir girelim.
G.ÇETİNER= Birincisi mal ve hizmet nasıl ölçülecek.
M.GÜNDOĞAN= Bunu bir vatandaşımız mı soruyor.
G.ÇETİNER= Evet Fatih NACAR diye bir arkadaşımız. Gençlerden birisi ben tahmin
ediyorum. Şahsen kendisini tanımıyorum.
M.GÜNDOĞAN= Bende 15-16 yaşlarında biri gibi algıladım
G.ÇETİNER= Evet, mal ve hizmet nasıl ölçülecek bunun kriterleri neler.
M.GÜNDOĞAN= Bildiğimiz arz ve talep yasası burada da geçerlidir.
G.ÇETİNER= Bir bardak çay mesela. Getirdi bana birisi. Bunu satar 10 lira da
diyebilir. Ben kardeşim onu almam
M.GÜNDOĞAN= O fiyat oluşmaz.
G.ÇETİNER= Yani o ölçü dediğimiz şe, o denge ile birlikte düşündüğümüzde
kendisi ortaya çıkan bir şey bu.
M.GÜNDOĞAN= Şimdi temel ekonomi prensipleri var. Bu temel ekonomi
prensiplerinin bilinmesi gerekiyor. Arz ve talep yasası her zaman geçerli. Adam şu
çaya 10 lira dedi mesela. Almazsın, ne yapacak adam kendisi mi içecek.
G.ÇETİNER= Ama bunu gidip o mekâna da, orada da içtiğinizde 5 lira ya da
içebiliyorsun neticede. Gittiğiniz bir adada, herkesin kolaylıkla gelemediği, o
şartlara göre oluşan arz ve talep dediğimiz şeyle oluşan bir yapı.

M.GÜNDOĞAN= Şartlara göre oluşur. Bunun şimdi, bu soruyu şimdi şey yapalım.
Temel ekonomi bilgisini
G.ÇETİNER= Diğer soruyla ilgili olarak, yine değer sayımla ilgili aslında
M.GÜNDOĞAN= Orada benim dikkatimi çekiyor hocam, şimdi burada şey yazmış.
Tam rezerv sistemine geçince. Şöyle algılanıyor. Şimdi biz Kısmi Rezerv Sistemi ne
karşıyız ya, karşısındaki tam rezerv sistemi diyorlar, gibi algılamış. Hâlbuki biz
KRS ye karşı olduğumuzu söylerken aslında komple sisteme karşıyız. Yani diyelim
KRS 0,1x e şimdi biz 0,1 e karşıyız eee, bu demek ki 1x gibi algılamış hayır öyle
değil. Bir değersayım sorunu var. Hatta ben şimdi düşünürken şunu hatırladım
hocam. Mesela adam 40 yıl devlet memurluğu yapmıştır. Her sabah devlet
memuru 30 yıl diyelim ki. Her sabah takım elbisesini beyaz gömleğini giymiştir.
Kıravatını takmıştır, tıraşını olmuştur. Güzel bir şekilde işe gitmiştir. Bu adam
şimdi emekli olduğunda bir müddet hala memur değersayımıyla devam eder.
Adam emekli, bakkala gidecek yani cami ye gidecek. Ben mesela Ayvalık da
çocukluğum geçti. Camiye gittiğimde bazen mesela memurlar kıravatını takar,
beyaz gömlek takım elbise bir müddet gelir.
G.ÇETİNER= Hafta sonu da hatta.
M.GÜNDOĞAN= Dışarı çıkacak öyle çıkar. Şimdi bu adama diyorsun ki sen
emeklisin. Yani böyle giyinmek zorunda değilsin. Bir müddet o değersayımdan
kurtulamıyor. Yani o ortamı değiştiremiyor. Şimdi mesela burada da baktığımda
bazı soruların aslında bu değersayımdan çıkılmadığından dolayı sorulduğunu
görüyoruz mesela. Buradan çıksa soracak yani.
G.ÇETİNER= 3. Soruda da bu kadar parayı basmak için ne kadar kâğıt gerekli.
Aslında biz paranın ölçü aracı olması dediğimizde bazen onu çok kişi var aslında.
Şunu söylemiştim ben kendisi de şaşırmıştı. Ne var elektronik para bile
olabilir. İşlevini siz onun ölçü aracı olarak koruduktan sonra, illaki hatta. Başka
soruyla da örtüşüyor, kamyondan filanda bahsediyor gibi şey var ya bir iki
güldüğünüz için böyle kamyonda para taşıyacağız deyince. Elektronik parada
olabilir. Bizim dediğimiz anlaşıldıktan sonra. Doğal iktisat döngüsü dediğimiz.
M.GÜNDOĞAN= Her şey dönüyor doğal iktisat döngüsü değersayımı
G.ÇETİNER= Şimdi burada başka, 5 ide aslında şey yapmış olduk. Hatta kaydi
parayı sıfırlamazsak gibi şeyler var.
M.GÜNDOĞAN= Şimdi piyasada ne kadar para ve hizmet olmazsa denge yeniden
bozulacak nasıl dengeler falan filan ya şimdi bu delikanlıyı biz tam olarak
bilmiyoruz ama endüstri mühendisliğinde balans problemleri vardır.
G.ÇETİNER= Simülasyon modelleme, dinamik programlama pek çok şey var
M.GÜNDOĞAN= Maximum, minimax filan. E biz bunlara girdiğimiz zaman bu sefer
konuştuğumuzu hiç kimse anlamayacak.
G.ÇETİNER= Birde şurada 7. Soruda da bahsediyor hocam. Doğal iktisat döngüsü
para ve mal eşitliğine dayanır diyor ya. Biz eşitlik demiyoruz. Denklik diyoruz.
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M.GÜNDOĞAN= Denklik başka bir şey, eşitlik başka bir şey.
G.ÇETİNER= Denklikten dinamik bir yapıdan bahsediyoruz. O dinamik yapı
içerisinde gerekli ölçümleri yapacak mekanizmalardan bahsediyoruz. Yani Merkez
Bankası, TUİK.
M.GÜNDOĞAN= Hâlihazırdaki sistemde dinamik bir sistem. Merkez Bankası her
akşam hesabını alıyor denkliğini yapıyor. Hatta online sistemleri var. Online olarak
başka bir programda onları takip ediyor. Mesela 2 saatliğine siz normal işlem
işleyişinin dışında bir para hareketliliği yapın. BAMM! Merkez Bankası hemen
yakalar. Şu andaki sistem öyle. Hemen yakalar ve bunu takip eder. Bunu diyelim
ki belli bir banka yapıyorsa spekülasyon yapıyor diye anında telefon ederler.
G.ÇETİNER= Tabi
M.GÜNDOĞAN= Bu dinamik sistemlerde olur ki bu dinamik programlama gereken
şeyler
G.ÇETİNER= O kadar çok şey var hocam bunları hem dinamik programlama
dediğimiz şey hem de….
M.GÜNDOĞAN= Bizim itiraz ettiğimiz nokta bu dinamik programlamayı borca
dayalı mekanizmaya göre yürütmesi ve KRS dediğimiz çoğaltan, kısmi bir rezervi
tutarak kat ve kat arttıran sistem.
G.ÇETİNER= O para döngüsü denklik ölçü ve mizan dediğimiz şey yani doğal
iktisat döngüsündeki. Ölçü ve mizanın sağlanması.
M.GÜNDOĞAN= Bu soruların hepsini şey yapın hocam, 2,3 tane daha, ne diyor.
Mal ve hizmet pazarlarında …. depremsel dinamik programlama …. Tatbikî yani
dinamik olarak takip ediyorsun. Parayı kâğıt olarak zannediyor ki arkadaşlar illa
kâğıdın olması lazım ki. İşte deprem oldu yangın oldu falan filan işte para
kayboldu diyecek. Hâlbuki doğal iktisat döngüsü dinamik bir programlama
gerektiren kendi içerisinde minimax, maximin dediğimiz optimizasyon
teknikleriyle ….
G.ÇETİNER= Bu bölümde izleyicilerde tabi kaybolacak, hocalar ne yaptınız yani.
M.GÜNDOĞAN= Zaten hâlihazırda çok teknik konuşuyorsunuz diyorlar.
G.ÇETİNER= Birde şey var hocam. Mal ve hizmet azaldığında, üretim azaldığında.
Deprem sel ekonomik küçülme vs. para azalmayacaktır. Önceden piyasa
sürülmüş para fazlalığı varsa hangi sistemle geri çekilecektir. Vergiyle yani. Bu
basit bir açıklama yani.

9 da mesela. Para atıl durunca ekonomiye kazandırmayınca yine ölçü
bozulacaktır, para azlığından dolayı. Para biriktirmemenin kuralını halka anlatma
mekanizması nasıl olacak. Biz burada tabi değersayımı bütün olarak anlattıktan
sonra hocam o yapı içerisinde aslında insanlar faiz olmayınca neden tutsun ki.
Parayı neden bankada tutsun. Birde o döngüde siz parayı şişiren yapıyı. KRS'yi de
kaldırdıktan sonra bunlar zaten doğal yapı içerisinde ekonomiye dönecektir.

Şeyi soralım hocam bununla ilgili. Paslanmaz çeliği ülkemizde maalesef
üretemiyoruz dediği bir yapı var ya.
M.GÜNDOĞAN= Yani bu delikanlı biraz daha çalışması gerekiyor. Ama teşekkür
ederiz neticede.
G.ÇETİNER= Epey sorgulamış.
M.GÜNDOĞAN= Neticede biz üniversitede ders vermiyoruz. İzleyici profilimizde
anam gibi ilkokul mezunu olup da hala hiçbir mekanizmadan haberi olmayan
insanlardan tutun da profesör arkadaşlara kadar hepsi var. Bunları gündemde
okuyoruz tabii ki cevap vereceğiz.
G.ÇETİNER= Ama güzel, farklı camialardan kesimlerden sorguluyorlar hocam. Bir
şekilde
M.GÜNDOĞAN= Bu arkadaşın en temel cevabı. İnsanlar şimdi sanıyorlar ki, değer
sayımı anlatıyorsun. Aaa tamam pıt değişti. Ya bunun değişmesi kendimde bile.
Ben kendimden biliyorum, İngiltere de çalışma yaparken 2 yılımı 3 yılımı aldı.
Tamamen içerisine gömüleceksiniz. Mesela ben Profesör Phomes …. Dan ders
alırken ikide bir de “bak gene Ortodoks ekonomi mantığıyla konuşuyorsun”. Böyle
parmağını işaret ederek.
G.ÇETİNER= Hocam başladık bu meseleye sizde canlı şahidisiniz.
M.GÜNDOĞAN= Kaç defa dedim yani böyle düşünme.
G.ÇETİNER= İlk yazılarıma başladım mesela. Ben o ıssız ada hikâyesi diye yazdım.
Yani zaman içerisinde konuştukça o değer sayım dediğimiz şeyin değişmesi birkaç
senede oldu.
M.GÜNDOĞAN= Birde hocam Kur’an-ı Kerim’i sürekli arkadaşların okuması
gerekiyor. Kur’an-ı kerim hakikatten azim yani müthiş bir kitap. Siz orada birçok
her türlü şeye cevabını bulabiliyorsunuz. Oradan siz tüyoları alarak önünüzü
açabilirsiniz. Mesela bana çok soruyorlar hangi kitabı okuyalım. Bende diyorum ki
bunların hepsini okuyup kendi karmanızı üreteceksiniz. Ku’an-ı Kerim …. (1-39-33)
konulara müteallik mesela Şuayip a.s ın kıssasında var. Değişik kıssalarda var.
Bunlara dayanarak okuyacaksınız. Cenabı Allah bu konuda bize ne emrediyor, ne
diyor. Mesela bir yerde tıkanmışız bunun önünü nasıl açarız. Ya uzay
çalışmalarında NASA’daki adamlar oturuyorlar Kur’an-ı kerimde acaba onlar eski
kitap da mesela bizden öncekilerin acaba dediği bir şeyden biz şey açabilir miyiz,
önümüze bir ufuk penceresi açabilir miyiz diye çalışıyorlar. Bizim önümüze
gelecek problemlerde biz kendimizin sahip olmamız gereken kitaba sünnete sahip
olmadan kafadan oturacağız, Hans’ın, Cony’nin n Tony’nin yazmış olduğu işte ve
yanlışlığı ispat edilmiş olan teorilerle önümüzü aydınlatmaya çalışacağız. Bunlar
boş işler. Bunları geçeceksin.
G.ÇETİNER= Hocam bu noktada bir Kur’an-ı Kerimede çok güzel atıf da
bulundunuz. Ben bu noktada biraz bir şeye girelim. Biliyorsunuz sevdiğimiz Ercan
dostumuz, Ercan ÖZTEMEL kardeşimizin babası muhterem vefat etti. Mehmet
amcamız. Allah rahmet eylesin, çok sevdiğimiz. Geçen karşılaştık. Taziyeye

gittiğimizde. Mehmet Akif EYLER hocamız var profesör. Marmara Üniversitesinde
endüstri mühendisliğinde çok kıymetli, kendisini çok sevdiğim değerli bir
hocamız. Orada bu mevzu açıldı. Bizim izleyicilerden de varmış orada. Ufuk hattı
İhsan amca falan onlarında ellerinden öpüyoruz. Selam söylüyoruz size de
selamları var.
M.GÜNDOĞAN= Aleykümselam
G.ÇETİNER= yine bir sürpriz olsun size bahsetmediydim.
M.GÜNDOĞAN= Sürpriz deyince hocam hep aklıma o yiyecek içecek geliyor. İlk
Ayran sabotesiyle.
G.ÇETİNER= Havuz sistemi falan o konferanslarınızdan hep dinlemiş hocam.
Selam söyledi. Orada da ben Akif hocama söyledim. Kendisi çok güzel yani öyle
noktalardan şey yapar. Kur’an-ı Kerim’i bol miktarda okur. Herkese de yani
manalar. 1 sayfanın üzerinde uzun uzun düşünür, akleder tefekkür eder. Bizi de
teşvik eder. Ercan kardeşimiz orada bir şey söyledi, ona da ben tekrar
söylüyorum. Bir teselli şeyi söyle bana dedi Akif hocam Kur’an-ı Kerim’den teselli
buldum dedi. Oradan bakın kendisi de inşallah bu mevzu, ufuk hattını takip
edeceğini söyledi. Eğer ediyorsa selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah razı
olsun kendisi bu konuda bizim yolumuzu açan hocalardandır. Netice de oraya
getirdik hocam. Sizin ölçü ve mizan, KRS dediğiniz de
M.GÜNDOĞAN= Ve ilginç tarafı, derler ya sözünü balla kestim falan tabi. Bu
terbiyesizliğin bir başka ifadesi oluyor. Özür dilerim yani. Bir başka ilginç bir şey.
Ben bu dersleri alırken Halifax Rasyonel En …. 1-42-34 bana bunları öğreten
insanlar Kur’an-ı Kerim’i, İncil’i, Tevrat’ı, Kuran’ı ve buralardan çalışıyorlardı. Ben
mesela alıp birçok şeyi Kur’an-ı Kerim bakınca bak cenabı Allah böyle yazıyor
sen kendi kitabını okumuyor musun diye soruyorlardı. Bir yere
dayanacaksınız yani.
G.ÇETİNER= Hocam bu arada çıplak ayaklı Profesör Kent Palmertın 1-42-56
M.GÜNDOĞAN= Evet
G.ÇETİNER= Onunla da yazışıyoruz zaman biz. Size de tekrar selamlarını söyledi.
Mete ye selamlarım dedi. Twitterda ben paylaştığım zaman zaman sözlerin
müellifi de odur. Bir kerede yazdım. Katılım bankaları İslami bankalar var ya.
Onunla ilgili söyledikleri şey şudur. There is no islamic bank in the World (1-43-21)
They .. Bank, ondan sonraki devamında da değe yani islami fesli, dünyada hiçbir
islami banka yoktur. Hepsi batı bankalarıdır. İslami kıyafetli, İslami fesli. Haram
sarayları, helal pencereli haram sarayları.
M.GÜNDOĞAN= Bizde ona nispeten şey diyoruz zaman zaman, İslami kesim
domuz eti diye.
G.ÇETİNER= Helal kesim domuz eti. O da bayağı tuttu hocam. Çok yerde
söylüyorlar.
M.GÜNDOĞAN= Hocam şimdi buradan nereye geliyoruz. Bir şeyi daha söyleyeyim
şu soru cevap kısmında falan mademki bu delikanlının şeyli, bazen beni de zaman
zaman arıyorlar öğrenciler. Şimdi öğretmeni hoca diyelim ki ekonomide bir soru

sormuş. Şimdi çocuk arıyor. Alo hocam. Buyur. Soruyu soruyor. Peki diyorum. E
buna ne diyeceğim. Şimdi diyorum ki bak şu kitabı al o kitapta yazıyor cevabı. E
siz söyleseniz. Oğlum diyorum soruyu sana sormuş bana sormamış. Yani sen
kitabı okumadan bu yeni nesil var ya. Google nesli. Google’a giriyor soruyu
soruyor direkt olarak. O şeye soruyu yazıyor. Nedir soru diyelim ki işte filanca
filanca yüzdesi kaçtır. Soruyu aynen bütün cümleyi yazıyor. Altına yığınla şey
çıkıyor. Hangisi hoşuna giderse cevabı o oluyor. Ya böyle bir şey olmaz ya. Böyle
çocuk mu yetişir ya. Böyle talebe yetişmez ki.
G.ÇETİNER= Hocam ben çocukta gördüğümü söyleyeyim. Otomatik Google
geliyor ya. Şimdi Google geliyor orada çıkıyor ya arama Google.com diye yazıyor
arıyor Google… Oğlum sen ne yapıyorsun zaten Google desin. Ya baba işte
buradan arıyoruz.
M.GÜNDOĞAN= Ezber. O basamağı atlamıyor yani.
G.ÇETİNER= O basamağı atlamadan yapmıyor.
M.GÜNDOĞAN= O da ayrı bir felaket yani. Zaman zaman değerli izleyicilerimiz
kıymetli dostlarımız böyle sorularınız oluyor. Hatta geçen bir tanesi bir şey kurgu
yapmış bir sahne. Doğru mudur yanlış mıdır diye soruyor. İyide seni yaptığın
kurgu yanlış. Ben senin yaptığın kurguyu neden doğrulayım ya da yanlış diyeyim.
Yani böyle sorular da oluyor yani. Bu delikanlı yine yazmış yani sağ olsun. Çok
daha felaketleri oluyor. Ben şimdi telefonda bana sorulan soruları söylemek
istemiyorum.
G.ÇETİNER= Şimdi hocam epey ezber noktaları çıktı. Mesela bazıları işte parayı
tamamen altından yapacağız. O düşüncede olanlar var ya. Şimdi biz elektronik
para dedik ya burada. Elektronik para bile olabilir. Kafa karıştı.
M.GÜNDOĞAN= Aslında mesela çok daha ultra bir şey söyleyebiliriz. İnsanlar
kendi zekâlarıyla hafızaları çok kuvvetli olsa hiçbir şeyi unutmamış olsalar ne
elektroniğe ne kâğıda hiç paraya da gerek yok. Çünkü şey dediğin bir ölçü, söz.
Cenabı Allah öyle yaratmış olsaydı bizi öyle bir şeye gerek yoktu ki. Sendeki 3
birim ondaki 5 birim biterdi yani. Filana tarih de ben senden şu kadar yumurta
almıştım, şu kadar buğday almıştım. Şimdi sen bu kadar, şuna karşılık geliyor,
hadi bakalım anlaştınız bitti.
G.ÇETİNER= Ama cenabı Allah böyle yaratmamış insanı. Ve cenabı Allah Kur’an-ı
Kerim de yazın diyor. Küçük büyük demeyin yazın diyor. Bu da kayıt aslında,
ekonomi için çok iyi bir şey istatistik. Ekonomik istatistiklerle ekonomi
yönetilir. 1-47-00.
G.ÇETİNER= Faizsiz mesela yüzlerce yıl İngiltere de biliyorsunuz talistiki var. Bir
odun parçası. Şu nu odun parçası kabul edin. Bir parçası sizde bir parçası bende
para.
M.GÜNDOĞAN= Hocam kâğıdı yırttınız.
G.ÇETİNER= Hocam sonuna geldiğimiz için ayrıca aşağı yukarı, öyle değil mi.
M.GÜNDOĞAN= Her programda yalnız anarşistçe bir şey yapıyorsunuz.

G.ÇETİNER= Değil mi bu para yani. Bir parçası sizde, kanıtlıyor değil mi? Şimdi
şuraya bakın. Birleştirdiğim zaman ne oldu. Değil mi, bir ölçü aracı. Bir parçası, bu
diyelim ki 10 liralık bir şey olsaydı.
M.GÜNDOĞAN= Talistiki izleyicilerimiz çalışsınlar. O ilginç bir şey o nu bilmiyorlar.
Talistik. Yani böyle standart hale getirilmiş çomaklar var. Ve çomaklara değer
biçiliyor. Ve borsa da bunlar altında değer değiştiriyor. Sopa. Allah’ın (cc) sopası.
Ne olduğunu tam olarak anlamadım dese kafasına bir tane vuracaksın. Yani sopa.
İnsanlar bunu şey zannediyor. Bizim Türk milleti, birazda bizde yani yüzlerce yıllık
yat kültürü oluştuğu için. Devlet diyorsun kavramı sorgulamıyor. Adam devlet
diyor içine ne koyduğuna bakmıyor. Zarfın üzerine devlet var diyor içinde yazıyor.
Bizde açıyoruz şimdi burada zarfa bakıyoruz, ne Pazar var, ne para var, ne
savunma sanayii var.
G.ÇETİNER= Nerede bu devlet nerede bu devlet.
M.GÜNDOĞAN= Devlet burada değil yani. O başka yerde. Kimse kusura bakmasın
yani.
G.ÇETİNER= Şu anda devlet şeyle uğraşıyor. Ayran uğraşıyor, rakıyla
uğraşıyor ama asıl alan nerde.
M.GÜNDOĞAN= Adalet diyoruz, temel sorunun cevabı yok ortada. Adaleti
uzmanların eline vereceğiz deyince. Huzur evinde sırta bindiriyor ceza evine
koyuyorlar. 80 milyon dosya oluşmuş. Biz kendi değersayımımıza uygun
çalışmalara. Hocam bizim üniversitede. Yani Bartın Üniversitesinde Yrd. Dç. Dr.
Mustafa HİZMETLİ diye bir arkadaş var.
G.ÇETİNER= Hatta bahsetmiştiniz.

ENDÜLÜS’TE HİSBE TEŞİKALTI

M.GÜNDOĞAN= Bahsetmiştim. Kendi değersayıyımıza uygun mesela çalışmalar
yok değil. Fakat insanlar kendilerini şey yapamıyor. Üniversitelerde çok büyük
hazineler var ama bunlar nasıl çıkacak piyasaya. Bunlar siz
faydalanırsanız faydalı hale gelir. Faydalanmazsanız faydalı olmaz ki. Yani
bu biraz arz talep meselesi. Talep olmazsa ne yapsın adam. Şimdi bu doktora tezi
çalışması olarak kitabı diyanet işlerinden basılmış “ENDÜLÜS’TE HİSBE TEŞKİLATI”
diye. Diyanet işlerinde basılmış bu kitap. Bana bıraktı. Ben de böyle dostların
verdiği kitapları falan seyahatlerde falan gidiyoruz ya alıp okuyorum. Alıp
okuduğum zaman ben dedim ya Mustafa beyin kitabını okuyayım. Giderken
uçakta okudukça aa dedim. Mesela ben bilmiyorum. Endülüs’te hisbe teşkilatının,
muhtesibin ne kadar önemli olduğunu. Biz şimdi bir teşkilattan bahsedeceğiz,
bizim değersayımımıza devlet yapımıza uygun bur yapılanma örneği, bir parçası.
Nedir bu hisbe teşkilatı. O nun yazmış olduğu, Bilge adam düşünce kültür
edebiyat dergisi, 2013 de 32 sayılı dergi 101. Sayfada “Endülüs de Muhtesibin
İmajı” diye bir kısmını buraya almış kendisi. Bakıyoruz, nedir bu hisbe teşkilatı
diye. Bir teşkilat düşünün. Bu teşkilatın görevi nasıl İslam da Emr-i bi'l ma'rûf ve

nehy-i anil münker var. Yani iyiliği emredip kötülükten alı koymak diye. Bunu bir
şahsa vermiş bu görevi. Bir kurumun başına. O na muhtesip demiş. Peygamberin
sıfatlarından biri de muhtesip. İyiliği emredecek, kötülükten men edecek. Ne
yapıyor bu muhtesip. Baktığımızda bunu mesela Abbasiler kullanmış, böyle bir
teşkilatı. Emeviler kullanmış. Endülüs Emevi devletinde ise çok ciddi manada
kullanılmış. Uygulamasını iyi yapmışlar. Ne yapıyor bunlar mesela pazarlardaki
fiyatları, hile aldatma, ölçü tartı ve ayarlar ile ödenmeyen borçlarla ilgili konulara
bakmış. Muhtesipler pazarlarda ve şehir hayatında çok geniş bir alanı kontrol
etmek durumunda olduklarından bir yardımcılar grubu. Bir teşkilat kuruyor. Bu
günümüz kurum ihtiyaçları ile karşılaştırıyoruz. Mesela muhtesip ve teşkilatı var.
Günümüz kurum ihtiyaçlarıyla kıyasladığımız zaman bu nasıl bir teşkilat yani
algılamak için. Görev alanları, pazarların düzen ve kontrolü, belediye
hizmetlerinin düzeni ve kontrolü ile genel ahlak kurallarına riayetin sağlanması
şeklinde tasnif etmek yerinde olacaktır.
G.ÇETİNER= Hile hurda pazarlarda olmayacak. 3 kağıt, ölçüyü bozan, tartı ….
M.GÜNDOĞAN= Muhtesip, en başta gelen görevleri pazarları denetliyor.
Pazarlardaki bütün malların üretiminden satışına kadar. Sen şimdi İstanbul’daki
bir sebze halinde üretimi denetleyemiyorsun ki. Antalya’dan kamyona yüklemiş
adam. Ben yüklediğimde yem yeşildi diyor. Kamyonla geldiği zaman İstanbul’a
sap sarı oluyor muz diyelim ki. Şimdi sen o süreci biliyorsun ama kontrol
edemiyorsun. Bu muhtesip bunların hepsini kontrol ediyor. Muhtesibin
pazarlardaki görevleri arasında en dikkat çekici olanlarından biride gerektiğinde
kusurlu malın iadesinin sağlanması. Bu daha günümüzde bile tam olarak
yerleştirilemedi. Ben daha geçenler de bir mal aldım. 10 gün sonra gittim geriye.
Benden almamaya kalktılar. Büyük mağazalar zincirinin mağazası. 1 dakika
dedim. Kanun var dedim 15 gün içerisinde bu malı almak zorundasınız. Efendim
işte bu kusur işte uzmanımız gelecek, bakacak falan filan. E şimdi ben düşündüm
nedir bu kardeşim yani yaklaşık 50 liralık bir şey. Ya bununla mı uğraşacağım
dedik aldık geri. 50 lira böyle kusurlu bir şekilde devam edelim oldu yani. Öteki
türlü bana yol ne. Efendim işte kaymakamlığa gideceksin, orada ki heyete
vereceksin, onlar işte ona yazacak falan filan. Muhtesip pazarda hemen onun
iadesini sana yaptırıyor. Çünkü bunun görevi olan bir adam var. Ben bunu bilsem
direkt olarak ona giderim. Sonra nedir. Bunu kim yapıyor dediğimiz zaman. Bunu
kim yapacak. Türkiye’de bunu adalet mekanizması yapıyor. Orada da bir dosya
oluşacak.
G.ÇETİNER= 80 milyon, hadi bakalım ohooo.
M.GÜNDOĞAN= İkinci ana görevi, şehide ki belediye hizmetlerini denetlemek.
Şimdi kaldırımlara bakıyorsun. Klasik belediye hizmetleri. E bunları da denetliyor
muhtesip. Sonra İmar iskanla ilgili mülkiyete tecavüz, Sonra irtifak hakkı koruması
konularında da uyuşmazlıkların çözümüyle de ilgileniyor. Yani yargı ayağı da var.
Sonra, genel ahlaka riayetin sağlanması ile ilgili denetimi uzman olmayan
kimselerin meslek icra etmelerini engelleme. Yani şu anda etik.
G.ÇETİNER= Etik dediğimiz şey evet.

M.GÜNDOĞAN= Geçen Belçika’daydım. Orada Avrupa birliğinden bir şahıs
konuşma yaptı. Dedi ki. Önemli Avrupa birliği parlamentosunda çalışan benim
önceden tanıdığım bir profesör. Önceden dedi parası olan iş yapıyordu. Şimdi
durum değişti. Adamı olan iş yapıyor. Bu ne demek dedim. Yani dürüst dedi.
Çalmayacak seninle birlikte yola çıktığı zaman sonuna kadar seninle olacak.
Ahlakı yerinde adamı olan iş yapıyor diyor. Herkes çalıyor diyor. Kimseye
güvenemiyorsun. Etik yani iş etiği bitti diyor. Bize etik lazım. Biz teknolojiyi
buluruz, her şeyi yaparız ama insanı yapmak, insanı inşa etmek çok başka bir şey
diyor. Biz burada iflas ettik. Adam yok diyor. Bu hale gelmiş. İşte bunu
denetleyecek adam diş hekimi değil diş hekimin yapacağı işi yapıyor. Doktorum
diye geçinen adam var. Televizyonlara falan çıkmadı mı?
G.ÇETİNER= Çıktı çıktı, Ordinaryüs profesöre kadar çıktı yani. Ordinaryüslüğü
eklemiş oradan buldular.
M.GÜNDOĞAN= Şimdi mesela söz gelimi diyor. Uzman olmayan kimselerin
tabiplik yapması bir yönüyle tabip odalarını. Mevcut sistemde. Ve sağlık
bakanlığını 2. Bir yönüyle emniyeti ve belediye teşkilatını ilgilendirir. 4 tane
kurumu ilgilendiren bir şeyi muhtesip yapıyor.
G.ÇETİNER= Hocam süremiz daralıyor 2 dakika var.
M.GÜNDOĞAN= Şimdi muhtesiple birlikte bitiririz hocam. Sonra bir başka görevi
muhtesibin. Şehir amirinin rüşvet alma ve halka zulmetme konularında denetleyip
uyarma. Muhtesip vali ye diyor ki. Bir dakika ya sen nasıl konuşuyorsun. Bu
yanlış. Zulmedemezsin. Öyle milletin dikine dikine gidemezsin.
G.ÇETİNER= Vali deyince… Dakikamız var.
M.GÜNDOĞAN= Evet biliyorum ama valiler kararnamesinde değişti valilerin çoğu
biliyorsun.
G.ÇETİNER= Tamam.
M.GÜNDOĞAN= Bir başka görevi hocam. Dini görevlerin denetimi. Mesela bugün
diyanetin yapmaya çalıştığı bunu da muhtesip yapıyor. Dolayısıyla idari
müfettişlik gibi görev yapıyor. Bu gün dolayısıyla içerisinde 4 tane 5 tane
kurumun yaptığı görevi muhtesip mükemmel bir şekilde yapabiliyor. Bu gün siz 4
tane kurumu bir araya getirip de bir iş yaptıramıyorsunuz. Afra tafra dan tutta.
Devletin 2 tane 3 tane ayrı kurumunun memuru bir araya gelip de anlaşamıyor.
Bu mekanizmaya isyan etmeyeceğiz de nasıl isyan edeceğiz. Bunun yeniden
şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılması gerekiyor. Başka hiçbir şeyi yok hocam.
Mesela yeniden devletin kurgulanması derken işte size bir tane hisbe
teşkilatından örnek. Bizim değersayımımıza uygun. Daha ne örnekler var. Ne
insanlar var.
G.ÇETİNER= Hocam aslında bu örneklerin hepsi nereye gidiyor biliyormusunz.
Önümüzdeki programa da aslında bir hemen şey açalım isterseniz. Medeniyetle
ilgili olacak biliyorsunuz. Medeniyet ki fazla da ipucu vermeyelim. Çünkü
medeniyet konusunda o kadar çok şey yazılıp çiziliyor ki. Herkes medeniyetçi.
M.GÜNDOĞAN= Biz ezber bozan yaklaşımla

G.ÇETİNER= Ezber bozan yaklaşımla, ufuk hattında medeniyet nedir? 5.
Katmandan ele alarak, sistem mühendisliği kavramıyla gireceğiz oraya. Başka da
bitiyor herhalde.
G.ÇETİNER= Ondan sonraki bölümde de zaten özet yapacağız. Ondan sonraki
programda son program olacak. Bütün hepsini, 10 programı özetlemiş olacağız.
Ufuk hattını o şekilde sonuçlandıracağız.
G.ÇETİNER= Bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olacağız. Değerli izleyiciler
kıymetli dostlarımız. Önümüzdeki program bizim ufuk hattını tasarlarken hocamla
birlikte 10 tane bölüm tasarlamıştık 10. Bölümü, 10. Konuyu işleyeceğiz.
Medeniyet, yani bizim medeniyetimiz konusunu işleyeceğiz. Ve önümüzdeki
programda da biz bu tasarladığımız konuları tamamlamış olacağız. Bir sonraki
programda da 10 tane konunun 10’unuda özetleyerek ufuk hattı programımızı yaz
tatiline almış olacağız.

