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Borca Dayalı Para Sistemi 

 

Borca diğer bir deyimle faize dayalı para sistemi, Batı‟nın 1970‟li yılların baĢından 

itibaren “tecrube etmeden” kullanmaya baĢladığı para sistemidir. Bundan önce Batı 

“mala dayalı para sistemi” kullanıyordu ve geçerli olan mal altın idi. Bu 

ifadelerimizden “altına dönüĢ” anlaĢılmasın, sadece konuyu anlatmak için bunları dile 

getiriyoruz. Amerika‟da, zamanında basılan tüm dolarlara karĢılık olacak kadar altın 

olmadığı için BaĢkan Nixon “altın penceresi”ni 1971 yılında kapattı ve neticede 

faize/borca dayalı sistem otomatik olarak hüküm sürmeye baĢladı. 

 

Batı‟yı bu gibi konularda taklit etmede mahir olan bizler, bu sistemi hiç sorgulamadan 

aldık ve uygulamaya baĢladık. Bunun neticesinde uzunca bir süredir yüksek enflasyon 

ve muazzam bir borç yükü altında yaĢatılıyoruz. YaĢam standartlarımız her geçen gün 

geriliyor. Yatırımlar azalıyor, iĢsizlik artıyor. Gelir bölüĢümündeki dengesizlikler gün 

be gün artıyor. Milli  değerlerimiz para yada parasızlık uğruna yok ediliyor. Peki 

borca dayalı para sistemi nasıl çalıĢıyor? 

 

Ġçinde bulunduğumuz borca dayalı para sisteminde ekonominin canlanması yani 

yatırımların artması, iĢsizliğin azaltılması ve yaĢam standartlarının yükseltilmesi için 

faiz oranlarının düĢürülmesi gerekir. Bu taktirde kabul edilir ki faiz oranları düĢerse 

daha fazla insan harcama veya yatırım için kredi kullanabilir. ĠĢte borca dayalı para 

sisteminin bütün esprisi budur. Lakin burada çok saçma olup sorgulanması gereken 

Ģudur: Ekonominin geliĢmesi için neden insanlar borçlanmak (faizle kredi almak) 

zorunda olsunlar yada borçlular daha da fazla borç yükü altına girsinler? ĠĢte benim 

daha önce “sisteme entegre edilmiĢ faiz”den kastım bu sorgulamanın temelini 

oluĢturmaktadır! Kaldıki bu bahsettiğimiz olay, içinde bulunduğumuz bu sistemin 

özelliklerinden sadece biridir. 

 

Yine bu mevcut sistemde borçlanma ve harcamaların artmasının (belli bir doyuma 

ulaĢmasının) neticesi yüksek enflasyon baskısı olarak ortaya çıkacaktır. ĠĢte bu 

enflasyon baskısının yükselmesi ile borçlanmanın azaltılması için sistem faiz 

oranlarını tekrar yükseltmeye baĢlayacaktır. Faiz oranlarının tekrar yükselmesi ile 

piyasadaki para miktarında bir azalma olacak ve bu azalma enflasyon üzerindeki 

baskıyı hafifletecektir. Bunun diğer bir sonucu da, borçluların diğer harcama 

kalemlerinin azalması olarak ortaya çıkacaktır. Bu azalma da neticede yaĢam 

standartlarının düĢmesine vesile olacaktır. Neticede bu tür bir politika uygulamanın 

net getirisi ekonomik faaliyetlerin daralması ve iĢsizliğin artması olarak ortaya 

çıkacaktır. Tabi bunların sosyal ve siyasi faturaları daha da ağır olacaktır. 

 

Borca dayalı para sisteminin diğer bir özelliği de Ģudur: Artan ekonomik faaliyetleri 

desteklemek için piyasadaki para miktarının arttırılması, mutlaka ve mutlaka borç 

yükünü de arttırır. Bankaların piyasaya kullandırdıkları kredi miktarının artması, 

piyasadaki para arzının artması demektir. 

 

Piyasada borçlananların belli bir doyuma ulaĢması ile yani çok az sayıda borçlanmak 

isteyen insan kalması ile borca dayalı para sistemi Ģu dilemma ile karĢı karĢıya kalır: 

ekonomiyi büyütmek için kredi kullanımını arttıramaz çünkü enflasyon baskısından 

korkar. Aynı konumda da kalamaz çünkü halktan korkar. Aynı konumda kalırsa 

ihtiyaçlardan kaynaklanan talepleri karĢılayamaz. Dolayısıyla “domuz kapanı gibi” 

kendi kendini klitlemiĢ olur. ĠĢte mevcut politikalar ile varılmaya çalıĢılan yer budur. 



 

Ġçinde bulunduğumuz bu durumun daha iyi anlaĢılabilmesi için bankacılık sistemi ve 

tarihi geliĢimi ile merkez bankacılığının da iyi tahlil edilmesi gerekir. O taktirde bu 

hile rejimi daha da net olarak görülebilecektir. 

 

Halbuki içinde bulunduğumuz ama bulunmak zorunda olmadığımız bu sistemi 

değiĢtirebiliriz. Hem de halkta hiçbir sosyal rahatsızlığa sebep olmadan 

değiĢtirebiliriz. Daha iyi yaĢamak, ekonomik önümüzü ve ömrümüzü görebilmek 

hepimizin hakkı. Ancak gücünü “para”dan alan rantiye buna bir müddet daha 

direnecektir taki gerçek gücün “alınteri” yani “emek” gücü olduğu anlaĢılıncaya 

kadar. Çünkü insana ançak çalıĢmasının karĢılığı vardır. 

 

 
 

İnsan Nasıl Yaşar? 

 

Ekonomi artık toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmeyen bir “kara sanat” halini 

almıĢtır. Mevcut anlayıĢ ve yaklaĢımları ile ekonomi içinde bulunduğumuz 

problemlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢtir. Sorun çözmekten ziyade kendisi 

baĢlı baĢına bir sorun olmuĢtur. Sokaktaki vatandaĢın halini tamamen unutarak, milli 

hesaplar, istatistikler ve bir “at yarıĢı” mantığı ile baktığı bilançolar arasında boğulup 

kalmıĢtır. 

 

Mevcut ortodoks ekonomi anlayıĢının bizi içine soktuğu cendereden kurtulabilmek 

için öncelikle problemleri objektif olarak ortaya koyabilme cesaretini göstermemiz 

lazımdır. ĠĢte bu çerçevede, olaylara biraz daha değiĢik bir perspektifden 

yaklaĢabilmek için Nobel ödülü sahibi Profesör Frederick Soddy‟nin sormuĢ olduğu 

en temel soruyu sorup ona bağlı olan analojiyi aktarmak oldukça yararlı olacaktır. Bu 

“insan nasıl yaĢar?” sorusudur. 

 

Evet ekonomistlerin cevabını tamamen unutmuĢ olduğu bu soru daha ziyade 

faaliyetlerin özüne iliĢkin bir sorudur. Diğer bir ifade ile “araba nasıl hareket eder?” 

sorusu gibidir. Bir arabayı hareket ettiren gücün esas kaynağı, onun kullandığı 

enerjidir. Peki insanın yaĢaması için en önemli kaynak nedir? Elbette “güneĢ”tir. Bir 

an güneĢin olmadığını düĢünürsek yeryüzünde hayat diye birĢey kalmaz. Burada 

insanın güneĢ ile olan iliĢkisi tek yönlüdür, yani sadece almaktan ibarettir. GüneĢin 

iĢleyiĢ fonksiyonuna herangi bir katkısının olması sözkonusu bile değildir. 

 

Peki güneĢten sonra ikincil olarak yaĢam kaynağımız nedir? “Bitki örtüsü”dür. 

Bitkiler fotosentez ile yani güneĢten aldıkları ıĢınları depo ederek canlılıklarını 

sağlarlar. Bu açıdan bitkiler doğal kapitalistlerdir. Bitkilerin canlılığından diğer birçok 

canlılar da hayat bulurlar. Yine tüm bunlarla insanın iliĢkisi tek yönlüdür. Ġnsan 

tüketendir. Tüm bu nimetler insanın tüketimine sunulmuĢtur. Ġnsanın bu temel 

iĢleyiĢte herangi bir fonksiyonu yoktur. 

 

Benzer bir mantık ile “bilgi” de insana sunulan bir çeĢit birikim yani kapitaldir. Bizler 

bize sunulan bu kümülatif bilgiyi kullanırken zekamızın dıĢında herhangi bir engel ile 

karĢılaĢmayız. Dolayısıyla buraya kadar olan yapıyı düĢündüğümüzde insanoğlunun 

kendisine sunulan bu doğal zenginlikleri, ulaĢmıĢ olduğu bilgi ve teknoloji seviyesine 

uygun olarak kullanmasını engelleyecek bir problem gözükmemektedir. Ancak gerçek 



hayatta bunun böyle olmadığını ve insanların ihtiyaçlarının, sahip olduğumuz bu 

zenginliklere uygun olarak giderilmediğini biliyoruz. Bunun nedenlerini 

incelediğimizde ise daha ilginç bir Ģey ile karĢı karĢıya geliyoruz. Buradaki 

problemler doğal olarak oluĢmuĢ problemler değildir. Bu problemler insanların kendi 

iradeleriyle bilerek veya bilmeyerek ortaya koydukları sistemlerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Sözkonusu bu problemlerin aranması gereken ilk saha “ekonomi”dir. Çünkü ekonomi 

dünya nimetlerinin üretimi ve bölüĢümünü en iyi bir Ģekilde yaptığını veya yapacağını 

iddia eder. O halde yapılması gereken yada düĢünmemiz gereken Ģudur: Ekonomi 

dünya nimetlerinin üretim ve bölüĢümünü iyi (adil) bir Ģekilde yapıyor mu? Bugün 

insanlar ekonomik refah ve dolayısıyla huzur içerisinde midirler? Mevcut ekonomik 

anlayıĢ ve sistemler insanlığın refah ve mutluluğuna çözüm getirmiĢ midir?… 

Herhalde bu sorulara evet diyebilmek için (ortodoks anlayıĢta) yine bir ekonomist 

olmak lazım! Ne dersiniz? 

 
 

 

Eşitsizlik Yanlısı Ekonomik Stratejiler 

 

Bugün dünyada bir ekonomik kalkınmanın ne kadar adil ve eĢitlikçi olduğu Ģu dört 

faktör tarafından tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi teknoloji edinme hızıdır. Bu 

aynı zamanda eğitim sisteminin içeriği ve ticaret politikalarıyla da doğrudan ilgili 

olup neticede toplumun teknoloji karĢısındaki tavrını belirler. Ġkincisi ülkede var olan 

tasarruf ve yatırımın seviyesidir. 

Üçüncü faktör, iĢ dünyasına ve bireysel çabalara sunulan teĢvik ve desteklerin 

seviyesidir. Çünkü bu gibi geniĢ tabanlı kalkınma harekatında giriĢimcilik ruhunu ve 

insiyatifi yüreklendirmek gerekmektedir. Dördüncü faktör, insanların eğitim, sağlık ve 

diğer sosyal servislere eriĢimini sağlamak üzere yapılan devlet müdahalesinin 

seviyesidir. 

ĠĢte bu temel dört faktörün çeĢitli oranlardaki bileĢimi, bir ülkedeki fakirlik ve gelir 

dağılımındaki adaletsizlikleri açıklayabilir. Çünkü fakirlik, eĢitsizlik ve kalkınma 

arasında hassas olarak takip edilmesi gereken direkt bir iliĢki vardır. 

ġimdi, bu dört faktörün ülkemizdeki durumunu değerlendirip genel ekonomik 

gidiĢatımızı yorumlamak yerine, tüm bunlarla ilgili yanlıĢ ve sakat bir yaklaĢımı teĢhir 

etmek istiyorum. 

Bugün ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar ile maalesef bilinçli olarak 

eĢitsizliğin arttırılması gerektiği savunulmaktadır. Diğer bir ifade ile, maalesef, 

uygulanan ekonomik politikalar bilinçli olarak fakirliğin arttırılmasını doğurmaktadır. 

ĠĢin daha da ilginç yönü, bu politikaların büyümeyi arttırmak için bilinçli olarak takip 

ediliyor olmasıdır. 

Ülkemizde bilinçli olarak takip edilen hastalıklı ve sakat strateji Ģudur: Önce 

zenginlerin daha da zenginleĢmesi yönünde politikalar uygulanır. Çünkü zenginler 

daha çok tasarruf ve dolayısıyla da daha çok yatırım yapar. Neticede, bu sayede elde 

edilecek yüksek gelir, belli bir zaman sonra toplumun fakir katmanlarına geri döner.  

Bu strateji çerçevesinde doğal olarak bir “alma dönemi” savunulmaktadır. Bu 

dönemde sabırla zenginlerin daha da zengin olması, yani tasarruflarının artması 

beklenir. Artan eĢitsizlik ve adaletsizliğe göz yumulur. Belli bir dönem sonra ise 

“verme dönemi” baĢlar. Bu dönemde ise tasarrufları artan zenginler, yatırım yapmaya 

baĢlarlar. Böylelikle “alınanlar” fakirlere geri “verilmeye” baĢlanmıĢ olur. EĢitsizlik 



de zamanla kapatılmıĢ olur. Bu senaryoya göre önce zenginler kurtulur, daha sonra 

kurtulan bu zenginler geri dönüp fakirlere “kurtarıcı ellerini” uzatırlar (!). 

Halbuki, dünyada, bu sakat mantığın geçerli olduğunu gösterir bir tek örnek yoktur. 

Çünkü ekonomik kalkınma ve eĢitsizlik arasında belirgin bir “alıĢ-veriĢ” yoktur. 

Aksine, daha eĢitlikçi gelir dağılımına yönelik ekonomik politikalar ile daha baĢarılı 

ve hızlı büyüme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu eĢitsizliği körükleyen hasta yaklaĢım neticede birçok kötü sonuçları da 

beraberinde getirmektedir. Öncelikle eĢit olmayan dağılım çatıĢmayı körüklemektedir. 

ÇatıĢma ise ekonomik kalkınmayı engelleyen bir faktördür. Dahası, eĢitsizlik 

taraftarlarının düĢündüğü gibi, daha da zenginleĢenler tasarruflarını kendi ülkelerinde 

yatırıma dönüĢtürememektedirler. Güvensiz ortam nedeniyle siyasi karıĢıklık 

çıkacağından korkup, sermayelerini ülke dıĢına çıkarmaktadırlar. Netice itibarıyla, 

rant arayıĢı içerisinde olan küçük bir elit tabaka tarafından ele geçirilen devlet 

kurumları çökmeye mahkum olur. Bu elit gruplar kamu harcamaları için gereken 

kaynakları yaratacak vergi düzenlemelerinden de kaçarak, mali krize sebep olurlar. 

Bu krizin neticesinde de, büyümeyi ve yoksulluğun önlenmesini sağlayacak temel 

kamu yatırımları yapılamaz. Söz konusu hasta mantık terk edilmezse, ülke hızla 

felakete ve çatıĢmalara doğru sürüklenir gider. 

 
 

 

Para Nedir Ne Değildir? 

 

McKenzie King, “Bir ülke, parası üzerindeki kontrolünü kaybederse, artık o 

ülkede kanunları kimin yaptığı hiç önemli değildir. Bu taktirde parlamento’nun 

bağımsızlığı ve demokrasi gibi sözler de anlamsız ve boş sözler haline 

gelir.”diyor 
 

ÇeĢitli çalıĢmalarda buna benzer birçok ifadeye rastlamak mümkündür. Peki para 

nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bu soruya cevap ararken öncelikle paranın 

tanımına bakmamız gerekir. Piyasada mevcut, para ile ilgili bütün ekonomi kitaplarını 

incelediğimizde Ģu gerçek ile karĢı karĢıya kalıyoruz. Mevcut ortodoks ekonomide 

“para”nın tam ve kamil bir tanımı yoktur. Tanım adı altında çeĢitli ifadeler varsa da 

çok cılız, anlamsız ve gerçeği tam olarak ifade etmekten yoksundurlar. Halbuki, 

hemen hemen bütün ekonomik faaliyetlerin kendisi ile ifade edildiği ve adeta 

ekonominin kanı durumunda olan bu değiĢim aracının, bunca yıl sonra herkesin kabul 

ettiği net bir tanımı yapılabilmeliydi. Ama yapılamamıĢ! 

 

Para ile ilgili çalıĢmalara ve çeĢitli tanımlara baktığımızda, modern ekonomistlerin 

hemen hemen hepsi paranın üç temel iĢlevine isaret etmektedirler. Sonrada “iĢte para 

temelde bu üç iĢlevi yerine getiren Ģeydir” denmektedir. Diğer bir değimle, değer 

ölçüsü yada değerin depolandığı Ģey, hesap birimi ve mübadele yada ödeme aracı 

iĢlevlerini gören ekonomik olguya “para” denmektedir. 

 

Bizler mevcut düzenin kulları değiliz, dolayısıyla bu çerçevede söylenen her Ģeyi 

sorgularız. O halde öncelikle bize verilen Ģu tanımı bir sorgulayalım bakalım 

gerçekten doğru bir tanım mıdır. Paraya üç temel iĢlev yükleniyor: değer ölçme, hesap 

birimi ve mübadele veya ödeme aracı olma iĢlevleri. Bu üç iĢlevden en önemlisi 

paranın “ölçü birimi” olması iĢlevidir. Diğer iki iĢlev ise bu “ölçü birimi” olma 

iĢlevinin (sözün maddeleĢtirilmesi yönünde) bir nevi türevidir. Peki mevcut düzende 



para ölçü birimi midir? Buna “evet” cevabını vermek 1959‟da 321 metre olarak tespit 

edilen Eiffel Kulesi‟nin boyunun yaklaĢık 14,530 metre olduğunu ve her geçen gün de 

arttığını iddia etmek gibi birĢey olur. 

 

Pazara gittiniz ve bir kilogram kuru fasulye aldınız. Satıcı o bir kilogramı “ölçtü” ve 

“700 bin lira eder” dedi. Siz de o “eder”i ödediniz, evinize döndünüz. Haftaya tekrar 

pazara gittiniz ve aynı satıcıdan yine aynı kuru fasulyeden bir kilogram istediniz. 

Satıcı yine ölçtü ve bu sefer size “750 bin lira eder” dedi. ġimdi burada bir “hile” var. 

Bu hile iki türlü olabilir. Pazarcının “ölçme terazisi” hileli olabilir ancak biz aynı 

pazarcıya gittiğimiz için böyle bir hile söz konusu olmaz. Ġkincisi, yanımızda ölçme 

birimi olarak taĢıdığımız “para” hileli olabilir ki doğru olan budur. Düzen‟in bize “al 

bunu ölçü aracı olarak kullan” diye verdiği para hilelidir. Diğer bir değimle o para 

ölçü aracı değildir. Burada “ölçüde tartıda hile yapan” ve dolayısıyla “mizanı bozan” 

düzenin ta kendisidir. Bu sebeple bu düzene “hile düzeni” demek yanlıĢ olmaz. 

 

Ġrdelemelerimize çeĢitli örnekler ile devam etmemiz mümkündür. Ancak bu sütunun 

elverdiği “ölçüler” hileli değil gerçekçidir. Onun için uzatmadan, kısaca Ģu hükmü 

koymak istiyorum. Mevcut sistemde kullandığımız para‟nın “ölçü birimi” olma 

özelliği yoktur. Alınır-satılır ve çok çabuk çürüyen bir “mal” haline getirilmiĢtir. Bu 

durumda karĢımıza iki temel sorun çıkıyor: para mal mı olmalı yoksa sadece ölçü 

birimi mi? Peki ölçü birimi olarak düĢünülen “para” nasıl oluyor da zamanla “mal” 

haline dönüĢüyor? ĠĢte bu sorulara vereceğimiz cevaba göre iki yönden birine doğru 

ekonomik faaliyetlerin değiĢtiğini görürüz. Özetle, “para”yı mal olarak kabul edersek 

rantiye düzenine doğru yol alırız. Ancak “para”yı ölçü birimi olarak kabul edersek, o 

taktirde reel ekonomi yada üretim ekonomisi düzenine doğru yol alırız. 

 

Ġçinde bulunduğumuz zamanda “el çabukluğu marifet, ağız kalabalığı uzmanlık” gibi 

görülüp sapla saman karıĢtırılmaktadır. 
 

 

 

Arzu ve istekleriniz kaç kilogramdır? 

 

Ekonomiyi hemen hemen bütün ekonomistler sınırsız isteklerin sınırlı kaynaklar ile 

giderilmesi olarak tanımlarlar. Dolayısıyla bu tanım ile “bereketli dünya” yada 

“insanoğlunun emrine verilen dünya” imajı silinmektedir. Ancak benim buna itirazım 

var. Böyle bir tanım veya baĢlangıcın üzerine oturtulduğu mantık yanlıĢtır. Diğer bir 

çok yönünde olduğu gibi ekonominin bu temel tanımının denkliği bozuktur. 

 

Ġnsanoğlunun arzu ve isteklerinin “sınırsız” olduğu doğrudur. Örneğin güzel ve 

lezzetli yemeklerden gönlünüzce yemek istersiniz, arabalarınız-evleriniz olsun 

istersiniz, güzel elbiseleriniz olsun istersiniz, yeni çıkan her üründen hemen elde 

etmek istersiniz, eĢleriniz ile birlikte sabahlara kadar eğlenmek istersiniz… Bu sınırsız 

istekler karĢısında dünyanın kaynakları sınırlı gözükmektedir. 

 

Lakin az önce verilen tanımı semantik olarak incelediğimizde “arzu ve istekler” 

ifadesi hayali, mesnetsiz ve soyut kavramlar olarak durmaktadır. Kaynakların 

kısıtlılığı ise soyuttur. Bu iki ifadeyi, aynı tanımda karĢılaĢtırma ifadesi olarak 

kullanmak (eğer kasıtlı değil ise) çok yanlıĢ bir mantıktır. Yani mantıksızlıktır. Bu 

“dün gece 765Kg sevindik” gibi bir ifade olur. Doğru olan ise “arzu ve istekler” değil 

“ihtiyaçlar” kavramının kullanılmasıdır. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçları “belli” ve 



“kısıtlı”dır. Siz hoĢunuza giden bir yemekten arzu ettiğiniz kadar değil “doyuncaya” 

kadar yersiniz. Fiziksel dayanımınız ölçüsünde eğlenirsiniz. Aynı anda bir araba 

kullanabilirsiniz ve aynı anda bir evde oturabilirsiniz. Görüldüğü gibi ihtiyaçlar da 

kısıtlıdır. Dolayısıyla sahip olunan dünya zenginlikleri karĢısında ihtiyaçlar kolaylıkla 

giderilebilecek bir seviyede kalırlar. 

 

Ancak durum öyle değil. Mevcut anlayıĢla ekonomi, “arzu ve istekler” temeline 

oturtulduğu müddetçe içinde yaĢadığımız kavga ve sıkıntılar devam edecektir. Eğer 

siz ekonomiyi bu Ģekilde “arzu ve istekler” temeline oturtursanız, doğal olarak 

ekonomik faaliyetlerden biri bu “arzu ve isteklerin” kamçılanması olacaktır. ĠĢte 

günümüz pazarlama ve reklamcılığının temel mantığı da bu Ģekilde ortaya çıkarılmıĢ 

olur. Elinde iki kalemlik ihtiyaç listesi ile büyük marketlere giren bizler 7-8 kalemlik 

mal ile çıkmıyor muyuz? 

Bu çerçevede “kazanç” ihtiyaçların giderilmesi olmayabilir. Dolayısıyla da iktisadi 

faaliyetler bu yönde geliĢmeyebilir. Neticede Ģu an olduğu gibi insanoğlunun temel 

barınma, yeme ve giyim ihtiyaçları giderilmeden “kazançlı” diye diğer birtakım 

faaliyetlerde öncelikle yoğunlaĢmak gayet doğal hale gelir. Halbuki aynı vektörel 

doğrultuda ihtiyaçtan fazlasının üretilmesi veya tüketilmesi önümüze “israf” 

kavramını getirir. Modern ekonomide ihtiyaçtan fazlasını aldığınızda o malı 

“tüketmiĢ” olabilirsiniz ama burada israf kavramı kazanç olarak olmasa da reel olarak 

vardır. Örneğin siz ihtiyacınızdan fazla ekmek aldığınızda modern ekonomide ekmeği 

“tüketmiĢ” olursunuz ancak ihtiyaç fazlası olduğu için o fazla ekmeğin gideceği yer 

çöplüktür ki biz buna israf deriz. 

 

ĠĢte bu yanlıĢ ve çarpık anlayıĢlar arasından ortaya sağlıklı bir yapı çıkmaz. Hep 

birbirinin kuyusunu kazan, biryerlere birĢeyler yetiĢtirme telaĢında olan insanların 

oluĢturduğu toplumların baĢından sıkıntılar da eksik olmaz. 
 

Para: Çürük Mal yada ölçü? 

 

 “Para nedir?” sorusuna cevap arayacak olursak, mevcut ortodoks ekonomide paranın 

“ölçü birimi” olma özelliğinin ortadan kaldırılmıĢ olduğunu görürüz. Para, patates 

gibi soğan gibi alınır satılır, diğer bir ifade ile “çürüyen” bir mal haline gelmiĢtir. Peki 

“ölçü birimi” olması gereken para nasıl “mal” haline geliyor? 

 

Para, üretilen mal ve hizmetlerin değer ölçüsü iken, üzerinde öyle bir faktör taĢır ki o 

faktör herhangi bir mal ve hizmetin değer ölçüsü anlamına gelmez. O da “faiz” dir. 

Yani para, aynı Ģekilde ifade edilen faiz‟den dolayı mal haline gelmiĢtir. Karikatürize 

bir ifadeyle, elimize aldığımız para‟nın üzerinde “bu kağıdın Ģu kadarlık kısmı değer 

ölçüsü, Ģu köĢesi de faiz‟i temsil eder” diye bir yazıya denk gelmeyiz. Hem 

“karĢılıksız (haksız) artma veya azalma olan faiz”, hemde “değer ölçümü” aynı 

Ģekilde temsil edildiği için para mal, hemde çok çabuk çürüyen bir mal halini almıĢtır. 

Burada dikkat çekmek istediğim bir husus da para‟nın “mal” veya “ölçü birimi” olma 

halinin kendiliğinden oluĢmadığı ve bu halin siyasi tercihler dolayısıyla oluĢtuğudur. 

Yani içinde bulunduğumuz sosyo-ekonomik olarak sıkıntılı hale mahkum değiliz. 

 

Mevcut ortodoks ekonomide neredeyse tüm ekonomik faaliyetler kendisiyle ifade 

edildiği için kapital, zenginlik, sermaye vb. gibi kavramların yerini “para” almıĢtır. 

Hatta zenginliğin tek göstergesi ve ekonomik faaliyetlerin de tek motivasyonu haline 

gelmiĢtir. Üretim için gerekli olan herĢey olmasına rağmen “para yok” diye yeni iĢ 



sahaları açılamamakta ve dolayısıyla insanlarımız gereksiz yere atıl olarak açlık ve 

sefalet içerisinde bırakılmaktadır. Para yok diye hastaneler açılamamaktadır. Para yok 

diye okullarımızda çocuklarımız yetersiz eğitim almakta ve dolayısıyla yarınlarımız 

risk altına girmektedir. Para yok diye üniversitelerden mezun olan genç insanlarımız 

iĢsiz bırakılarak milli servetimiz heba edilmektedir. Örneğin mevcut rantiye 

düzeninde, çok iyi eğitim almıĢ ve okullarından birincilik ile mezun olmuĢ bir gence, 

eğer parası yok ise itibar edilmez iken, milli değer yargılarımıza yaptığı iĢ ile hakaret 

eden bir insan eğer parası var ise itibar sahibi beyefendi veya hanımefendi 

olabilmektedir. 

 

ĠĢte tüm bunlara sebep “tartıda, mizanda ölçünün bozulması”dır. Yani “ölçü birimi” 

olması gereken paranın “faiz” ile “mal” haline getirilmesidir. Halbuki her üç semavi 

dinde de faiz yasaklanmıĢtır. Kur‟an-ı Kerim‟de ise en Ģiddetli ifadeler ile faiz haram 

kılınmıĢtır. Bundan dolayı inananlar ölçünün bozulmaması için faizden uzak 

durmaktadırlar. Ancak bizim burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz faiz, adeta 

gizlice sisteme sokulup kurumsallaĢtırılan faiz‟dir. Bu konuda duyarlı olan 

insanlarımız da zamanla bu faizi –bilerek ya da bilmeyerek- alarak ve kullanarak 

duyarsızlaĢtırılmaktadırlar.   
 

 

Modern Bankacılığın Hileli Temelleri 

 

Bankacılık temelde ne tür bir sistemdir ve nasıl çalıĢır? Bu sorunun cevabını aramak 

ile iĢe baĢlıyalım. 

 

Modern anlamda bankacılık Batı‟da 17. yüzyılda kendisini gösterir. Her ne kadar çok 

eski tarihlerde “banka” olarak tanımlanabilecek çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ olsa da 

sistematik ve kurumsal olarak önümüze gelen ilk Batı bankası “Ġngiltere Bankası”dır. 

Bu kurumu oluĢturan sebepleri incelediğimizde ise enteresan bir olaylar zinciri ile 

karĢı karĢıya geliyoruz. 

 

Ġngiltere‟de devlet/kraliyet Kral William savaĢları (1688-1697) sebebiyle parasal 

açıdan oldukça büyük sıkıntılara girer. Onca harbi finanse etmek kolay değildir. 

Hazine tamamen boĢalmıĢ ve ağır bir borç yükü altına girilmiĢtir. ĠĢte tam bu ciddi 

parasal sıkıntılar ortasında iken bir grup finansör devlete büyük miktarda borç para 

vermeyi teklif eder. Operasyon Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir. Bir grup finansör ki bunlar 

daha sonra Ġngiltere Bankası‟nın kurucu üyeleri olur, yaklaĢık 1.2 milyon sterling‟lik 

altın ve gümüĢten oluĢan bir sermaye toplayıp devlete yüzde 8 faiz ile borç olarak 

verirler. Bunun karĢılığında devlet her yıl 4 bini iĢletme masrafları olmak üzere 100 

bin sterling geri ödemeyi kabul eder. Evet, buraya kadar bu iĢlemler basit bir tefecilik 

olayından baĢka birĢey değildir. Ancak devlete/kraliyete borç veren bu finansörler 

öyle bir Ģey daha kabul ettirirler ki o Ģey modern bankacılık sisteminin temellerini 

oluĢturur. O da Kral William‟dan almıĢ oldukları “bankanın sermayesi kadar 

banknotu piyasaya sürme yetkisi”dir. Yani bunlar hem yüzde 8 ile devlete altın ve 

gümüĢü borç verirler hem de onlara eĢdeğer miktarda banknotu piyasaya sürerler. 

Kısacası bir çırpıda karlarını yüzde 16‟ya çıkararak bir taĢta iki kuĢ vurmuĢ olurlar. 

Dahası bir savaĢ finanse ettikleri için de vatanserverler cephesinin en ön safında yer 

almıĢ olurlar. 

 



Bu baĢlangıç ile birlikte daha sonraları modern bankacılık Ģu temel çalıĢma prensibi 

üzerine oturtulmuĢ olur. Ġnsanlar ellerindeki altın, gümüĢ ve madeni paraları 

bankalara yatırarak karĢılığında yatırdıkları kıymeti ifade eden banknotlar alırlar. 

Zamanla görülür ki bu insanlar ne gelip altın, gümüĢ veya madeni paralarını geri 

isterler nede hakikaten ellerindeki banknotların karĢılığı olan altın, gümüĢ veya 

madeni paranın varlığını kontrol ederler. Sonraları bunu farkeden bankerler de 

piyasaya “kredi” adı altında altın, gümüĢ veya madeni para karĢılığı olmaksızın yeni 

banknotlar sürerler. Bu onların daha sonraları kurallara bağladıkları ve bu kuralları 

sürekli geliĢtirdikleri temel hilesidir. Bu bankerler için “tatlı” ama gerçekte “kirli” 

operasyon sadece format geliĢtirerek günümüze kadar gelmiĢ ve hala da devam 

etmektedir. Dolayısıyla bankalar bir veya birkaç kiĢinin kararıyla piyasada her kredi 

ile yeni para yaratmaktadırlar. Bu alıĢtırıldığımız bir anlayıĢ olan “bankalar topladığı 

mevduatı kredi olarak verir” anlayıĢından çok farklı bir düzendir. Bu düzeni, borca 

dayalı para sistemi, merkez bankacılığı ve para politikaları ile birlikte daha da 

açtığımız zaman görülecektir ki bu resmen üçkağıt düzenidir, hile düzenidir. Kısacası 

bankacılığın üzerine oturtulduğu mekanizma hileli ve çok çürüktür. 

 

Faiz Çıkmazı Yada 

Borç Girdabı 

Eminim hemen hemen hepiniz, faizin ne kadar kötü olduğunu anlatan birçok 

çalıĢmaya veya konuĢmaya denk gelmiĢsinizdir. Birçok sivil yada profesyonel toplum 

örgütü, ekonomik kalkınmada faizlerin zararlarını anlatıp dururlar. Ancak bir o kadar 

da ekonomist yada moda ifadesiyle yatırım uzmanı, kiĢilerin birikmiĢ paralarını faizde 

“değerlendirmelerini”, diğer bir ifade ile faize “yatırım yapmalarını” önerirler. 

Bankalara gittiğinizde ise paranızı bileĢik faizde değerlendirdiğinizde, ne kadar çok 

artacağını büyük bir iĢtahla size anlatırlar. Kimilerine göre gayet doğal gözüken bu 

çatıĢma, neticede bir arz-talep dengesidir diyebilirsiniz. Olabilir. Ancak arz-talep 

dengesi bize, dengeye gelen Ģeylerin iyi yada kötü, faydalı yada zararlı, güzel yada 

çirkin, doğru yada yanlıĢ, veya adaletli yada adaletsiz olduğunu göstermez. O sadece 

bir denge ifade eder, gerisi ise akla hitap eder. 

Bu konuyu bir örnekle açacak olursak; diyelim ki orta halli bir iĢletme açacaksınız. 

Gittiniz bankadan 50 bin lira kredi aldınız. Bankacı sizi çok sevdiği için de krediyi 

yüzde 40 faizle ve 20 yıl sonunda ödenmek üzere verdi. Siz iĢletmeye baĢladınız ve 

20 yıl sonunda geri ödeyeceğiniz para (bileĢik faizi ile birlikte) 41 milyon 834 bin 127 

lira 713 kuruĢtur. Yani 50 bin lira 20 yıl içinde yaklaĢık 837 kat büyüyecektir. Peki bu 

ne demektir? 

Bu, 20 yıllık zaman zarfı içerisinde, piyasada 41milyon 784 bin 127 lira 713 kuruĢluk 

ekstra para oluĢturulması yada yaratılması zorunluluğunu ifade eder. Çünkü para 

kabak gibi durduğu yerde büyümez! Paranın büyümesi için (en azından teorik olarak) 

karĢılığı olan eĢyanın büyümesi gerekir. Çünkü, tanıma göre para bir ölçü ifadesidir. 

Siz evinizdeki dolapta duran metrenin her seferinde belli bir yüzde büyüdüğüne Ģahit 

oldunuz mu hiç?  

Ancak durumun mevcut sistemde böyle geliĢmediğini hepimiz biliriz. Ġçinde 

bulunduğumuz borca dayalı para sisteminde bu kadar miktarda paranın piyasada 

oluĢturulabilmesi için, birilerinin bu miktardaki parayı bankalardan yine borç olarak 

alması gerekir. O yeni borçla da ortaya çıkacak faiz kadar paranın piyasada 

oluĢturulabilmesi için yine bir baĢkalarının o miktardaki parayı bankalardan borç 



olarak alması gerekir. ĠĢte bu kısır faiz çıkmazı, borç kisvesinde böylece gider durur. 

Ġçinde bulunduğumuz modern yapıda ise bunlar temeli oluĢturan detay olarak gözden 

kaçmaktadırlar. Bu gidiĢe mevcut dandik yapı değiĢmeden dur demek de mümkün 

değildir. 

Neticede sözlerimizi toparlarsak sırasıyla Ģunları söylemek gerekir. Öncelikle faiz çok 

kötü bir Ģeydir. Dahası, bankalardan borç olarak alınan paranın faizine karĢılık, 

piyasada Cumhuriyet Merkez Bankası Aġ‟ne ait bir mal (yani para) yoktur. Bu, 

bankaların istedikleri gibi para ürettikleri anlamına da gelir. Son olarak, “bankalar 

sadece topladıkları mevduatı kredi olarak verir” iddiası koca bir yalandan ibarettir. 

Hem de kuyruklu yalan. Aksini iddia eden beri gelsin. 

Daha önce bu konular ile direkt olmasa da kısmen ilintili olarak okumuĢ olduğum, 

ilginç bir yazı elime geçmiĢti. Bu yazı, Ġngiltere‟de 1800 yılında çıkan Thellusson 

yasası ile ilgili Yasaya göre faiz birikimi yirmi bir yılla sınırlandırılmıĢ. Çünkü faizin, 

altından kalkılamayacak bir yük ve haksız kazanç oluĢturduğu belirtiliyor. Ancak 

daha sonra “modern bankacılar” bu sınırlandırmayı 1892 yılında Birikim yasası ile 

ortadan kaldırmıĢlar. Onlara sorarsan “iyileĢtirme” yapmıĢlar! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE DEMİŞTİK? 

 
“Bu bölümde yeralan yazılar, küresel finans krizi baş 

göstermeden önce uyarı mahiyetinde ve birer tespit 

olarak Milli Gazetede yayınlanmıştır.  

Aynen aktarıyoruz.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kökten Değişim 

Şu son küresel finansman krizinde olayın boyutlarını hala anlamayanlar var. 
Ülkemizde hala batının birkaç trilyon pompalayarak işi çözebileceğine 
inananlar var.  

Bunları sürekli yazıyorum çünkü teşhisin doğru yapılması lazımdır. Doğru 
teşhis yapılmadan doğru tedavi olmaz. Şu anda mevcut krize, bu zamana 
kadar olağan metotlar ile çözüm getirmeye çalışanları görünce, teşhiste 
birleşmediğimize inanıyorum.  



Bir kriz olduğunu hep birlikte söylüyoruz. Ama tanımlarda değişik sesler 
çıkıyor.  

Bizim çok net olarak ifade ettiğimiz husus şudur; Borca Dayalı Para Sistemi 
sorunun kendisidir. Bu sistem lağvedilmeden bu krizi çözemezsiniz. Bu 
sistemde piyasaya ne kadar çok para verirseniz o kadar çok borçlarınızı 
artırırsınız. Şimdi birkaç trilyon dolara yakın para verilecekmiş. Demek ki en 
az birkaç trilyon dolar daha sistemi borçlandıracaksınız. Yani çöküşü 
hızlandıracaksınız. 

Şimdi bunu anlamadan üretilen çözümler, bu çöküşe derman olmaz.  

Neymiş efendim;  

Kriz geçinceye kadar herhangi bir yatırım yapılmasınmış! YANLIŞ. 

Dövize yönelelimmiş! YANLIŞ. 

Emlağa yönelelimmiş! YANLIŞ. 

Altına yönelelimmiş! YANLIŞ. 

Faizlerle oynayalımmış! YANLIŞ. 

Paranın değeriyle oynayalımmış! YANLIŞ. 

Para gelsin de ne olursa olsunmuş! YANLIŞ. 

Yabancılara gayrimenkul satışı yapalımmış! YANLIŞ. 

Her köşeye bir tane tosuncuk oturmuşsunuz, bol keseden atıp tutuyorsunuz. 

Kardeşim, teşhisiniz yanlış. Dolayısıyla hiçbir öneriniz bir kıymet ifade etmez. 

Ama bakınız bu krizi fırsata çevirmeye çalışanlar var. 3 Şubat 2008 tarihinde 
Milli Gazete„de şunları yazmıştım: 

İngiliz Başbakan Gordon Brown Financial Times’da 24 Ocak 2008 tarihinde 
yayınlanan makalesinde şunu söylüyor; böyle bir riski aynı zamanda dünya 
finans sitemini yeniden yapılandırma fırsatı olarak görelim. Global finansal 
reform yapalım. Öncelikle risk maliyetini iyi hesap edelim. Akabinde, bütün 
dünya piyasaları birlikte hareket edelim. Mevcut sistemi (IMF,WB, BIS...) 
şartlara göre yeniden kurgulayalım ve güçlendirelim. Ülkelerin bütçe 
politikaları ile mali politikalarını akuple edelim. Son olarak da bu globalleşmeyi 
millete tam olarak anlatamadık, onu iyi anlatalım.  

Şimdi bu makaleyi ve Brown‟ın önerilerini iyi takip edin. Çünkü Avrupa bu 
önerilere göre şekillenmeye çalışıyor. Ancak, bu yeni şekillenmede Türkiye 
kurucu oyuncu değil. Yani, takibi yaparken yiyeceğiniz kazığı görün diye 
tavsiye ediyorum. 

Pekiyi, ne yapılması gerekir? 

1. Önce Borca Dayalı Para Sistemi nedir onu bileceksiniz. 

2. Bu sistemi lağvedeceksiniz. 

3. Adil temeller üzerine yeni bir sistem kuracaksınız. 

Bunların çok zor olduğunu zannetmeyin sakın. Çok büyük kolaylıkla ve çok 
güzel bir şekilde yapılır ve piyasamız da bundan olumsuz olarak hiç 
etkilenmez. 



Ancak, siz bunu yapacak cesarette misiniz? 

 

 

Sorun Sistemde 

 

Birçok defa, ekonomide yaşadığımız sorunların temelde sistemden kaynaklandığını 

ifade ettim. Bozuk olan ya da en başta terkedilmesi gereken, Ortodoks ekonomi 

anlayışıdır. Aksi taktirde, krizin her türlüsünü yaşamaya devam ederiz. İçinde 

bulunduğumuz kaostan kurtulamayız. 

Basından takip ettiğimiz kadarıyla Merkez Bankası şirketinin idarecisi “MB 

enflasyonu hedeflerken aynı zamanda kuru da hedefleyemez” demiş. Doğrudur. 

Şunu iyi anlamamız gerekir. İçinde bulunduğumuz sistemde üç makro parametre, 

mali sektörün üç sacayağını oluşturur. Bunlar enflasyon, develüasyon (kur 

politikası) ve faizlerdir. Bunlardan sadece bir tanesini hedefleyip, diğerini ise takip 

edebilirsiniz. Aynı zamanda iki parametreyi birden hedefleyemezsiniz. Bunun bir 

çok sebebinin yanısıra temelde çok basit bir sebebi vardır. O da zaman 

uyuşmazlığıdır. Enflasyon geçmişe yönelik bir göstergedir. Develüasyon şimdiki 

zamanda oluşur. Faizler ise gelecek zamana ilişkindir. Bunlardan herhangi birini 

hedeflemek, zaman olarak kendisine en uzak olanı serbest bırakmak anlamına 

gelir. Diyelim ki enflasyon hedeflemesi yapıyorsunuz. O halde aynı zamanda 

faizleri de kontrol edemezsiniz. Ederim, yaparım derseniz o zaman serbest piyasa 

ekonomisinden sözetmek mümkün olmaz. O durum, bambaşka şart ve sorunları 

da beraberinde getirir.  

Burada aslında temel sorun, Borca Dayalı Para Sisteminin kendisindedir. Çünkü 

bu sistemde paranın, üzerinde taşıdığı faizden dolayı, çıktığı yere geri dönme 

eğilimi vardır. Geri dönmesi ise piyasada para darlığına sebep olur. Bunun 

olmaması için, piyasaya yeni para çekilmesi gerekir. Bu da borçlanmayı doğurur. 

Daha meşhur bir ifade ile, sistem sizi borç-faiz-borç sarmalına doğal olarak sokar. 

İşte bu durumda gerçek problem, sistemin bizzat kendisidir. Yani bozuk olan 

sistemdir. Bu sistem değiştirilmediği taktirde, hep birlikte felaketlerden felaketlere 

sürüklenip dururuz. 

Biz bu sisteme rantiye sistemi diyoruz. Sistem, faiz kazancının dışında hiçbir şeyi 

desteklemiyor. Halbuki, desteklenmesi gereken üretim ve bölüşümdür. Buna da 

reel sistem diyoruz. Dolayısıyla, rantiye sisteminden reel sisteme geçilmesi 

gerekiyor. Aksi taktirde, hep beraber bir yokoluşa doğru sürüklenip dururuz. 

 

Yeni Bir Uluslararası Finans Sistemi 

Uluslararası finans sistemindeki hakimiyet savaşı karşılıklı hamleler ile 
sürüyor. Bir yanda ABD kisvesi altında ırkçı emperyalistler diğer yanda 
direnenler. Şimdi bu konular ile ilgili olarak birkaç hususu aydınlatalım. 

Irak‟a saldırının ana sebeplerinden biri, Irak‟ın petrol satışında “dolar” kabul 
etmeyeceği kararıdır. ABD, böyle bir kararın faturasının ne olacağını 
göstermek istemiştir. Ancak, uluslararası finansal sisteminin sürekli güven 
kaybetmesi, petrol ihracatçısı ülkelerin rezerv çeşitlendirmesine mani 
olamamıştır. Yani “hesaplı bir şekilde” dolardan kaçış sürdürülmektedir. 

Çin, Rusya ve Uzak Doğu ülkeleri merkez bankaları uzunca bir zamandır 
rezerv çeşitlendirmesi yapmaktadırlar. Son olarak da Çin ulusal meclisi, 
ülkenin rezervlerini yönetmek üzere özerk bir yatırım kurumu oluşturmuştur. 
Bu müthiş bir şeydir. Ülkenin döviz rezervleri yaklaşık 1.33 trilyon dolar 
eşdeğerindedir. Bu kadar büyük bir parayı bir kurumun nasıl değerlendireceği 
çok yakından takip edilmesi gereken bir husustur. 



Hatta, bu durum ders alınması gereken bir durumdur. Ülkemizin de döviz 
rezervleri, nisbeten yüksektir. Merkez bankası döviz rezervleri 70 milyar 
doların üzerindedir. Niçin özerk bir kurul oluşturulup bu kadar yüksek 
rezerv daha aktif yönetilmiyor? Bu, Merkez Bankası‟nın tek başına 
yapabileceği bir iş değildir. 

Şimdi tekrar konumuza dönelim. Uluslararası finans sitemi hiçbir ülkeye güven 
vermemektedir. Dahası, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan ve zaman zaman 
da onarılan bu sistem artık dünya ekonomik yükünü kaldırabilecek sağlamlıkta 
değildir. Adil bir uluslararası finans sitemi hemen hemen herkesin özlemi 
haline gelmiştir. 

Ancak, adil bir sistem, ırkçı emperyalizmin ve  hegamonyanın sonu demektir. 
Böyle bir şeyi, ırkçı emperyalistlerin kolaylıkla kabul etmesini beklemek 
safdillik olur. Bunlar, hegamonyanın devamı için 3. dünya savaşını bile göze 
alırlar. İşte bu durum böyle önemli bir durumdur. 

Daha önceleri bir çok kez ifade ettiğim gibi, bugün dünya ekonomik hasılası 
yaklaşık 48 trilyon dolardır. Ancak, buna mukabil, mali piyasalardaki kıymetleri 
(kredi, kıymetli kağıt, kayıt ve türevleri) topladığımızda yaklaşık 380 trilyon 
dolarlık bir meblağ ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile, dünyadaki mal ve 
hizmetleri 8 defa satın alacak kadar dünyada (mali piyasalarda) kıymetli evrak 
bulunmaktadır. Zaten “para” da bir kıymetli evraktır. Hızla şişen bu finansal 
balon mutlaka patlayacaktır. Patladığı yeri ya da yerleri de yakıp yıkacağı 
muhakkaktır. 

Böyle bir durumda yapılması gereken iki iş vardır. Birincisi ülkelerin reel 
ekonomilerini olası bir uluslararası dalgalanmaya karşı kuvvetlendirmesidir. 
Aslında bu bir milli güvenlik meselesidir, ama anlayana! 

İkincisi ise, adil temeller üzerine yeni bir uluslararası finans sisteminin 
kurulması için uluslararası çalışma yapmaktır. Yani yeni bir dünya kurmaktır. 
Başkaca bir çıkış yolu da yoktur. 

 

 

Sistem Yeniden Yapılandırılacak (1) 

Çökmekte olan finansal sitemi, gelişen dünya siyaseti ile birlikte okumamız 
lazım. Yaşananların özeti şudur; İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya 
ekonomi politik sistemi, Soğuk Harp Dönemi sonrası yeniden yapılandırılıyor.  

Bu yeniden yapılandırmada, güç odakları arası pazar paylaşım savaşı nasıl 
dengeye ulaşacak ise ekonomipolitik de o şekilde yapılandırılacaktır. Batı, bu 
güne kadarki tatlı finansal sistemini yeni dönemde de sürdürmek istiyor. 
Ancak, bazı güç merkezlerinin buna itirazı var. Bu itirazı da diğer finansal ve 
ekonomik araçlar ile ortaya koyuyorlar. 

Örneğin, doların saltanatına ortak çıkmazdan önce şu anda karşılaşılan krize 
benzer krizler yaşandığı zaman iki adımda her türlü sıkıntının önüne 
geçilebilirdi. Amerikan merkez bankası FED, faizleri düşürür ve piyasayı 
canlandırırdı. Ya da piyasaya bol miktarda para enjekte ederdi ve ekonomiyi 
yine canlandırırdı. 



Ancak artık euro da işin içine girdi. Birçok ülke rezervlerini euroya kaydırmaya 
başladı. Dolayısıyla, ABD_FED‟in aldığı kararlar onları pek de ilgilendirmiyor 
ya da onlar açısından etkili olmuyor. 

Onun için artık herkes ABD ve onunla birlikte hareket eden Batı 
ekonomilerinin bir ekonomik resesyona gireceğini açıkça ifade etmeye 
başladı. Yani, oralarda bir ekonomik durgunluk başlayacak. Ancak buna 
mukabil, Çin, Hindistan, İran, Rusya gibi bazı bölgelerde ise aşırı ekonomik 
canlanma olacak.  

İşte tam bu noktada, Financial Times‟da bir makale kaleme alan George 
Soros‟un ifadelerini iyi okumak lazımdır. Soros diyor ki; “bu durum son 60 
yılın en büyük piyasa krizi”dir.  

Soros‟un bu ifadesini bendeniz, öncelikle, çok büyük bir kriz geliyor anlamında 
okumuyorum. Bu ifadeyi bendeniz, öncelikle, bizim yapmış olduğumuz 
tahlilleri doğrulayan bir cümle olarak okuyorum. 60 yıl öncesi demek 1947 
sonu demektir. İşte, o zamanları IMF, BM, WB, WTO... sitemi yeni kurulmuş 
ve yeni bir döneme başlanmıştı.  

Adam şimdi diyor ki; önceki dönem bitti, yepyeni bir siteme ihtiyaç var. Bu 
karşılaşılan durum, önceki dönemde kurmuş olduğumuz mekanizmalar ile 
çözülemez. Panik yapmayın. Çözümü konuşalım... 

Bugün dünya finans piyasasındaki herkes, Soros‟un ifadelerinden ya da 
aralara sıkıştırılmış cümlelerden kendilerine kurtuluş reçetesi arıyorlar. 
Nitekim, Financial Times‟da yayınlanan Chrystia Freeland „ın Soros ile yapmış 
olduğu ropörtajı da bu şekildedir. Kadıncağız soruyor; ABD‟de olan bir krizden 
Londra‟daki adam niçin etkilensin? Soros cevap veriyor; sistem böyle kuruldu. 
İşte şimdi onu yeniden yapılandırma zamanıdır/fırsatıdır. 

 

 

Sistem Yeniden Yapılandırılacak (2) 

Soros‟un, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem bitmiştir. Şimdi, yeni bir 
sistem ortaya konulması lazımdır mealindeki ifadelerinden hemen sonra 
Financial Times gazetesinde bu sefer İngiliz Başbakanı Brown‟ın bir yazısı 
yayınlandı. O da yeni dönem için bir çözüm öneriyor. Bunu ayrıca 
değerlendireceğiz. Ama ana hatlarıyla şunu söylüyor; böyle bir riski aynı 
zamanda dünya finans sitemini yeniden yapılandırma fırsatı olarak görelim. 
Global finansal reform yapalım. öncelikle risk maliyetini iyi hesap edelim. 
Akabinde, bütün dünya piyasaları birlikte hareket edelim. Mevcut sistemi 
(IMF,WB, BIS...) şartlara göre yeniden kurgulayalım ve güçlendirelim. 
Ülkelerin bütçe politikaları ile mali politikaları akuple edelim. Son olarak da bu 
globalleşmeyi millete tam olarak anlatamadık, onu iyi anlatalım. Yani, kısaca, 
eski tatlı sistemimizi yeni şartlara uydularım diyor.  

İşte bu reformda ya da yeniden yapılandırmada güç odakları ya da ülkelerin 
kendilerini nasıl takdim edecekleri oldukça önemlidir. Bu adeta bir pazarlık 
sürecidir. Ancak mevcut durumda ülkemiz, bu süreci teslim olarak 
geçiştirmektedir. İşte bizim açımızdan en kötü olan da budur. 



Biz makalelerimizde defalarca şunu söyledik. Soğuk Harp Dönemi sonrası 
ekonomik sistem bitmiştir. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem Yeni 
Dünya Düzeni dönemidir. Bizim bölgemize düşen alt projesi Büyük Ortadoğu 
Projesi‟dir (malesef eşbaşkanı da Sn. R. Tayyip Erdoğan‟dır). Yeni dünya 
düzeni ekonomik sistemini de buna göre yapılandıracaklardır. Türkiye ise 
kendisini yanlış konuşlandırdığı için, bu değişimde özne değil nesnedir. En 
çok zarar görecek olan ülkedir... 

Öncelikle, AKP‟nin uyguladığı Derviş Politikaları ile Türkiye Ekonomisi finans 
kapitale tamamen eklemlenmiştir. Dışarıdan gelecek olan kriz, Türkiye 
ekonomisini doğrudan etkiler. Sn. Maliye Bakanı Unakıtan “dış şoklar bizi 
etkilemez” demiş ama bu traji komik bir ifadedir. “Neden” sorusunun cevabı 
yoktur. 

İkinci olarak, bizim dış ticaretimizin büyük bir kısmı Batı iledir. Oralarda 
yaşanacak bir resesyon (durgunluk) ülkemiz ekonomisini direkt olarak etkiler. 

Üçüncüsü, bizim reel ekonomik altyapımız son 10 yılda çok zayıflamış ve 
zayıf bırakılmıştır. Yatırımlar genelde hizmet sektörüne yönlendirilmiştir. Olası 
bir ekonomik durgunluk her zaman öncelikle hizmet sektörünü vurur.  

Dördüncüsü, ülkemiz zaten ciddi bir ekonomik durgunluk ile karşı kaşıyadır. 
Esnaf ve zanaatkar iş yapamamaktadır. Tahminime göre, tedbir alınmaz ise 
bu yılın sonundan itibaren işyerleri patır patır dökülecektir. 

Daha devamı var. Ancak unutmayalım ki bunların hepsi yanlış ekonomi politik 
tercihler sebebiyle oluyor. Türkiyemiz‟in bir an önce kendi bağımsız vizyonunu 
ortaya koyup ona göre gerekli adımları cesaretle atması gerekmektedir. Aksi 
takdirde sürekli vakit, nakit ve itibar kaybediyoruz. 

 

Sistemin Sorgulanması 

 Ana hatlarıyla Türkiye‟deki ekonomik sistemi irdeleyecek olursak temelde üç soruyla 

karĢılaĢırız. Bunlar; 

Ne üretilecek? Nasıl üretilecek? Kimin için üretilecek? 

Türkiye‟de üretilen nedir? Sahip olduğumuz doğal zenginliklere baktığımızda, 

ülkemizde çok az Ģey üretildiğini görüyoruz. Denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız, 

ormanlarımız, madenlerimiz, münbit topraklarımız, çalıĢkan genç nüfusumuz, bilgi, 

beceri ve tecrübe birikimimizin yanısıra gerçekleĢtirdiğimiz üretim ihmal edilebilir 

düzeydedir. Sahip olduğumuz bu kaynaklardan faydalanma oranımız çok çok azdır. 

ġeker pancarında olduğu gibi, “Artık çok oluyor üretilmesin” dediğimiz tarım 

ürünlerinin nihai formunu (Ģeker gibi) ithal ediyoruz. 

“Nasıl üretiyoruz?” sorusuna verilecek en güzel cevap Ģudur; sahip olduğumuz onca 

bilgi, beceri, tecrube, teknoloji ve iĢgücüne oranla çok çok ilkel metodlarla üretiyoruz. 

Bir yandan dünyanın en geliĢmiĢ teknolojisine sahip “fly by wire” denen F16 

uçaklarını üretiyoruz ama diğer yandan 5 km öteden bir köye su getirecek boru-

pompa sistemini kuramıyoruz. Ġnsanlar eĢeklerle su taĢıyor. 

“Kimin için üretiyoruz?” sorusunun cevabına gelince, ülkemizdeki gelir dağılımına 

bakmak gerekir. MüthiĢ bir gelir dağılımı adaletsizliği yaĢıyoruz. Gelir dağılımı 

bozukluğu açısından Türkiye, 190 ülke arasında 12. sıradadır. Türkiye‟de en zengin 

134,000 ailenin gelir ortalaması ile en fakir 134,000 ailenin gelir ortalaması arasında 

tam 234 kat fark var. Bu araĢtırma 2000 yılında yayınlanmıĢtı, Ģimdilerde bu fark en 

az yüzde 50‟lik bir artıĢla 350‟yi çoktan geçmiĢtir. 



Halkın üçte biri açlık sınırında yaĢıyor. Memurların neredeyse tamamı yoksulluk 

sınırında. Yani neticede, “kimin için üretiyoruz?” sorusunun cevabı, “çok küçük bir 

azınlık için üretiyoruz” Ģeklindedir. 

Bu sorgulamayı geniĢletmek mümkündür. Ancak bu kadarla bile ortaya çıkan sonuç 

içler acısıdır. Bu sistem ya da düzen çok yanlıĢ ve uyumsuz bir sistemdir. 

Peki, mevcut sistemin üzerine oturtulduğu dünya görüĢü, felsefe veya derin strateji 

nedir? ĠĢte bunu araĢtırdığımızda karĢımıza ikili bir yapı çıkmaktadır. Halkın sahip 

olduğu ve arzu ettiği dünya görüĢü ile, mevcut sistemin üzerine oturtulduğu dünya 

görüĢü arasında ciddi farklar ve çatıĢmalar vardır. Mevcut sistemin derin stratejisinin 

ya da felsefesinin kökü dıĢarıdadır. Hedefleri farklıdır. Halkın içindeki gerçeklerle 

uyum sağlamamaktadır. Bu uyumsuzluk, baĢta ekonomi olmak üzere bir çok alanda 

ülkemizdeki potansiyel baĢarıya mani olmaktadır. Ülkemizi gerilettirmekte, geri 

bırakmaktadır. Bu sebeple, çağdaĢ medeniyetler yarıĢında, sahaya bile 

çıkamamaktayız. 

Dolayısıyla, öncelikle yapılması gereken Ģey, mevcut sistem ile halkın barıĢmasıdır. 

Yani, klasik bir slogan ile ifade edilebilen “devlet millet elele” durumu 

gerçekleĢtirilmelidir. Bu yapılırken de halkın sisteme uydurulması değil, sistemin 

halkın gerçeklerine göre değiĢtirilmesi esastır. 

DüĢünce özgürlüğü isteyenleri coplattıran sistemin, aslında fabrikada çalıĢan üretim 

çarklarına çokmak soktuğunu artık keĢfetmesi gerekir. Halkın belli bir hedefe yönelik 

olarak dizayn edilmeye kalkıĢılması ve bu cümleden özgürlüklerin kısıtlanması ile 

ekonomik yatırımların daralması arasındaki korelasyon, mevcut sistemin ömrü ile ters 

orantılıdır. Bunun, çok geç olmadan, artık keĢfedilmesini bekliyoruz.  

 

Sistemlerin Sorgulanması (2) 

Daha önce sistemlerin sorgulanmasında ortaya koyduğumuz üç temel soru her ne 

kadar basit görünse de değer/görüĢ yüklü sorulardır. Bunlara verilecek cevapların 

temelinde bir dünya görüĢü, bir felsefe veya derin bir strateji olması gerekir. Her 

toplum ve sistem, kendi değerler manzumesini oluĢturan dünya görüĢü ile var olur ve 

olgunlaĢır. MeĢhur düĢünür Arthur Levejoy‟un ifade ettiği gibi, dünya görüĢü 

insanoğlunun hemen hemen her aksiyonunu kontrol eder. 

Dünya görüĢlerindeki farklılıklar, insanoğlunun varlığı, nereden gelip nereye gittiği, 

nisbi olarak sınırlı olan kaynakların sahipliği, tüketimi, insanların birbirleriyle ve 

çevre ile olan iliĢkileri, verimlilik, eĢitlik ve adalet gibi konularda da anlayıĢ 

farklılıklarını doğurur. 

Dünya görüĢü olgusu ekonomik sistemlerde, bir binanın temeli gibi, görünmese de en 

önemli rolü oynar. Sistemler, mevcut dünya görüĢlerinin problemler karĢısındaki 

pragmatik çözüm önerileridir. Bir sistemin baĢarılı olabilmesi için, onu oluĢturan 

görünür ve görünmez unsurların uyum içerisinde olması gerekir. Dünya görüĢlerinin 

hedefledikleri sosyo-ekonomik yapıya ulaĢmak için ortaya konulan sistemler, 

kaynakları etkili, verimli ve adil bir Ģekilde seçtiği projelere yönlendirirler. Neticede 

varılacak olan nokta, o dünya görüĢünün ortaya koyduğu sosyo-ekonomik 

panoramadır. Sistemler bu panoramaya ulaĢmanın aracıdırlar. 

Eğer bir sistemin stratejisi ile, o sistemin temelini oluĢturan dünya görüĢü uyum 

içerisinde değilse, ortaya konulan hedeflere ulaĢmak mümkün değildir. Elma ağacı 

yetiĢtirmek istiyorsanız, elma tohumu kullanmanız gerekir. Sonradan ne kadar 

aĢılarsanız aĢılayın, portakal tohumundan elma ağacı yetiĢmez. 

Eğer toplumun hakim dünya görüĢü, insanların içinde bulundukları sistem ile uyum 

içerisinde değilse, o insanlar yanlıĢ ve gerçekleĢmeyecek vaadlerin kurbanı olurlar. 



Yeryüzünde değiĢik dünya görüĢleri vardır. Bu değiĢik dünya görüĢleri ile uyum 

içerisinde olan farklı ekonomik sistemler de mevcuttur. Bugün, bu sistemleri üç grup 

altında toplamak mümkündür. Sosyalist sistemler, kapitalist sistemler ve bu iki 

sistemin karması gibi tebarüz eden sistemler. Bu sistemler baĢlangıçlarından bu yana 

sürekli revize edilmiĢler ve edilmektedirler. Örneğin dünün sosyalist sistemleri 

bugünün sosyal demokrasi sistemleri olarak revize edilmiĢlerdir. Çünkü bilimsel, 

teknik ve teknolojik geliĢmeler bu sistemlerin dayandığı (diğer bir ifade ile üzerine 

oturduğu) dünya görüĢlerinin sürekli revize edilmesini gerektirmektedir. Dünün 

ploreterya direniĢi bugünkü teknolojik geliĢmeler karĢısında anlamını yitirmiĢ ve 

kılıktan kılığa girerek yönünü aramaya baĢlamıĢtır. Bu görüĢler artık yeni bulgular 

ıĢığında evreni, dünyayı ve insanı izah edememekte ve dolayısıyla da gerekli olan 

maktoekonomik dengelerini kuramamaktadırlar. 

Kısacası, mevcut sistemlerin görünmez altyapısı olan dünya görüĢleri, yeni bulgular 

ıĢığında yeniden Ģekillenmek zorundadırlar. Sistemler de bu değiĢikliğe uyumlu 

olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Burada önemli olan, ortaya konulacak ekonomik çözümlerde bu sistematik zinciri 

koparmamaktır. Örneğin, toplumumuzda uygulanmaya çalıĢılan, Amerikan dünya 

görüĢünün ürünü olan makroekonomik sistemler ile baĢarılı olmak mümkün değildir. 

Elde edilen baĢarısızlığın nedenlerini sistematik zincirin koparılmasında yani yanlıĢ 

tercihlerde aramak gerekir.  
 

 

Global Hesaplaşma 

 

Gerek Irak‟ta gerekse Afganistanda savaĢın uzaması ve tüm bölgeyi etkisi altına 

alması karĢısında, Amerika‟nın uzun süre bu kampanyayı sürdürmesi mümkün 

değildir. Mutlaka ülkesine malup olarak geri çekilip bölge ile Avrupa‟yı baĢbaĢa 

bırakacaktır. Ancak yakılan ateĢ onun çekilmesi ile sönmeyecek, tüm bölgeyi yeniden 

yapılandıracak yeni bir oluĢum süreci baĢlayacaktır. Böyle bir durumdan Amerika 

kadar Avrupa da zarar görecektir. 

Bu bahsettiğimiz süreç birinci ve ikinci dünya savaĢlarına benzer bir süreç 

olmayacaktır. Bu süreç uzunca bir süre karĢılıklı mevzi üstünlüklerle sürecek ve 

akabinde nihayi bir Ģiddetli çatıĢma ile son bulacaktır. Sonra, insanlık bambaĢka bir 

bölge ve dünya ile yeniden sivil hayatı yapılandırmaya baĢlayacaktır. 

Tüm bunların yanında göz ardı edilmemesi gereken iki önemli konu daha var. 

Birincisi harp ekonomisi/finansmanı, ikincisi ise ekolojik dengedir. 

Harp ekonomisi ve finansmanı çok zor ve ciddi hesaplar gerektiren bir iĢtir. Normal 

barıĢ ortamında ürettiğiniz mal ve hizmetler ülkede diğer mal ve hizmetlerin 

üretilmesine vesile olur ve bu döngü herkesi kapsayacak Ģekilde sürekli devam eder. 

Buna Ģimdilik kabaca sivil döngü diyelim. Ancak harp ekonomisinde bu sivil 

döngünün yanında ürettiğiniz mal ve hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu düĢman 

tüketir ve geri dönüĢümü de yoktur. Örneğin bomba üretirsiniz ama bu bombaları 

kendi halkınız değil düĢman tüketir. Çünkü onun üzerine atarsınız. 

Harp, ekonomi politikalarında yeni bazı anlayıĢları gerektirir. Bunun yanında ek mali 

kaynak da gerektirir. Bu mali kaynaklar, harp koĢullarında ne hale geleceği belli 

olmayan ve kıymeti itibari olan “para”lar değil, kıymeti kendinden menkul olan altın, 

gümüĢ, kıymetli madenler ve enerji kaynaklarıdır. Eğer bu tür kaynakları temin 

edemez iseniz ve elinizde döviz tutuyorsanız hangi ülkenin parasını tutuyor iseniz o 

ülke yenilip harpten çekilse bile onlara mahkumsunuz demektir. Daha da kötüsü, eğer 



bu ek mali kaynağı borç alarak sağlıyorsanız her halü karda harbi kaybeden siz 

oldunuz demektir. 

Ekolojik denge açısından ise durum daha da vahimdir. Çünkü dünyamız hali hazırda 

bir global ısınma tehditi altındadır. Bundan mevsimler ve bitki örtüsü oldukça 

etkilenmektedir. Uzun sürecek olan bir harbin sadece ortaya çıkaracağı ateĢ bile 

küresel ısınmayı hızlandıracak, buzulların erimesi hızlanacak ve dünyada ciddi bir 

mevsim değiĢikliği yaĢanacaktır. Bunun neticesinde bazı kıyı bölgelerinin sular 

altında kalması ve bazı bölgelerin batması gibi insanlık yeni yeni felaketlerle karĢı 

karĢıya kalacaktır. 

ĠĢte tüm bunlar, tutuĢturulabilecek bir ateĢe bağlı olarak gerçekleĢme ihtimali çok 

yüksek senaryolardır. Bugün antagonist veya haksız yaklaĢımlar peĢinde sürüklenen 

otorite ve idarecilerin tüm bu sonuçlara da katlanmaya hazır olmaları 

gerekmektedir.Çünkü böyle bir harp baĢta onları harap eder. 
 

Çağdaş Ekonominin Sorunları (1) 

Hızla globalleĢen dünya ekonomisi, bugüne değin geliĢtirilen ekonomik 

paradigmaların varlığını da tehdit eder hale gelmiĢtir. Bundan 20 yıl öncesine kadar 

sanayi kapitalizmi hükmünü sürdürüyordu. Sermaye birikimi, endüstriyel faaliyetlerin 

(en geniĢ anlamda sanayi ve ticari faaliyetlerin) neticesinde gerçekleĢtiriliyordu. 

Ancak günümüz globalleĢme ortamında, finans kapitalizminin hakim olduğunu 

görüyoruz. 

Bunun arka planını analiz ettiğimizde, karĢılaĢtığımız geliĢmelerin temelinin 1970‟li 

yıllara kadar uzandığını görüyoruz. 1970‟li yılların baĢından itibaren, dünya para 

sisteminin çöküĢüne Ģahit oluyoruz. Bu çöküĢün akabinde, çeĢitli ulusların para 

birimlerinin denkliği arasında ciddi problemler ve dalgalanmalar yaĢandı. Bu 

dalgalanmaların peĢi sıra gelen faiz oranlarındaki hareketlilik ile birlikte, ortodoks 

ekonominin üç temel enstrumanı yavaĢ yavaĢ risk yönetimindeki ağırlığını 

hissettirmeye baĢladılar. Bunlar enflasyon, develüasyon ve faiz enstrumanlarıdır. 

O zamanki döviz kurlarında yaĢanan aĢırı dalgalanmalar ve bunu stabilize etmek için 

sık sık kullanılan faiz oranlarındaki hareketlilik, zamanla yeni bir sektörün 

derinleĢmesine sebep oldu. O sektör de finans sektörü idi. Bu üç enstrumanın 

hareketliliği, her zaman iyi bir rant alanı oluĢturuyordu. ĠĢte bu rant alanının teknik 

altyapısının oluĢturulması ile birlikte de Finans Kapitalizmi doğdu. DeğiĢik bir bakıĢ 

açısından hareket ederek; “bu süreç kurgulandı” da diyenler hatırı sayılır derecede 

çoktur.  

Piyasaların liberalleĢmesi ile birlikte de döviz kendi baĢına alınıp satılan bir meta 

(mal) haline geldi (ya da getirildi). Kısa zamanda da döviz ticareti, uluslararası ticaret 

hacminden daha hızlı bir biçimde arttı.  

Türkiye‟miz 1980‟li yılların ortalarına kadar, dünyada yaĢanan bu çalkantılı dönemi 

“korumacı” tavırlarla atlatmaya çalıĢtı. Uluslararası konvertibiliteye girmedi ve dövizi 

yakın polisiye takiplerle kontrol etmeye çalıĢtı. 

ĠĢte, o “korumacı” tavırlar sebebiyle bugün Türkiye‟deki finans piyasalarının derinliği 

oluĢamamıĢtır. (Dikkat, burada bunların doğru ya da yanlıĢ oluĢundan ziyade 

olayların teknik geliĢimini ifade etmeye çalıĢıyorum!) 

Ancak, finans piyasalarının derinleĢtikçe derinleĢmesi yeni bir haksızlığı da 

beraberinde getirdi. O da “ölçüde/mizanda adaletsizlik”tir.  



Bugün dünyada var olan para ve para gibi satın alma gücüne sahip olan kıymetli 

evrakların toplam değeri, dünyada üretilen toplam mal ve hizmetin değerinden kat be 

kat fazladır. Dahası, bu mevcut para ve kıymetli evrakın miktarı her saat (faizden 

dolayı) otomatik olarak artmakta iken, üretilen mal ve hizmetin miktarı ihtiyaca 

(talepe) göre artmaktadır. Bu iki artıĢ hızı arasındaki fark da finans kapitalizmi lehine 

oldukça büyüktür. 
 

Çağdaş Ekonominin Sorunları (2) not: “yazı dizileri tek bir başlık altında 

birleştirilebilir” 

Neticede bugün, finans kapitalizminin elinde ya da diğer bir ifade ile finans 

piyasalarında sanal bir büyüklük vardır. Bu piyasalarda balon misali bir ĢiĢme vardır. 

Bu balonun nerede, nasıl patlayacağı ve ne gibi zararlar vereceği konusu, iĢi bilenlerin 

korkulu rüyası olarak her geçen gün ağırlığını artırmaktadır. 

Ġçinde bulunduğumuz dönemin yıldız ülkeleri, küresel finans sorununa  çözüm bulan 

ülkeler olacaktır. Ancak bu soruya çözüm bulabilmek için, bunun bir “problem” 

olarak akademik takvime girmesi ve bilimsel/teknik olarak analiz edilmesi gerekir. 

Diğer bir ifade ile, buradaki yanlıĢın görülebilmesi gerekir. 

Üniversitelerimizin ekonomi bölümlerindeki müfredata baktığımızda ise, onların 

maalesef olayları 20 yıl geriden takip ettiğini görüyoruz. Bugün, üniversitelerimizin 

ekonomi bölümlerinde anlatılanların (en iyimser bir Ģekilde ifade edeyim) enaz yarısı 

tarih olmuĢtur. Sırf gelenek olduğu için verilen paradigmalar ve sanal vakalar (case 

studies) ile yetiĢmiĢ genç ekonomistlerin, bu meseleyi tam olarak kavramaları 

mümkün değildir.  

Bugün, bunlarla birlikte çalıĢılması gereken ikinci bir konu da Ģudur: Bugünkü 

ekonomide “üretememe” diye bir sorun kalmamıĢtır. Çünkü, insanoğlunun ulaĢtığı 

bilimsel ve teknolojik geliĢmeler sayesinde artık her Ģey kolaylıkla üretilebilir ve 

dünyanın her yerine nakledilebilir hale gelmiĢtir. Sorun tüketimde, daha da net bir 

ifade ile bölüĢümdedir. 

Mevcut üretilen zenginliği nasıl bölüĢeceğiz? Mesele budur. Bugün, 

üniversitelerimizde okutulan paradigmaların çoğu üretebilme üzerine kuruludur. 

Halbuki “adil bölüĢüm” üzerine yeni paradigmaların geliĢtirilmesi gerekir. Adil bir 

bölüĢüm olsun. Eğer bugün ülkede ekonomik problem yaĢıyorsak herkes bu problemi 

yaĢasın. Sabredelim, atlatalım. Ama, bir nimet sözkonusu ise onu da herkes paylaĢsın. 

Bir kiĢiye dokuz, dokuz kiĢiye bir nimet düĢmesin! 

Son olarak, çalıĢılması gereken bir diğer konu da insan hakları ve insani temelli 

çalıĢmalardır. Ekonomi, insanın saadeti için yapılan bir faaliyetler manzumesidir. 

Rakamlar iyi görünsün diye ekonomi yapılmaz. Bu sebeple insanın refah ve 

mutluluğu, ekonomik faaliyetlerin temelini oluĢturmalıdır. Buna uygun 

paradigmaların geliĢtirilmesi, bugünkü ekonominin temel ihtiyaçlarından biri ve belki 

de en önemlisidir. 

ĠĢte böylelikle size, çağdaĢ ekonominin üç meselesini iki günde özetlemiĢ oldum. 

Birincisi, temsilde (ölçü, para) adalet, ikincisi bölüĢümde adalet ve üçüncüsü de insan 

haklarıdır. 

 

Kaza Geliyorum Diyor 



Türkiyemiz‟deki yüksek cari iĢlemler açığı, yüksek dıĢ ticaret açığı, yüksek faiz 

oranları, yüksek dıĢ borç stoğu, yüksek iç borç stoğu, yüksek miktardaki sıcak para, 

TL‟nin aĢırı değerlenmesi, yüksek iĢsizlik oranı... hep birlikte bir bıçak sırtı dengesi 

oluĢturmuĢ durumdadır. Bu kadar çok hassas parametrenin biraraya gelmesi ile oluĢan 

dengenin bozulacağını tahmin etmek kadar kolay bir Ģey yoktur.  

Nitekim geçtiğimiz dönemlerde bazı uluslarüstü ekonomik araĢtırma kuruluĢlarının 

ABD ekonomisindeki olumsuz beklentilere karĢı yaptıkları yorumlarında, “cari açığı 

yüksek ülke tahvillerine dikkat etmek lazım” Ģeklindeki bir önerisi ile bizim iç finans 

sektörümüzün nasıl hareketlendiğini hep birlikte görmüĢtük. Genel bir çıkıĢ eğilimi 

olmadı ancak sadece “dikkat edin” lafı bile finans sektörümüze yetti. Bir dalgalanma 

yaĢadık. 

Bu da gösteriyor ki ülkemiz ekonomik dengesi tam bir bıçak sırtı dengesidir. Reel 

ekonomi çok zayıf, finans ekonomisi dıĢa bağımlı ve reel ekonomi ile finans 

ekonomisi arasındaki makas çok açıktır. 

Enflasyonda az bir çıkıĢ, büyüme hızında bir düĢme, ülkede bir siyasi gerginlik ya da 

bıçak sırtı dengesini oluĢturan parametrelerden birinin aĢırı artması hemen bir krize 

sebep olabilir. Ancak Hükümet bunlara karĢı oldukça duyarlı olduğu için, halkın 

ekonomik durumunun bozulması pahasına düĢük kur yüksek faiz politikasını 

sürdürmektedir. Yani bir bakıma kriz olmaması için her Ģeyi yapmaktadır. 

Ancak hesaba katılmayan Ģey, bu sefer krizin “dıĢarıdan” gelme olasılığının çok 

yüksek olduğudur. DıĢ fiyatlarda yükselme, ABD merkezli bir “uyum ya da 

düzeltme” hareketi, dıĢ siyasi bir gerginlik, AB ya da ABD ile iliĢkilerde bir bozulma 

ülkemiz ekonomisini alt-üst etmeye yetecektir. 

GeçmiĢte para ticaretinin çok yapıldığı uzak doğu ülkelerinde, Arjantin‟de, 

Brezilya‟da ve bir zamanlar Rusya‟da, gelen dıĢ dalgalanmalar ile bir anda ülkenin 

onlarca yıllık birikimlerinin nasıl silinip süpürüldüğünü görmüĢtük. O bölgelerde 

yaĢanan krizlerden önce, o ülkelerin basınları sürekli iç tehditleri yazarak kriz 

pazarlaması yapıyordu. Ġç tehditler abartılıyordu. Dolayısıyla da, Hükümetler iç 

tehditlere karĢı tedbir almaya yönlendiriliyordu. 

ġu anda ülkemizde de çok yüksek oranda para ve kıymetli evrak (bono, tahvil, 

elektronik kayıtlar vb.) ticareti yapılıyor. Bir krize sebep olabilecek iç tehditlere karĢı 

Hükümet oldukça duyarlı. Elinden geleni yapıyor. Hatta, vatandaĢın aleyhine, esnafın, 

KOBĠ‟lerin aleyhine bile çalıĢıyor. Tabi bu çok yanlıĢ bir tercih. Rantiyeci sağ olsun 

“da kim ölürse ölsün bana ne” tercihi.  

Ancak dıĢ tehditlere karĢı Hükümetin yapabileceği bir Ģey yok. Çünkü dıĢ tehditlere 

karĢı tamamen korunmasız. Çadırın ana direğini sıcak para oluĢturuyor. Bırakın tedbir 

almayı, sıcak para çekilmesin daha da gelsin diye gereken her Ģeyi yapıyor. 

ĠĢte ülkemizde dengelerin alt üst olması, dıĢarıdan gelecek bir finansal dalgalanma ile 

olacak ve akabinde de iç yapıyı yıkacaktır.  

ġimdi bu yazımız ile bizler bir kriz oluĢturmuĢ olmuyoruz. Sadece, yapılanların 

sonucunun ne olacağını ifade ediyoruz. Bu Ģuna benziyor. 

Altyapısı olmayan (yani reel sektörü zayıf) bir yolda siz saatte 200 kilometre hız 

(finans sektörü) ile giderseniz, birileri de çok büyük bir kaza yapacaksınız dediği 

zaman ona kızmayın. Kızılması gereken kiĢi sizsiniz. “Bizim hızımızı kıskanıyorlar, 

bizim hızımıza yetiĢemiyorlar” diyerek sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Bizden 

uyarması. 



. 

Evdeki Hesap Çarşıya Uymuyor 

1971 yılında dolar-altın iliĢkisi koparılınca, ABD büyük bir ivme kazanmıĢtı. Bastığı 

kağıtlar (dolarlar) sayesinde dünyanın mal ve hizmetini ülkeye çekerek (sömürerek) 

büyük bir saltanat oluĢturuyordu. Bu durum soğuk harp döneminin sonuna kadar 

sürdü.  

Soğuk harp dönemi sonrasında Fransız ve Alman devletleri ABD‟nin tek baĢına 

yararlandığı bu sömürü aracına (rezerv para oluĢturma) binmeye karar verdiler. 

ABD‟nin dolar saltanatına, piyasaya Euro‟yu sürerek ortak olmaya baĢladılar.  

Neticede her iki para da bir avuç global elitin kontrolündedir. Ancak bu kontrol, bu iki 

kanadın aralarında harp olmayacağı anlamına gelmez! 

Dünyanın en yüksek cirolu iĢi petrol ticaretidir. ġu anda bu ticaretin büyük bir kısmı 

Londra ve NewYork borsalarında yapılır. Her ikisinin de sahibi Amerika‟dır. Bu 

ticaret dolar ile yapılır. 

1999 yılında Euro‟nun hayata geçirilmesi ile finans kapital sömürge savaĢları da 

baĢlamıĢ oldu. Ġlk cephe Irak idi. Saddam, petrol satıĢında artık dolar değil Euro 

kullanacağını ilan ediyordu. Akabinde, Ġran, Rusya, Venezüella, Libya vb gibi petrol 

ihracatçısı ülkeler Euro kullanmayı açıkça konuĢmaya değerlendirmeye baĢladılar. 

2000 yılında Irak, petrolünü Euro ile satmaya baĢladı. 2002 yılında da Irak neredeyse 

bütün dolar rezevlerini euroya çevirdi. Bu iĢlemlerden birkaç ay sonra Irak iĢgal 

edildi. Bütün dünyanın gözü önünde ABD dolar saltanatını pazu kuvvetiyle korumaya 

çalıĢıyordu. Venezüella‟da Chavez kaçırıldı. Halk sokaklara döküldü. Ordu Chavez‟e 

sahip çıkmak zorunda kaldı. Neticede, ABD açısından büyük bir kayıp ve ayıp oldu.  

Kasım 2000 tarihinde euro-dolar paritesi 0.82 civarında ve düĢüĢte idi. Irak 

petrollerini euro ile satmaya baĢlayınca euronun düĢüĢü durdu. 2003 Ağustos ayında 

Ġran da bazı Avrupa ülkelerine euro ile petrol satıĢına baĢlayınca euro ciddi bir 

sıçrama ile 1.2 seviyelerini aĢtı. 2004 yılı Haziran ayında Ġran, Londra ve NewYork 

petrol borsalarına rakip bir Petrol Borsası kuracağını açıkladı. Chavez, 2006 yılının 

ortalarında yaptığı Londra ziyaretinde Ġran petrol borsasına sıcak baktığını açıkladı. 

Avrupa‟lılar da Ġran Petrol Borsasına sıcak bakıyorlar. Zaten Ġran, petrollerinin 

neredeyse yüzde 70‟ini Avrupa‟ya satıyor. Ġran, petrol borsasının açılıĢını sürekli 

erteledi. Ancak, eninde sonunda açacak ve iĢte o zaman da dananın kuyruğu 

kopacaktır. 

Neticede ABD dolarını çok daha zor günler bekliyor. Buna bağlı olarak da ülkemizi 

çok zor günler bekliyor. 

Bu zamana kadar tatlı dolar saltanatına güvenen ABD‟nin Ģimdi bu saltanatı yıkılıyor. 

Ciddi ekonomik problemler ile karĢı karĢıya kalacaktır. Zorluklar karĢısında ABD 

yönetimi ne kadar çıldırabilir? 

Örneğin, Yeni ABD Doları diye bir para birimi ortaya çıkarabilir mi? Bu takdirde, 

dünyanın kalan üçte ikisinin canına okudu demektir. 

Ya da, doların euro karĢısında aĢırı kaybını göze alabilir mi? Örneğin, paritenin 2‟ye 

çıkmasını göze alabilir mi? 2 dolar bir euro olur mu? Bu durumda da her Ģey altüst 

olur. 

Ya da gözünü karartıp, Ġran‟ı iĢgal etmeye kalkabilir mi? Böyle bir durum, dünya 

dengelerini alt üst edecek yeni oluĢumları bile ortaya çıkarır. 



ĠĢte AKP, böyle bir konjonktürde ABD‟ye tam teslim hareket etmektedir. Peki 

milletin nazarında AKP‟nin daha da değiĢme ya da dönme marjı kaldı mı? 

Çünkü ABD değiĢiyor! 

 

. 

Çöküş Sinyalleri 

Bu süreç bir çöküĢ sürecidir. Uzun sürmez. Deflasyon sürecine girilince neredeyse 

bütün reel sektör patır patır dökülür. Ayakta kalanlar da sermeyelerini yerler. 

Bu sürece doğru sürüklendiğimize iliĢkin birçok ipucu alıyoruz. Bunları da sık sık 

yazıyoruz ki böyle bir sürece girilmeden tedbir alınsın. Diğer bir ifade ile uyarı 

görevimizi yapıyoruz. 

Birçok reel sektörde daralma yaĢanıyor. Tekstil, deri, hazır giyim, inĢaat, turizm, 

makina sektörleri bunların baĢında geliyor. “Efendim, iyi olan ayakta kalsın” 

diyemezsiniz. Çünkü, bizim firmalarımız çökerken iç piyasayı ucuz ithal ürünler 

kaplamaktadır. Onların ürünlerinin bizimkilerden “daha iyi” olduğunu söylemek 

mümkün değildir. AĢırı teĢvik ve desteklerle yurdumuza gelen firmalara karĢı yanlız 

bırakılan firmalarımızın mücadele etmesi mümkün değildir. Kısacası, ne yapıyorsak 

hep kendi kendimize yapıyoruz. 

Örneğin, karayolu taĢımacılığına yeni düzen getirme bahanesiyle ek 100 trilyonluk 

yük vurmak, bizim idarecilerimizin aldığı bir karardır. Çarpık bir teĢvik anlayıĢı ile 

illeri teĢvik kapsamına alıp, IMF korkusu ile hiçbir teĢvik vermemek bizim 

idarecilerimizin aldığı bir karardır. Ġllerin yanısıra, sektörel bazda teĢvik vermemek 

yine bizim idarecilerin aldığı yanlıĢ karardır. Daha bir çok yanlıĢ kararlar. 

YılbaĢından bu yana perakende piyasalarda satıĢlar yüzde 40 oranında azalmıĢ. Bu, 

ciddi bir daralmanın çok net ifadesidir. Neticede, tahsilatlarda ve ödemelerde ciddi 

problemler yaĢanacağına iliĢkin önemli bir göstergedir. 

Son olarak, TÜRMOB‟un yayınladığı verilere göre, dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içerisindeki payı yaklaĢık yüzde 70 olmuĢ. Bu artıĢın ana sebebi, devletin 

sektörlerden vergi toplayamamasıdır. Esnaf, sanayici ve iĢadamımız para 

kazanamıyor ki vergisini ödeyebilsin. Hükümet, bunun sebeplerini araĢtırıp ona göre 

reel sektör politikası uygulayacağına, bütçe açıklarını kapatmak için dolaylı vergilere 

yüklenmektedir. Maliye Bakanı dolaylı vergilerde yani KDV ve ÖTV‟deki artıĢların 

süreceğini ifade ediyor. Demekki reel sektördeki çöküĢ devam edecek. Dolaylı vergiyi 

tahsil etmek daha kolay ve otomatik. Faturası ise gariban vatandaĢa çıkıyor. Dolaylı 

vergilerin neticesinde, hiçbir geliri olmayan ile ayda 12 milyar geliri olan aynı oranda 

vergi ödüyor. Vergide adalet bu değildir. Bu böyle gitmez ve gitmemelidir! 

Kısacası, bütün bunlar birer çöküĢ sinyalidir. Reel sektör çöküyor. Bu çığlığı bugün 

duymazsak, yarın alacağımız tedbirler de bir iĢe yaramaz hale gelir. 

MeĢhur kıssadır. Adamın evi baĢına çökünce, adam eve sitem ederek; “niçin hiç haber 

vermeden aniden tepeme çökerek çoluk çocuk hepimizi periĢan ettin?!” demiĢ. Ev, 

lisan-ı hal ile, “haber verdim ama her ağzımı açıĢımda sen ağzıma ya bir mala çimento 

ya da alçı basarak kapattın, ben daha ne yapabilirdim ki!” demiĢ. 

Reel sektörün çığlığını susturmak çözüm değil. Reel sektör çökerse hepimiz altında 

kalırız. Haberiniz olsun. 
 

 



Riskler Artıyor 

Türkiyemiz‟in etrafında bir dizi romantik devrimler yapılıyor. Kadife devrim, beyaz 

devrim, turuncu devrim, sedir devrimi, limon devrimi vs. vs. Bunların müsebbibi de 

Soros vb. gibi dıĢ mihrakların kontrolündeki vakıflar. Türkiye‟de de varlar. Nasıl 

kullanılacak ya da harekete geçirilecek, zamanla göreceğiz. 

Ekonomik istikrar, bu tür geliĢimleri de yakından takip etmeyi gerektiriyor. Çünkü, 

bir yerlerden düğmeye basıldığı takdirde sizin hiçbir tedbiriniz para etmiyor. 

Olacaklar adım adım oluyor. 

Ekonomik açıdan olası bir kriz ya da risk kimi çökertir? Tabiki herkesi. Ancak yine de 

birkaç noktaya ıĢık tutmakta fayda var. 

Bankacılık sistemi aktiflerine baktığımızda, yabancı para payının oldukça yüksek 

olduğunu görüyoruz. Bu durumun son yıllarda çok artmıĢ olması, bankaların ters para 

ikamesi ile TL bazında edindikleri kaynakları, döviz cinsi varlıklara bağladıklarını 

göstermektedir. Bankacılık sistemi, varlıklarını döviz cinsinde tutarak bir yandan 

düĢük kurdan döviz alıp olası bir döviz sıkıĢıklığında kur riskini minimalize etmeyi 

planlarken, diğer yandan da döviz kurunun yükseleceği Ģeklinde bir öngörüye sahip 

bulunmaktadır. 

Bankacılık sistemi pasif tarafında TL‟nin oransal olarak artıĢ göstermesi, bankaların 

olası bir dıĢ pozisyon açığı açmak istemeyiĢleri ve kur riskine karĢı kendilerini 

güvenceye almaları ile ilgilidir. Bankalar, 19 ġubat 01 öncesinde olduğundan farklı 

olarak dövize dayalı kaynaklarını Merkez Bankasında TL‟ye çevirerek bir yandan 

merkezin döviz rezervlerini artırmakta ve dolayısıyla piyasadaki döviz miktarını 

artırarak döviz kurlarını aĢağı çekmekte, diğer yandan da kur riskini tamamen merkez 

bankasına yüklemektedirler. Bütün bunlar, finans sektörünün olası bir krize döviz 

açığında yakalanmamak için tedbirli olduğunu göstermektedir. 

Ancak özel sektör, TL‟nin aĢırı değerlenmesi ile TL cinsi varlıklarını teminat olarak 

göstererek döviz kredisi kullanmıĢtır. Bu durumda, olası bir kur riskinde özel sektör 

açık pozisyonda yakalanacaktır. Bu da, hali hazırda can çekiĢmekte olan sektörlerin 

tamamen yok olması anlamına gelir ki bizi topyekün bir deflasyona sokar. 

Uzun lafın kısası Ģudur. Geçtiğimiz krizlerde (Kasım 00 ve ġubat 01) finans sektörü 

ağırlıkla açık pozisyonda yakalanmıĢtı. Epey sıkıntı çektiler. 

Önümüzde olası bir kur riskinde ya da krizde bu sefer reel sektör çok ciddi sıkıntı 

çekeceğe benziyor. 

Görülebilen Çöküş 

Deflasyon ile ilgili yazım üzerine birçok okuyucumdan daha fazla teknik ve pratik 

açıklama yapma talebi aldım. En çok sorulan soru ise, bu deflasyon süreci ne zaman 

baĢlayabilir sorusu idi. Diğer bir ifade ile, çöküĢ ve iflaslar ne zaman olabilir? 

Bu konuda öncelikle bir iki hususu dile getirmemiz gerekiyor. Bize, kontrollü olarak 

verilen makro ve mikro ekonomik verilerden bu çöküĢü açıkça görmek mümkündür. 

Ancak, makroekonomik veriler hesaplanırken “yok olan” hesaba katılmadığı için elde 

olanların genel durumu bize ekonomik gidiĢ konusunda tam bilgi vermemektedir. 

Bunu açıklamak için, ülkemizdeki kapasite kullanım artıĢını örneğini verebiliriz. 

Makroekonomik verilere bakarsanız, ülkemizde kapasite kullanım oranları artıyor. 

Ancak bu oran, var olan ve çalıĢan tesislerdeki orandır. KapanmıĢ olan tesisler “yok 

oldukları” için, bu hesaba katılmıyorlar. Dolayısıyla, “kapasite kullanımı arttı” ibaresi 

bize net bilgi vermemektedir. Bu durumda, ekonomik durumumuzu ve gidiĢi iyi 

anlamak için birkaç veriyi birlikte irdelememiz gerekmektedir. Bu örnekte olduğu 

gibi, kapasite kullanım artıĢına bakarken, yorumumuzu yapmadan önce, kapanan ve 



faaliyet dıĢı kalan iĢletmelere iliĢkin bilgileri ve iĢsizlik ile ilgili verileri de önümüze 

almamız gerekir. 

Bu durum Ģuna benziyor. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar meteoroloji (hava durumu) 

haberleri verilirken sadece sıcaklık ifade ediliyordu. Lakin bir müddettir havadaki 

nem oranını da hesaba katan “hissedilen sıcaklık” da ifade edilmeye baĢlandı. 

Örneğin, hava sıcaklığı 10 derece ve nem oranı çok yüksek olan bir yerde hissedilen 

sıcaklık, hava sıcaklığı eksi 1 derece ve nem oranı çok çok düĢük olan bir yerdeki 

hissedilen sıcaklıktan daha düĢüktür. Bunu, hepimiz bizzat tecrube etmiĢizdir. 

ĠĢte, deflasyon süreci ve çöküĢün baĢlangıcı da buna benzer. Tek bir rakama bakarak 

bunu göremeyebilirsiniz. Ancak birkaç rakamı birlikte değerlendirirseniz, bunu 

görmeniz mümkün olur. 

Bu çerçevede, iĢ hayatını yakından bilen ve pratik ekonomiyi de iyi takip eden bir 

arkadaĢım bana iki gazete haberi gösterdi. Bunlardan biri, tekstil sektöründe binlerce 

fason atölyelerinin kapanması ile ilgilidir. Ülke genelindeki yaklaĢık 180,000 fason 

atölyelerinin yüzde 80‟i borç batağında ve kalanlar da iĢ alamamaktan ĢikayetçiymiĢ. 

Eğer ekonomik seyir bu Ģekilde devam ederse, Ġstanbul Fasoncular Derneği baĢkanı 

Kocaoğlu‟nun ifadesine göre, 3 milyon kiĢi iĢsiz kalacak. 

Diğer bir haber, iĢadamlarının anadoludan mal talebi yapılmadığına iliĢkin 

açıklamalarıdır. Gıda‟dan demir ürünlerine, manifaturadan ayakkabıya piyasada 

sadece zaruri ihtiyaç maddelerinin alım satımının yapıldığı ve “hatır-gönüle göre 

iĢlerin sürdürülmeye çalıĢıldığı” ifade ediliyor. 

ĠĢte bütün bunlar, hissedilebilen ya da daha güçlü bir ifade ile, görülebilen çöküĢtür. 

Bu gidiĢle, bunların makroekonomik rakamlara yansıması pek uzun sürmez. Ancak, 

yansıdığı zaman da iĢ iĢten geçmiĢ olur. Daha önce kasdettiğimiz bir iki yıllık 

deflasyon sürecine de iĢte bu Ģekilde gidiliyor. 

 

Uyum, Düzeltme ya da Kriz 

Kriz, düzeltme ya da uyum. Ne derseniz deyin, küresel bir finansal 
dalgalanma olmak zorundadır. Ben bu yazımda “kriz” ifadesini kullanayım ki 
hem daha çarpıcı olsun hem de olaya nereden baktığım belli olsun.  

Sorun, böyle bir krizin olup olmayacağı sorunu değildir. Sorun, ne zaman 
olacağı ve nerede ne kadar tahribat yapacağı sorunudur. ABD ekonomisindeki 
aşırı tüketim, yüksek cari açık ve aşırı borçlanma eğilimlerinin sürdürülebilirliği 
artık çok kuşkuludur. Er ya da geç, bir düzeltmenin geleceği açıktır. 

2006 yılında ABD‟nin cari açığı 857 milyar dolara ulaşmıştır.  

Şimdi, “cari açık tehlike oluşturmaz” diyenlerin argümanları “bakınız, ABD‟nin 
de çok yüksek cari açığı var” göstergesine dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile, 
ekonominin yapısına ve yapısal sorunlarına bakmadan, cari açık rakamları 
karşılaştırılarak olayın vehameti hafifletilmektedir.  

Olaya ABD açısından baktığımızda, olası bir hareketliliğe karşı üç tane ana 
avantajının var olduğunu görüyoruz. Birincisi, dünyadaki genel geçer para 
olan doların meşei ABD‟dir. Dolayısıyla, dolara çok sıkıştığı zaman “ne 
yapalım kimse bize para vermiyor diyecek değil herhalde!” bir “düzeltme” 
yapıp yola devam etmeye çalışacaktır. 



İkincisi, ABD ekonomisi altyapısını tamamlamış dev bir ekonomidir. Dünyanın 
hemen hemen her pazarını etkileyebilecek güçtedir. Dolayısıyla böyle güçlü 
bir ekonomik altyapı “düzeltmeler”e her zaman “uyum” sağlar. 

Üçüncüsü, mevcut dünya eko/finansal sistemi ABD‟nin önderliğinde 2. Dünya 
Savaşı sonrası kurulan sistemdir. Şu sıralarda, dünyanın tek jandarması 
haline gelen ABD‟nin yeni bir finansal sisteme geçme çabası içerisinde olması 
gayet beklenen bir olaydır. Olası bir sarsıntıyı kendi lehine yeni bir düzenleme 
fırsatı olarak değerlendirmeye çalışacaktır. Böyle bir çabada, ekonomik 
altyapısı güçlü olan ülkeler kendisi ile birlikte hareket etme eğilimi 
göstereceklerdir. 

Neticede, gelecek olan eko-finansal dalgalanma ABD açısından bir düzeltme 
ve uyum olarak ortaya çıkacaktır. 

Peki ABD‟den gelebilecek olan bir “düzeltme ve uyum”un Türkiye‟deki 
yansıması nasıl olacaktır? İşte cevabının aranması gereken soru budur. 

Onlar için bir düzeltme ya da uyum, ülkemiz için altından kalkamayacağımız 
bir krizdir. Çünkü bizim ne ekonomik altyapımız, ne finansal sektörümüz, ne 
de sosyo politik sistemimiz böyle bir dalgalanmayı atlatabilecek güçtedir. 
Finansal olarak başlayıp, ekonomik altyapıyı çökertip siyasi ve sosyal 
faturaları olacak bir kriz önümüzdedir. 

İşte bizim telaşımız, bu faturaları ödememek için idareyi uyarmaktan ibarettir. 

 

Fare Kapanı 

Ġnsanlar fikirlerini/görüĢlerini iki Ģekilde desteklerler. Birinci Ģekil, savunulan fikrin 

sağlam, tutarlı ve mantık örgüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu anlatmaktır. 

KarĢınızdaki insanlar da, “aykırı” sorular sorarak sizin iddianızı test ederler. Bu yol 

“ikna” yoludur. Fikrine/ideolojisine güvenenler genellikle bu yolu tercih ederler. 

Ġkinci Ģekil ise, savunulan fikrin mantık örgüsünden ziyade, “BaĢka Alternatif Yok” 

fikrini yaymaktır. Fikrine/ideolojisine güvenmeyenler genellikle bu ikinci Ģekli tercih 

ederler. Daha ilk sorgulamada yıkılacak olan bir fikri, “tamam bu yanlıĢları ben de 

biliyorum ama ne yapalım ki baĢka alternatifimiz yok” diye bir özürle savunmaya 

çalıĢırlar. Bu tür savunmaları artık ülkemizde sıkça duyar olduk. 

Bundan 7-8 sene önce, bu taktiği önce ortodoks ekonomistler denedi. Ġtiraf etmeliyim 

ki (halkın nezdinde) kısa süreli de olsa baĢarılı oldular. Bunlar önce, 

“ekonomi teknik bir iĢtir, siyasiler karıĢınca bozuyorlar” 

diye ekonomiyi siyasetten, ahlaktan, sosyal hayattan vs soyutlayarak cam bir fanusun 

içine koydular. Ondan sonra da karĢımıza geçip; “efendim IMF‟ye mecburuz, baĢka 

alternatifimiz yok” diye bu millete rantiye ekonomisini dayattılar. 

Halbuki IMF‟ye mecbur değildik, Ģimdi de mecbur değiliz. Ancak genel inanıĢ bu 

yönde oluĢturulduğu için, siyaseti de genel inanıĢ yönlendirdiği için, bugünkü noktada 

bir kölelik çıkmazına sokulmuĢ olduk. 

ġimdi aynı numarayı ya da taktiği AB Üyelik Süreci için yapmaya çalıĢıyorlar. 

Nasıl mı? ĠĢte size düĢüncesiz sözler ya da boĢ ve kuru iddialar; 

Artık geri dönülmez bir sürece girdik. 

Bu yoldan geri dönmek olmaz. 

Nefes almadan bekleyeceğiz, sonunda AB‟ye gireceğiz. 

Kapıyı açtık, bundan sonrasını “teknik çalıĢmalar” oluĢturuyor.  

... 



Bu gibi sözlerle, yapılmak istenen Ģudur; bundan sonra hangi iktidar gelirse gelsin, bu 

süreci devam ettirmek mecburiyetinde kalsın! Hatta, isteniliyor ki, AB‟ye karĢı 

çıkmak “vatan hainliği” kadar ağır bir sonuç doğursun. 

Ama hayır. Bu oyun bu sefer tutmayacak. 

Dün, “IMF‟ye mecburiyet” masalı anlatarak siyaseti etkilediler ama bugün halkta için 

için bir IMF nefreti oluĢtu. Bu nefretin, halktaki kandırılmıĢlık duygusunun 

dıĢavurumu olduğunu görüyoruz. 

Bugün AB konusunda ise halkın çok daha uyanık olduğunu anlıyoruz. Hiçbir masal, 

dünya siyasetinde her zaman baĢat roller üstlenmiĢ olan bu milletin kandırılmasına 

yetmeyecektir. 

Bir arslanı, bir fare kapanına kapatabilir misiniz? 

 

. 

Tehlikeli Aymazlık 

Esas dikkat etmemiz gereken dalgalanma, “tehlikeli dalgalanmalar”dır. Yıllardır ifade ettiğimiz 
ve tedbir alınması için uyardığımız finansal kaos dalga dalga hükmünü sürdürüyor. Daha da 
devam edecek. Bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Sonunda bu finansal balon 
patlayacak.  

Şu sıralarda yapılanların ne olduğuna bakarsanız şunu görürsünüz. Bu finansal balonun 
patlamasını mümkün mertebe faizlerle ve kurlarla oynayarak geçiştirmeye çalışıyorlar. İşte 
ABD Merkez Bankasının faiz indirmeye yönelik eğilimleri devam ediyor. Bir yandan da 
Japonya‟nın sıfır faiz uygulamasına son vermesi için baskı yapılıyor. 

Bu finansal balonun ne olduğunu bir daha hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 
para sistemi “Borca Dayalı Para Sistemi” olduğu için, gerçek mal ve hizmetlerin karşılığında 
inanılmaz derecede yüksek fiktif para üretmiştir. Bugün itibarıyla bu rakam yaklaşık 8 kat 
olmuştur. Yani dünyamızın toplam hasılası yaklaşık 45 katrilyon dolar ise, bunun 8 katı kadar 
yani yaklaşık 360 katrilyon dolar eşdeğeri para, kıymetli kağıt, kaydi para mevcuttur. Diğer bir 
ifade ile, dünyadaki mal ve hizmetleri 8 defa satın alacak kadar dünyada para vardır. 

Bu para serbest hareket ederse doğal olarak emtiaya yönelir. Onun için altın, petrol, madenler 
vs fiyatları artıyor. Bu alanda hareketlilik devam edecektir. Petrolün 100 doları geçeceğini 
bendeniz bu köşeden 2005 yazında söylemiştim. Ondan önce de altının onsunun 1000 doları 
geçeceğini yazmıştım.  

Şimdi bu durum karşısında herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışmaktadır. Diğer 
taraftan da finansal sistemi yeniden kendi işlerine geldiği şekilde yapılandırmak 
istemektedirler. Bu krizi bir fırsata çevirme gayreti içindedirler. Büyük devletler öncelikle, kendi 
iç piyasalarını korumaya çalışmaktadırlar. Bunun için de para giriş ve çıkışlarını sıkı bir 
şekilde takip etmektedirler. Diğer yandan da kendi reel sektörlerine yeni pazarlar bulmaya 
çalışmaktadırlar. 

Ancak dünyada bir kısım mihraklar, şimdilik bunlara global elitler diyelim, beklenen kriz 
gelmeden önce başka bir şey yapmaya çalışmaktadırlar. Bu bombayı, gelişmekte olan 
marketlere koymaya çalışmaktadırlar. Bu çok önemli bir şeydir. İdarenin buna çok dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

Son sıralarda dikkat ederseniz birçok eko-stratejist (!) parayı Türkiye vb. gibi gelişmekte olan 
marketlere yönlendiriyorlar. Bu marketlere gelen para, o ülkelerin ziynetleri sayılabilecek 
bütün ekonomik yatırımlarını satın alıyor. Topraklarını, yollarını, nehirlerini, kısacası 
herşeylerini alıyor.  

Aynı zamanda o ülkelerin aydınları itiraz etmesinler diye yoğun bir şekilde 
“globalleşme/küreselleşme” de dayatılmaktadır.  

Paran var mı derdin var 

Bütün dünyada finans piyasalarında bir sıkıntı var. Doların sürekli değer kaybı, 

ABD‟nin tasvip edilmeyen politikaları ve geleceğe yönelik ümitsizlikler piyasaları 



tahminlerin ötesinde tedirgin etmiĢ durumdadır. Her kriz, tehditleri ve fırsatları 

beraberinde taĢır. Önemli olan, sizin neye nekadar hazırlıklı olduğunuzdur. 

1990‟larla baĢlayan Rusya finans krizi, bütün dünyayı endiĢelendiren uzak doğu krizi, 

akabinde gelen Arjantin, Türkiye gibi lokal krizler acaba cari finans sisteminin 

çöküĢünün habercisi mi? Eğer buna rahatlıkla evet diyorsanız, hemen cevap aramanız 

gereken soru “3. Dünya SavaĢı ne zaman baĢlayacak?” sorusudur. Çünkü, bu çaptaki 

bir sistemin çöküĢü ve akabinde yeni bir sistemin dayatılması iĢi ancak dünya 

savaĢları ile gerçekleĢebilir. Ġnsanlar maalesef barıĢçıl yollarla bu sorunlarını 

halledemiyorlar. Çünkü birilerinin kaybı, diğerlerinin kazancı olabiliyor. Onun için de 

ortak payda bulunamıyor. 

Asya ülkeleri, merkez bankaları döviz rezervlerinde çeĢitliliğe gideceklerini 

açıklıyorlar. Güney Kore açıklama yapar yapmaz, piyasaların hareketlenmesinden 

dolayı tansiyonu düĢürücü bir açıklama daha yapmak mecburiyetinde bırakıldı! 

Japonya‟dan gelen açıklama ise çok daha temkinli idi. Japon BaĢbakanı Junichiro 

Koizumi, Japon Merkez Bankası rezervlerinde çeĢitliliğe gitmek için genel bir 

değerlendirme yapma ihtiyacının doğabileceğinden bahsetti. Bu hem ekonomik hem 

de çok politik bir ifadedir. 

Bölgede Japonya, en yüksek dolar rezervi tutan ülkedir. Yen‟in aĢırı değerlenmesine 

mani olmak için yapılan sürekli müdahaleler neticesinde, Japonya‟da yaklaĢık 841 

milyar dolar rezerv birikmiĢ durumdadır. Bunda olası bir çeĢitlilik, piyasada doları 

daha da düĢürecektir. Bölge ülkeleri Ģu sıralarda birbirlerinin paralarının rezervini 

artırma yolunu tercih etmektedirler. Birbirlerine olan ekonomik bağımlılıkları da bir 

bakıma pekiĢmiĢ olur. 

Peki, genel olarak, ne oluyor diye sorarsanız cevabım Ģudur; dünyadaki mal ve 

hizmetleri satın alacak değerden çok çok fazla kıymetli evrak (para, bono, tahvil vs) 

üretilmiĢtir. Bu kadar büyük sanal satın alma gücü, patlama noktasına gelmiĢ 

durumdadır. Çökmesi mukadderdir. 

Önümüzdeki kısa vadede doların toparlanabilmesi zor gözüküyor. Olası bir süratli 

gerilemede ise hiç kimse dolarda yakalanmak istemiyor. Onun için rezervlerini 

çeĢitlendirmeye çalıĢıyorlar. Çözüm değil, ancak riski azaltır. Çözümün ne 

olabileceğini ya da olamayacağını ekonomi-politik geliĢmeler gösterecek. 

Ancak, çökerken bile global elitler hem göçük altında kalmamak için hem de olası bir 

yeni sistemi kendi lehlerinde oluĢturmak için gayret sarfetmektedirler. 

Peki bizim idarecilerimiz ne yapıyor? Öncelikle IMF ne derse onu yapıyorlar. Sonra, 

olayı tam olarak kavramıĢ değiller. Gelen fırtınanın Ģiddetinden haberleri yok! 

Aslında bu öyle bir zamandır ki, bütün geliĢmeleri adım adım takip ederek çok kârlı 

bir pozisyona sıçrayabiliriz. Ancak, Ģu anda idarede bunu yapabilecek irade yok. 

 

 

 

 

 

. 



Yeni ABD 

Soğuk Harp dönemi, Sovyetler Birliği‟nin yani Doğu Blokunun 1990‟lı yıllar ile 

birlikte dağılması ile son bulmuĢtu. Bu dönem ile birlikte yıkılan, son bulan, çöken 

her ne kadar Doğu Bloku gibi gözükse de, aslında ABD de 1990‟lı yıllar ile birlikte 

çökmüĢtür. Çünkü, birbirine dayanarak ayakta duran ve geliĢen iki sistemden biri 

çökerse, diğeri de çökmüĢ demektir. Sistematik olarak varlıklarını birbirine 

dayandıran iki yapıdan birinin çökmesi demek, ikisinin de aynı anda çökmesi 

demektir. Soğuk Harp dönemi sonunda Rusya merkezli Doğu Blokunun çöktüğünü 

görüp de ABD merkezli Batı Blokunun ayakta olduğunu iddia etmek, yeni dönemi 

okuma açısından oldukça yanlıĢ bir algılama olur. 

Yeni dönemde, karĢımızda, zahiri kuvveti elinde bulunduran bir ABD ve Batı var. Bu 

ABD ve Batı, Soğuk Harp dönemi sırasında bilinen ABD ve Batı değildir. Bunları, 

eski kurumsal bağlantılar üzerinde yeniden anlamlandırılacak yapılar olarak 

algılamamız gerekir. 

Bu durum Ģuna benzer. Eskiden bildiğiniz bir büyük bina var ve bu binada konserve 

üretimi yapılıyordu. BirĢeyler yaĢandı ve sistem, yapılar, pazarlar hepsi değiĢti. ġimdi 

sizin eskiden beri bildiğiniz bina aynen duruyor, ancak içinde baĢka bir Ģeyler 

üretiliyor. O artık bambaĢka bir Ģey olmuĢ demektir. 

Bunu pratik uygulamalardan da görüyoruz. Düne kadar, “demokrasinin beĢiği”, 

“özgürlükler ülkesi”, insan hakları savunucuları vs gibi ünvanlar ile anılan yapılar, 

artık faĢist, iĢgalci, iĢbirlikçi, baskıcı gibi tabirlerle anılmaya baĢlamıĢlardır. 

Ġnsanlığın karĢısında yeni bir ABD ve Batı vardır. Bu yeni ABD‟nin eski ABD ile pek 

de bir alakası yoktur. ĠĢgal eden, yaptıklarına Tanrı‟yı Ģahit tutan, durmadan 

iddialarda bulunup hiçbirini ispat edemeyen, iyiliği hep engelleyen, kaba saba, 

mütecaviz, köksüz ve bütün bunların ötesinde, ekonomik gücü ve orduları vardır diye 

kendini hep haklı gören yeni bir yapı ile karĢı karĢıyayız. “Asimetrik savaĢ” 

bahanesiyle, herkesi tehdit edebilecek ve rahatsız edebilecek kadar gözü dönmüĢ bir 

yeni yapı. Bu yeni yapı, “insan öldürmek çok eğlenceli” diyen bir komuta yapısı ile 

bütün dünya halklarını tedirgin etmektedir. Böyle bir yeni yapının nasıl bir medeniyet 

öngördüğünü tahmin etmek de zor değildir. Güce tapan, adalete inanmayan nice tağuti 

ve firavuni yapılar, tarihin derinliklerinde herkesin ders alması için beklemektedirler.  

Maalesef, yeni dönemde ABD ve Batı, dünyaya saadet getirme konusunda önlerine 

çıkan büyük bir fırsatı tepmiĢler, onun yerine, bütün insanlığı tahakküm altına alma 

gibi nafile bir sevdanın peĢine düĢmüĢlerdir.  BarıĢ yerine savaĢı, diyalog yerine 

çatıĢmayı, adil bölüĢüm yerine sömürüyü, eĢitlik yerine tekebbürü, adalet yerine çifte 

standardı, demokrasi ve insan hakları yerine baskı, iĢgal ve saldırganlığı tercih 

etmiĢlerdir. 

Açıkça görülüyor ki, bu yeni dönemde ABD ve Batı bir avuç siyonistin ütopyasına 

alet olmaktadırlar. Kendi yarattıkları hayaletin korkusu ile, gerçek yaĢamlarını ve 

bütün insanlığı karanlık bir döneme doğru sürüklemektedirler. 

Ancak unutmamak gerekir ki; bir yamaçtaki büyük kayayı yerinden oynatmak 

kolaydır. Bir kere yuvarladığınız zaman ise nerede duracağını hesap etmek çok ama 

çok zordur.  

 

 

Petrol Kazançları Kimin? 



Geçenlerde petrol fiyatları ile ilgili olarak “100 dolarlara varır” gibi haberler 
çıkınca, bir hatıratımı anlatarak bunun yaklaşık 3 yıl önce tahmin edilebildiğini 
yazmıştım. O yazım üzerine, yüksek bir şahıstan bir e-mektup aldım. 
Mektubunda, “petrol üreten müslüman ülkelerin mevcut gerginlikten yükselen 
petrol fiyatlarından dolayı şahane kârlar ettiklerini söyleyebilir miyiz?” diye 
soruyor. Sonra farkına vardım ki, bu soru çevremde de birçok insanın 
kafasında ve bu artışlardan petrol üreticileri kazanıyor zannediyorlar. 

Hayır, sevgili okuyucularım. Bu tür spekülatif hareketlerden daha ziyade 
aracılar kazanır. Hele hele bu petrol oyununda, şimdi anlatacağım şekilde 
geliştiği için, salt üreticiler kazandı diyemeyiz. Hatta, bazı üreticiler zarar 
ediyor bile diyebiliriz. 

Öncelikle şunu ifade edeyim. Birçok piyasada, vadeli opsiyon borsası ya da 
ileriye yönelik kontrat yapma diye geleceğe yönelik kontrat alternatifler vardır. 
Şu anda, dolardaki hareketlilik yüzünden birçok uzman, yatırımcılara vadeli 
obsiyon borsasını tavsiye etmektedirler. Bu şöyle işler; siz bir malın 
gelecekteki değerini tahmin edersiniz ve üretici de bir tahmin yapar. Eğer bu 
iki tahmin uyuşursa, şimdiden malın parasını yatırıp o malı satın alırsınız. Yani 
bir kontrat yaparsınız. Zamanı gelince de üretici üretip o malı size teslim eder, 
kontratını da geri alır. Dolayısıyla da siz, bu süreçte tahmininiz dışındaki hiçbir 
dalgadan etkilenmezsiniz. 

Şimdi petrol olayına gelince. Irak işgalinden hemen önce petrol fiyatları 40 
doları aşmış, 50 dolara doğru yol alıyordu. Dünya çapındaki derecelendirme 
kuruluşları ve aracı kuruluşlar, “eğer savaş uzarsa petrol fiyatları çok artar” 
diye tahminler yapıyorlardı. Savaş, bildiğiniz gibi çok kısa sürdü ve Irak işgal 
edildi. Petrol fiyatları da 40 doların altına çekildi. Ancak, bu arada aracı 
kuruluşlar, fiyattaki dalgalanmadan etkilenmemek için “gelecek kontratları” 
yapmaya başladılar. Örneğin, Avrupalı Corc, 2005 sonunda teslim edilmek 
üzere 1 milyon varil petrolü 40 dolardan alacağını ifade etti. Üretici, İranlı 
Ahmed de, kendi hesabını yaptı ve 2005 sonuna kadar herşey sakinleşir ve 
petrolün fiyatı 35 dolara kadar gerileyebilir diye, böyle bir teklifi kendisi 
açısından kârlı buldu ve kabul etti. Corc parayı yatırdı ve Ahmed de parayı 
aldı cebine attı. Şimdi ortada bir kontrat oluştu ve bu kontratı getiren aracı 
kuruluşa Ahmet 2005 yılı sonunda 1 milyon varil petrolü teslim edecek. Fiyatı 
nereye ulaşırsa ulaşsın fark etmez. 

2005 sonunda petrolün varili 72 doları buldu. Eğer Ahmed, OTC satsaydı 
(Over Table Contract; yani peşin satış) 72 milyon dolar alırdı ama çok 
önceden 40 milyon dolara sattığı için bir kontrattan 32 milyon dolar kaybetti. 
Kârdan zarar etti. Belki de bu sebeplerle, Ruslar bu oyunlara gelmemek için 
genelde OTC satışı yapmaktadırlar.  

Peki kim kazandı? Tabi, öncelikle Corc kazandı. 72 milyon dolarlık petrolü 40 
milyon dolara almış oldu. Ama esas kazanan, o kontratı elinde tutan aracı 
kurumlar oldu! Şimdi söylentilere göre, dünya çapında yaygın (ülkemizde de 
var olan) iki banka bu tür kontratları piyasadan toplamış. Diyelim ki, 40 milyon 
dolarlık kontratı 45 milyon dolara satın almış. Dolayısıyla, bir kontrattan 27 
milyon dolar kazanmış oldu. 

Şimdi bu aracı kuruluşların, fiyatları daha da öteye çıkarmak için spekülatif 
gayretler içerisinde oldukları biliniyor. Buş‟un etrafındaki petrol lobisinin bu 



aracı kuruluşlar ile ortaklıkları da biliniyor. Dolayısıyla, bu gerginliklerden en 
az üreticiler kadar (aslında hiçbir şeyi olmayan) aracılar da kazanıyor. Yoksa, 
petrol talebi anormal bir şekilde niçin artsın? Bu anormal talep artışını 
destekleyecek hiçbir endüstriyel veri yok! 

Bunun gibi milyonlarca kontratı düşünürseniz, olayın boyutlarını daha iyi hayal 
edebilirsiniz. Örneğin, sadece İngiltere petrol borsasının (IPE) yıllık işlem 
hacmi 3 trilyon dolardır. 

Son olarak bir analitik ipucu daha vereyim; Corc ile aracı kuruluşların aynı 
olduğunu düşünün ve bu yazıyı bir daha okyun bakalım ne çıkacak! 
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Yeni Ufuklar (1) 

21inci yüzyılla birlikte insanoğlunu bekleyen en temel sorun “dünyamızın aşırı ısınması” 
sorunudur. Bu ve buna bağlı sorunlar ya da tehditler dünyadaki bütün ekonomik, sosyal ve 
siyasi sistemleri temelinden etkileyecek boyuttadır.  

Malesef Batı‟nın ve Batı‟lı düşünürlerin, bilim adamlarının bu tehditler karşısında ürettikleri 
çözümleri yoktur. Bunların tavırlarına baktığımızda ise, daha büyük bir sorun ile karşı karşıya 
olduğumuzu görüyoruz. O da şudur; dünyamız böyle sorunlarla ilk defa karşılaştığı için 
Batılıların dağarcığında bu gibi sorunları değerlendirebilecek bir düşün-altyapısı (fikrî 
müktesebat) yoktur. Gereken düşün-altyapısı olmayınca da, soruna yaklaşımları “bekle-gör” 
politikasından ibaret olmaktadır.  

Zaman zaman, dünyamızın ısınmasını takip edip çözüm üretecekmiş gibi yapan Batılı bilim 
adamlarını dinlediğimizde dedikleri şudur; “böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu 
durumu ve sonuçlarını izah edebilecek denenmiş sağlam bir modelimiz yok. Her türlü veriyi 
takip edip sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyoruz...” 

Diğer bir ifadeyle diyorlar ki “önce bir olay tamamlansın, ondan sonra duruma bakar birşeyler 
öneririz!” peki olayın tamamlanması ile insanoğlunun yok olması birbirine paralel gelişecek ise 
o zaman ne olacak? Cevap yok. 

Şimdi, olaya bu açıdan yaklaşmamın sebebi şudur. “Küresel ısınma” diye takdim edilen bu 
olayın kamuoyundaki algılaması bir ilgisizlikler manzumesinden ibarettir. “Küresel” denince 
sanki çok uzaklarda ve bizi pek de ilgilendirmeyen birşeylerden bahsediliyormuş gibi 
algılanıyor. Aynı zamanda, Batılılar ve özellikle de Amerikalı bilimadamları bu işle ilgilendikleri 
için “nasıl olsa bir çözüm bulurlar” diye düşünülüyor.  

Dolayısıyla, kavram kargaşasından ve Batılı bilim adamlarına duyulan aşırı güvenden 
kaynaklanan bir kamuoyu ilgisizliği ile karşı karşıyayız.  

Kavram kargaşası nisbeten aşılabilecek bir sorundur. “küresel ısınma” kavramından ziyade 
dünyamızın ısınması kavramını kullanmamızın sebebi de budur. Çünkü “dünya” bizim için 
“küre”den daha büyük manalar ifade eder. İçinde bulunduğumuz, yeyip içip israf etmememiz 
gereken ve insanoğlunun emrine verilen bu dünyada yine insanların yaptıkları kötülükler 
sebebiyle karada ve denizlerde düzen bozuldu. Bu durum, hepimizi fert fert ilgilendiren bir 
konudur. Düzen bozulduğu için de kaygılanmamız gereken bir konudur. 

Batılıların bu yeni sorunu aşabilecek düşün-altyapılarının olmaması üzerinde biraz durmamız 
lazım. Çünkü bunun algılanabilmesi için birkaç örnek vermemiz gerekmektedir. 

Öncelikle şunu iyi bilmemiz lazımdır ki Batılıların son üç yüzyıldır ürettikleri bilimsel 
çalışmalar, İslam bilginlerinin çizdiği bilimsel kanavanın dışına çıkamamıştır. Yaptıkları 
çalışmalar, bu kanavanın içini doldurmaktan ibaret olmuştur. Bu yeni sorunların aşılabilmesi 
için de İslam düşün adamlarının yeni açılımlarına ihtiyaç vardır.  

 

 

 

 
 
 
 

Yeni Ufuklar (2) BU YAZI DİZİSİ DE BİRLEŞTİRİLEBİLİR 



Dünyadaki düşünce altyapısı gelişimine baktığımızda, İslam bilginlerinin katkılarının diğerlerini 
ihmal ettirebilecek boyutta olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları örneklerle ifade edelim. 

İlk yeldeğirmeni 644 yılında bir Fars şehri olan Sistan‟da kurulup kullanılmaya başlanmıştır. 
Batı‟da ilk yeldeğirmeni ise 1180 yılında Doğu‟dan taşınan fikirler sayesinde kurulabilmiştir. 
Çünkü, 1096 yılında başlayan Birinci Haçlı Seferi ile Batı, hayal bile edemediği yeniliklerle ve 
ilerlemelerle tanışmıştır. Anlayabildiği ölçüde bu yenilikleri kendi topraklarına ikame etmiştir.  

710 yılında İslam‟ın İspanya topraklarına ulaşması ile kurulan Endülüs Emevi Devleti, bilimde 
bugün bile okuyunca hayran olduğumuz ilerlemeleri kaydetmiştir. 722 yılında İran 
topraklarında doğan Cabir İbn Hayyan, bugünkü kimya biliminin temellerini atmıştır. 780 
yılında doğan Harizmi, matematiğe 0 rakamını takdim etmiş ve böylece ondalıklı sistem ile 
sonsuza kadar sayılar ifade edilebilmiştir. İlk astronomi laboratuarını Fazari kurmuş ve 
gökbilimin temellerini atmıştır.  

795 yılında Bağdat‟da ilk kağıt fabrikası kurulmuştur. Halbuki Batı‟da ilk kağıt fabrikasını 1293 
yılında Bologna‟da görmekteyiz. İlk saati Halife Harun Reşit 800 yılında yapmıştır. Kindi 801 
yılında şifrebilim (kriptoloji) temellerini oluşturmuştur.  

Batı 1347 yılında (kara ölüm) Veba ile yokolurken ki Veba Batılı denizcilerden İskenderiye ve 
Kahire‟ye de sıçramıştı, Türkler hastanelerinde “aşı” kullanmasını dahi biliyorlardı. Taharet 
(temizlik) her türlü çalışmalarının başlangıcını oluşturuyordu. 

Battani, Farabi, Razi, Zehravi, Mesudi, Biruni, İbni Sina, Kuşçu Ali, Gelenbeli İsmail Efendi vb. 
İslam bilginleri bugün kullandığımız modern bilimin temellerini atmışlardır. Beyin 
ameliyatından dünya haritasının çizilmesine kadar hemen hemen her konuda muhteşem 
çalışmalar yapmışlardır.  

Batı, İslam bilginlerinin ilerlemeleri ile iki yönden tanışmıştır. Birincisi Haçlı Seferleridir. Her 
haçlı seferi yenilgisinden sonra geri döndüklerinde gördükleri yenilikleri taklit etmeye 
çalışmışlardır. Tam oldu dedikleri zaman bir sonraki haçlı seferinde bambaşka ilerleme ve 
yenilikler karşısında yine yenilmişlerdir. 

İkinci tanışma Endülüs Emevi Devletinin yıkılması ile olmuştur. Yobaz Batılıların yakıp 
yıktıkları yüzbinlerce eserden geri kalanlar bile Batı‟yı bugünkü bilimsel ve teknolojik 
seviyesine taşımaya yetmiştir.  

İşte şimdi, İslam bilginlerinin çizdiği bilimsel ve teknolojik kanavayı aşamayan Batılı düşün-
altyapısından, insanoğlunun 21inci yüzyılda karşılaşmaya başladığı sorunları çözmesini 
beklemek, bu sorunlar karşısında yokolmayı beklemek ile hemen hemen eşdeğerdir.  

Bugün malesef Batı, ne İslam bilginlerini dinlemekte ne de kendisi bir çözüm sunabilmektedir. 
Buna rağmen istikbar etmekte yani büyüklenmektedir. 

İslam bilginleri ise, ülkelerinin içinde bulunduğu istikrarsızlık, kargaşa ve kıymetbilmezlik ile 
günlük yaşam mücadelesinde silinip gitmektedirler. 

Ancak sorunlar daha da büyümeye devam etmektedir.  

Bu sorunlara karşı Batı‟nın çözüm üretebileceğini zannetmek en büyük aldanma olur. Çünkü, 
onların düşün-altyapısı bu sorunları çözebilecek derecede olgun değildir. Taklitçi, sığ ve sorun 
çıkmasını bekler vaziyettedir.  

Çözüm, yine İslam düşün-altyapısından gelecektir. Bunun için de müslüman bilginler, 
problemlere Batılı tarzda yaklaşmayı bırakıp kendi kaynaklarının gerektirdiği şekilde 
yaklaşmaya başlamalıdırlar. Çünkü, insanoğlunun karşı karşıya olduğu yeni sorunların 
çözümleri, Batılılara bırakılamayacak kadar ciddi düşün-altyapısı gerektirmektedir.  



 
. 

İklim Değişimi 

Yeryüzüne tamamen hakim olma fikri, insanoğlunun hep hayallerini süslemiĢtir. 

Özellikle de iklimleri denetim altına alarak yeryüzünü istediği gibi yeniden 

Ģekillendirmeyi çok istemiĢtir.  

Bu fikirler, özellikle 1950 ile 1960 yılları arasında bilimsel çalıĢmalarla da 

desteklenmiĢtir. Bu yıllar iklim mühendislerinin altın yıllarıdır. Atmosfer Ģartlarının 

değiĢtirilebileceği ve iklimin denetim altına alınabileceği konusunda yüzlerce 

“bilimsel” makale yayınlamıĢlardır. 

Bilgisayarların ve yapay uyduların geliĢmesi ile bunun mümkün olacağına 

inanılıyordu. O dönemin indirgemeci bilim anlayıĢının etkileri iklim mühendislerinde 

de vardı. GeliĢmiĢ bilgisayarlar ve yapay uydular sayesinde yağmuru nasıl 

yağdıracaklarını bulacaklar ve yağıĢ miktarını istedikleri Ģekilde ihtiyaçlarına göre 

ayarlayacaklardı. Ġstedikleri zaman yağmuru durduracaklardı. Bulutları istedikleri 

yere sevkederek oraya yağmur yağdıracaklardı. Ġstedikleri yerde göl oluĢturacaklardı.  

Bu düĢüncelerin önde gelen isimlerinden biri Alman profesör Neumann‟dır. “Hava 

tahminciliği” devrinin geçtiğine inanan Neumann, artık zamanın iklim mühendisliği 

zamanı olduğuna inanıyordu. Bu sebeple de, bu iĢleri hesaplayıp gerçekleĢtirecek bir 

bilgisayar-yapay uydu çalıĢmasına koyuldu. Gazete ve dergiler de bu çalıĢmalara 

büyük önem verdikleri için, konuyu sürekli gündemde tutuyorlardı. Dolayısıyla da 

Neumann, etrafında büyük bir meteorolog ordusu toplamıĢtı.  

Kendilerinden çok emindiler. Etrafa meteoroloji uçakları göndererek yapay bulutlar 

yaratacaklarını ve istedikleri  iltarda istemkkleri yere yağmur yağdıracaklarını 

heyecanla anlatıyorlardı.  

1980‟li yıllara kadar bu iĢ için oluk oluk para harcadılar. Denklemler, modeller, 

sistemler vs. vs. bir sürü çalıĢma yapılmıĢ ama bırakın iklim planlamasını, en iyi 

meteoroloji tahminleri bile 3 günden öteye gidememiĢti.  

Bunun sebepleri araĢtırılırken, ulaĢılan sonuç meĢhur “kelebek etkisi teorisi” 

olmuĢtur. Bunu ilk defa tesadüfen keĢfeden kiĢi de Lorenz adında bir araĢtırmacıdır. 

Lorenz, bir meteoroloji formülü üzerinde çalıĢırken, bir rakamı milyonda bir hatayı 

göze alarak bilgisayarına yükledi. Milyonda bir hata, ağaçtan bir yaprağın düĢmesi ile 

oluĢan bir hava esintisi olarak görünüyordu. Lorenz bunu ihmal edilebilir olarak 

gördü. Ancak, kendince makul gözüken bir toleransın aslında ne kadar büyük ve farklı 

oluĢumlara sebep olacağını bilgisayar formülleri ile yakından görünce, sonuçlara 

kendi de inanamadı. 

Artık bilim Ģuna kanaat getirmiĢti. Pekin‟de kanat çırpan bir kelebek, Los Angeles 

sahillerinde bir fırtınaya sebep olabilmektedir. Farklı bir ifade ile, her türlü esinti ve 

iradeye sahip çıkabilecek bir bilgisayar modellemesi yapmak mümkün olmadığına 

göre, iklim mühendisliği de mümkün değildi.  



Zaten Kur‟an-ı Kerim‟de, “gökten belli bir ölçüye göre su indiren”in Allah olduğunu 

ve O‟ndan baĢka bu iĢi yapabilecek bir kimse olmadığını ifade eden onlarca ayet 

vardır. Yani bu iĢ, insanoğluna bırakılmamıĢtır. Ancak, israf etmemek ve O‟na tabi 

olmak, insanoğlunun iradesinde olan bir Ģeydir. Bunu da en bilimsel anlamda 

yapmalıdır. 
 

Kanaat 

Kanaat, aç gözlü olmayıp hırs göstermemektir. Nasibinden fazlasına göz dikmemek, 

az da olsa razı olmak ve Ģükretmektir. 

ġimdi, bu ifadenin arz-talep dengesindeki etkisine bakalım. Arz yönüne bakarsak, 

yani üretimde kanaat, genel anlamda ihtiyaçları giderecek kadar üretimdir. Daha da 

spesifik bir ifade ile, talebi karĢılayacak kadar üretimdir.  

Eğer talebin üzerinde üretim yapıyorsanız, üç alternatif ile karĢı karĢıya kalacaksınız 

demektir. Birincisi, “arz”ettiğiniz ürünün fiyatı düĢecektir ki bu durumda ata sözümüz 

“aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz” Ģeklinde yeniden cereyan edecektir. Ġkincisi, 

yeni talep oluĢturacaksınız. Yeni talep oluĢturmanın kendine özgü mücadelesi vardır 

ve her mücadele kendi riskini beraberinde taĢır. Üçüncüsü, piyasayadaki diğer 

“arz”ların payını düĢüreceksiniz ki bu da, kuvvetle muhtemel, gayri-ahlaki unsurları 

içerecektir. 

Talep yönüne baktığımızda ise, kanaate üst sınır olarak, ihtiyacın en iyi bir Ģekilde 

giderilmesini görürüz.  

Eğer, ihtiyacınızın üzerinde bir taleb oluĢturursanız o takdirde “israf” kavramı ile 

karĢı karĢıya kalacaksınız demektir. Ġnanıyorsunuz ki israf da haramdır. Tabi, burada 

israfı kim ve nasıl tanımlayacak meselesi vardır ki o konu ayrı bir değerlendirme 

konusudur. 

Gördüğünüz gibi bizim kültürümüze, milli müktesebatımıza ve inançlarımıza uygun 

bazı kavramlar ile pazarın Ģekillenmesi hemen değiĢebiliyor. Bu iki kavramın 

yanısıra, cömertlik, kısmet, ihsan, ihlas, suhulet (kolaylık), uhuvvet (kardeĢlik) vb. 

gibi daha birçok kavramlarımız pazar oluĢumunu direkt olarak etkileyen kavramlardır.  

Bugün, bilirsiniz ki “serbest piyasa”da piyasayı regüle eden “gizli bir el”in varlığına 

inanılır. Ancak, piyasayı oluĢturan temel unsur, mekanik ifade, araç ve gereçler ya da 

mal ve hizmetler değil “insan”dır. Dolayısıyla insanı esas alan, insanı öncelleyen bir 

anlayıĢ daha isabetli sonuçları ortaya koyar.  

Bu sebeple günümüzde bazı Batı ülkelerinde de uygulanan ekonomik anlayıĢ, “sosyal 

piyasa ekonomisi”dir. Bu, serbest piyasa ekonomisi anlayıĢında olduğu gibi piyasanın 

enstrumanlarını değil, o piyasanın bizzat varlık sebebi olan insanı esas alan bir 

anlayıĢtır. 

ġimdi, bu noktada sorulması gereken soru Ģudur. “Sosyal Piyasa”yı kim yada neler 

regüle edecektir?  Yani “sosyal piyasa” ekonomisi anlayıĢının “gizli el”i nedir?  



ĠĢte bu gizli el, nasib ve kanaat örneklerinde olduğu gibi, her sosyal yapıyı oluĢturacak 

olan toplumların milli, kültürel ve inanç müktesebatlarına dayalı olarak geliĢen 

kavramlar manzumesidir. Biz buna, en genel anlamda, ahlaki yapı da diyebiliriz.  

Netice itibarıyla, ahlaki donanımlı sosyal piyasa ekonomisi anlayıĢı, öyle görülüyor ki 

diğer anlayıĢlara nazaran daha baĢarılı sonuçlar verebilecek bir ekonomik anlayıĢtır. 

 

Yeter Artık: Uyanın! 

Birinci Dünya SavaĢı sonrası önümüze konulan Sevr anlaĢması Osmanlı‟nın tamamen 

yokoluĢ tezkeresiydi. Osmanlı çökertilmiĢti ancak tasfiye edilememiĢti. Ġstiklal SavaĢı 

ile bizler, Sevr tasfiye sürecini reddedip bağımsız Türkiye Cumhuriyetimiz‟i kurduk. 

Böylece Sevr anlaĢması da yırtılıp atılmıĢ oldu. 

Bizler Ġstiklal SavaĢında mücadele ederken, aynı süreçte, Irak ve diğer Osmanlı 

hinterlandında da mücadele sürüyordu. Eğer o bölgelerdeki Osmanlı unsurları 

Ġngilizler, Fransızlar, Ġtalyanlar vb gibi iĢgalci unsurlara direnmeselerdi, iĢgalciler 

bütün kuvvetlerini Anadoludaki Kuvayı Milliye üzerine gönderecekti. Dolayısıyla, o 

zamanları Irak‟taki direniĢ, Ġstiklal Harbine dolaylı olarak katkıda bulunmuĢtur. Hatta, 

bu katkı askeri açıdan gözardı edilemeyecek kadar büyük bir katkı olmuĢtur. 

Bugün, bu bölgeyi yeniden yapılandırmak için harekete geçen Siyonist Hristiyan 

terörün hedefleri arasında Türkiyemiz de vardır. Çünkü bütün bu yapılanların nihai 

hedefi, Büyük Ortadoğu Projesi kisvesi altında, Büyük Ġsrail Projesi‟ni 

gerçekleĢtirmektir. BĠP‟nin, Arz-ı Mev‟ud üzerine kurulması planlanmaktadır. 

Türkiye toprakları da Arz-ı Mev‟ud içerisindedir. Dolayısıyla adım adım olgunlaĢan 

tehdit, ülkemizi de parçalamayı hedeflemektedir.  

Aslında, iyi tahlil edilirse Siyonist lobilerin Amerika‟ya (Anglo-Amerikan Ekolü‟ne) 

iki Ģeyi aynı anda yaptırmaya çalıĢtığı ortaya çıkar. Bunlardan birincisi, Yüce Osmanlı 

Devleti yıkıldığı zaman uygulanması düĢünülen Sevr tasfiye sürecini 

tamamlattırmaktır. Ġkincisi ise, bu bölgede yeni bir imparatorluk (BĠP) oluĢturmaktır. 

Sevr tasfiye sürecine direnen anadolu insanımız, Kuvayı Milliye ve Ġstiklal Harbi ile 

bütün yabancı planları alt-üst ederek Mustafa Kemal Atatürk baĢkanlığında yaĢadığı 

sürecin sonunda Türkiye Cumhuriyeti‟ni kurmuĢtur.  

Talat PaĢa‟nın hatıratında (ĠĢ Bankası Kültür Yayınları No: 445) çok isabetli olarak 

tahmin ettiği gibi, Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra yabancı unsurlar kendi aralarında 

anlaĢamayarak çok kısa sürede ikinci Dünya SavaĢını yaĢamıĢlardır. Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrasında yaĢanan “Soğuk SavaĢ Dönemi” yabancıların tek baĢına hareket 

ederek toprak iĢgalleri, harita çalıĢmaları vb. gibi projeleri uygulamalarına bir müddet 

mani olmuĢtur. 

Soğuk savaĢ döneminden galip olarak çıkan Batı‟nın ortaya attığı ilk slogan Yeni 

Dünya Düzeni ve bu yeni düzenin ilk projesi Büyük Ortadoğu Projesi olmuĢtur. 

Olayların perde arkasına baktığımızda ise BOP‟un aslında eĢ zamanlı iki yönlü bir 

proje olduğunu görüyoruz. Sevr Tasfiye sürecini tamamlamak ve bildik “Büyük Ġsrail 

Projesi“ni hayata geçirmek. 

Dolayısıyla modern dünyada önümüze getirilen bu proje, ancak bizim yokoluĢumuz 

üzerine Ģekillendirilebilecek bir projedir. Birinci Sevr‟de yarım kalan operasyon 



bugün tamamlanmak istenmektedir. Yapılacak iĢ, bütün dünya mustazafları ile birlikte 

bu siyonist/emperyalist saldırıyı defetmektir. Defederken de hem Yeniden Büyük 

Türkiye‟yi hem de adil temeller üzerine kurulu Yeni Bir Dünya‟yı oluĢturmaktır. 

 

 

 

 

Satılık Vatan (1) 

 Gerek derslerimizde ve konferanslarımızda gerekse yazılarımızda her zaman 
çok net olarak ifade ettiğimiz bir tezimiz var. Osmanlı‟nın yıkılış sürecinin 
olaylarını, ardı ardına günümüz Türkiye‟sinde yaşıyoruz. 

Osmanlı döneminde yabancılara mülk satışı hiçbir zaman söz konusu 
olmamıştır. Ancak, borçlanmanın (yıkılışın) başladığı 1854 Kırım Harbi 
sonrasında, 16 Haziran 1868 tarihinde çıkarılan bir yasa ile yabancıların mülk 
edinmesine fırsat verilmeye başlanmıştır. Böylelikle Osmanlı, harbler ile 
birlikte, borçlarından dolayı da toprak kaybetmeye başlamıştır. 

Borçlandırılma, kadroların tasfiyesi ve Birinci Dünya Savaşı sonunda 
tamamen parçalanmış olan Osmanlı‟nın küllerinden bu millet Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yeniden doğmuştur. 24 Temmuz 1923 tarihinde imza 
edilen ve 28. maddesiyle kapitülasyonları kaldıran Lozan Barış Antlaşması ile, 
yepyeni bir dönem başlamıştır. 18 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe konulan 442 
sayılı Köy Yasası‟nın  87. maddesi ile de yabancılara verilen haklara oldukça 
kapsamlı bir sınırlama getirilmiştir. Akabinde, 2644 sayılı Tapu Yasası‟nın 35. 
ve 36. maddeleri ile bu sınırlamalar daha da kuvvetlendirilmiştir. Bu 
sınırlamalarda iki husus oldukça dikkat çekicidir. Birincisi “karşılıklılık” ilkesi, 
ikincisi ise yabancıların “karşılıklılık” şartı ile bile elde edeceği toprak 
büyüklüğünün 30 hektar ile sınırlandırılmasıdır. Bu boyutun üzeri bakanlar 
kurulunun özel iznine tabidir. 

Diğer bir ifade ile diyelim ki bir Uganda‟lı ülkemizden 25 hektar toprak alacak. 
Yasal diğer sınırlamalar saklı kalmak koşulu ile biz de eğer Uganda‟dan 25 
hektarlık eşdeğer bir mülk satın alabilecek isek buna müsade ediyoruz. 
Dolayısıyla, sattığımız mülk ile ilgili olarak ülkemizde bize bir sıkıntı çıkarmak 
isteyen art niyetli kişiler olursa, bizim de o ülkede benzer haklara sahip 
olduğumuzu her zaman gözönünde bulundurmak zorunda kalacaklardır. 

İşte Türkiye Cumhuriyetimiz, bu hükümler/uygulamalar sayesinde ülke 
topraklarının büyük miktarlarda yabancıların eline geçmesini önleyebilmiştir. 
Ancak ülkemiz topraklarında çeşitli gerekçelerle gözü olan yabancılar, her 
fırsatta bu hükümleri değiştirtmenin yollarını aramışlardır. Bu açıdan ilk ciddi 
operasyonu, ANAP döneminde yaptırtmışlardır. 

Halkın büyük çoğunluğu ile tek başına iktidar olan ANAP‟ın dev 
“transformasyon” ya da “çağ atlama” süreci arasına Haziran 1984 tarihinde 
Köy ve Tapu yasalarındaki değişiklikleri de sıkıştırıvermişlerdir! Ancak, 
31.01.1987 tarihinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile bu 
değişiklikler iptal edilmiş yani  bir bakıma geri püskürtülmüştür. Anayasa 
Mahkemesi kararı, zamanın ANAP‟lı yuppy‟lerine aynı zamanda bir temel 
vatandaşlık dersi niteliğindedir; “ülkede yabancının arazi ve emlak edinmesi 



salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendirilemez. Toprak, devletin 
vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın 
simgesidir. Uluslararası ilişkilerde kimi devletlerin siyasi ve ekonomik 
desteğini kazanmak maksadıyla ülke toprakları satılamaz ". İşte tam bu 
noktada, 1896 tarihinde Filistin‟den toprak satın almak isteyen Yahudi Herzl‟e 
Sultan II. Abdülhamid‟in cevabını da şükranla anımsıyoruz; “şehit kanıyla 
sulanan topraklar, parayla satılmaz!” 

Tabi, su uyur bunlar uyumaz. Yabancıların eline ikinci fırsat, bundan tam yirmi 
yıl sonra AKP iktidarı ile geçmiştir. 

Erdoğan iktidarına, AB kriterleri diye diye yaptırılan yasaların arasına 
sıkıştırttırılan bir değişiklik de, Haziran 2003 tarihinde değiştirilen Köy ve Tapu 
Yasaları olmuştur. Bu değişiklikle “karşılıklılık” ilkesi ve diğer bazı sınırlamalar 
kaldırılarak, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizden sınırsız ve kayıtsız 
toprak almasına imkan tanınmıştır. 

Bu arada, ne ilginçtir ki AB sürecinde Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya, 
yabancılara mülk satışını daha da kısıtlamış ve zorlaştırmıştır. Ancak bize 
gelince, toprak satışını AB kriteri diye teşvik etmektedirler! 

Netice itibarıyla, yaklaşık bir yıldır yabancılar süratle ülkemiz topraklarını satın 
almaktadırlar.  Hatta bu işi hızlandırmak için yabancılara satış yapan 
ülkemizde faaliyet gösteren yabancı emlakçılar bile vardır.  

 

Zihniyet 

Çin‟de ve uzak doğudaki bazı bağımsız ekonomi uygulamaları nasıl oluyor da baĢarılı 

oluyor ama biz baĢarılı olamıyoruz?  

Sanırım bunun temel cevabını öncelikle zihniyette aramak lazımdır. Türkiye‟miz 

hiçbir ülkenin sömürüsü altına girmemiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa‟nın da dediği gibi 

bağımsızlık bizim karakterimizdir. Ancak ne enteresandır ki aydınımız bir “düĢün 

ürünü” ortaya koyarken sömürge aydını gibi tavır takınmaktadır. Ġlla Batılı bir 

mihraktan “onay”, “kabul” ya da “aferin” aramaktadır. Dolayısıyla da bu tavır, bizi 

her zaman onların ardında konuĢlandırmaktadır. Her zaman amaçlarla araçları 

karıĢtırmaya zorlamaktadır. 

Bu konuda bir adım daha ileri atıp Ģunu söyleyenler olacaktır. Osmanlı‟nın son 

döneminde baĢlayan vahĢi bir Batı taklitçiliği vardı. Bu zihniyet bir “düĢün mirası” 

olarak günümüze kadar geldi. Doğrudur. Paralel bir tespittir. 

Bu mevcut zihniyet maalesef bir yenilmiĢlik psikolojisini de beraberinde getiriyor. Öz 

güvenimizi kaybediyoruz. Ġçinde bulunduğumuz ortamda bocalıyoruz. Bocaladıkça da 

batıyoruz. 

Halbuki bir Kuvayı Milliye hareketi, bir Çanakkale SavaĢı, Ġstanbul‟un fethi, Hıttin 

SavaĢı, Malazgirt ve daha niceleri öncelikle birer zihniyet devrimleridir. 

DüĢünün bir kere. Fatih Sultan Mehmet o zaman gemileri karadan yürütme projesini 

ortaya attığında etrafındakiler bugünün aydını gibi miras sahibi olsaydılar, herhalde 

katıla katıla gülerler, ciddiye bile almazlardı. Genovalı denizcilerden, Vikinglerden ve 

hatta Korsan örnekleriyle baĢka akıl bile verirlerdi. Ama hiçbir zaman da amaca 

ulaĢılamazdı!  



Günümüzden de birkaç örnek vereyim. Erbakan Hoca, 54. Hükümetin baĢı olarak 

“Denk Bütçe” hedefini ortaya koyduğunda ortodoks ekonomistlerin hiçbiri ciddiye 

almadı. Hatta ben o sıralarda üniversitede ders verirken bana meslekdaĢlarım Ģu 

Ģekilde takılıyorlardı: “Yahu Mete hoca, sen Erbakan‟ın danıĢmanı değilmisin yoksa. 

Ġktisatta denk bütçe diye birĢey olmaz. Kurgusaldır. Bunu Hoca‟ya anlatmıyor 

musun? Görevini niçin tam olarak yapmıyorsun?” diye mütebessim bir Ģekilde “ti 

türü” tavsiyelerde bulunurlardı. Aslında bunun nedeni gayet basitti. Onların guruları 

olan ortodoks yazarlar, bu konuda hiçbir iĢaret buyurmamıĢlardı.  

Ancak, 1998 yılı Amerikan bütçesi “denk olarak” gerçekleĢtirilince, Batı‟lı ekonomi 

guruları “denk bütçe”nin ne kadar faydalı olduğunu yazmaya baĢladılar. O yazılar 

bizim tosuncukları aydınlatınca, onlar da “denk bütçe”nin faydalarını ajandalarına 

aldılar. 

ġimdi insan sormaz mı; “ya hu Erbakan yapınca bilimsel olmuyor da Billy yapınca mı 

bilimsel oluyor sizin nazarınızda?!” 

Malezya BaĢbakanı Mahatir ülkesini uzak doğu krizinden kurtarmak için geliĢtirdiği 

ve kendi isimlendirdiği “kapital kontrol” sistemini uygularken adamcağıza denmedik 

laf bırakılmadı. Hatta “kaçık / crazy” diyenler bile oldu. 

Ancak onların ĢakĢakladıkları program uygulanırken Türkiye‟miz krizlere batınca 

hepsi nedense “arazi” olmuĢlardı. ĠĢi piĢkinliğe veriyorlardı. 

ġimdiki hükümete baktığımızda da tıpkı bundan öncekiler gibi iĢler biraz karıĢınca 

IMF‟den ya da bir Batılı mihraktan bir “aferin” arıyorlar. Ekonomi iyiye gitmiyor ama 

IMF “iĢler iyi gidiyor” dedi diye beyefendilerin havalarına diyecek birĢey yok. Ekmek 

kessin diye eline pense vermiĢler, göremiyor! AnlaĢılan, insan bir kere dolmuĢa 

binince artık inmesi çok zor oluyor, iyice köreliyor. Berlusconi‟nin (gidiĢatı onaylar 

manasında) bir tatlı tebessümü, açlık sınırında yaĢayan onmilyonlarca insanın 

feryadından daha hoĢ geliyor. 

Neticede söylemeye çalıĢtığım oldukça açıktır. Bu ülkede bu zamanda yapılması 

gereken en büyük devrim zihniyet devrimidir. HerĢey zihinlerde oluĢuyor. 

Zihinler esaret altında olduktan sonra, bedenler hür olmuĢ neye yarar! 

 

Vakit Nakittir!!! 

Elimde  Divan Yayınlarından yayınlanmıĢ ve Cezair Yarar‟ın sadeleĢtirdiği 

“Mektubat-ı Hazret-i Sezâî”. Ġsimli bir kitap bulunuyor . Bu büyük mürĢidin 

mektuplarını okurken etkilenmemek mümkün değil. Dikkatimi çeken bir Ģey de, 

O‟nun mektuplarında “O (Allah) her gün bir haldedir” ayetini sıkça kullanması oldu. 

Bununla ilintili olarak da kitabın sonlarındaki Ģu ifadesi bu yazıma ilham kaynağı 

oldu; Vakit Tecellidir... 

Bu ifadeyi okuyunca, hemen aklıma daha önce okuduğum Ġnsan Yayınlarından 

basılmıĢ Abdülkerim SuruĢ‟un “Evrenin YatıĢmaz Yapısı” adlı eseri geldi. SuruĢ, o 

eserinde “cevher ile araz”ı tanımladıktan sonra bu ikisi arasındaki bağlantı olan 

“hareket”i analiz etmektedir. Akabinde, içinde bulunduğumuz dünya ve kainatı 

“hareket” temelli olarak açıklamaktadır. Zaman, bu hareket değiĢimlerinin göreceli 

ifadesidir. 

Bunlarla birlikte “insana ancak emeğinin (alınterinin) karĢılığı vardır” ayeti ve 

Pegamberimizin miskin miskin oturup da hiçbir iĢ (hareket) yapmayan birinine selam 

bile vermemesi daha değiĢik bir anlam kazanmaktadır. 



ĠĢte bütün bu pırıltılar biz inananların olaylara bakıĢ açısını ve düĢünce temellerini 

oluĢturmaktadır. Bu düĢünce temelleri hayatımızı Ģekillendirmekte ve daha da anlamlı 

kılmaktadır. 

ġimdi isterseniz bütün bunlara mukayeseli olarak belli bir açıdan yeniden bakalım. 

Mukayese edeceğimiz söz, ülkemizde galatı meĢhur olan “vakit nakittir” sözüdür. Bu 

ifade, meĢhur olmasına rağmen bize ait bir ifade değildir. Dilimize/kültürümüze 

tercüme olarak girmiĢtir. Acaba, ekonomik bir terimmiĢ gibi takdim edilen bu 

ifadenin ekonomik çağrıĢımı nasıldır? 

ġimdi, bu meĢhur ifadeden iki türlü anlam çıkarabiliriz. Bunlardan biri, insanoğlunun 

harcayacağı emeğin belli bir vakit alacağı ve bu vaktin de bir ücrete karĢılık olduğu 

Ģeklindedir. Yani bir Ģey için vakit ayırıyorsam, onun karĢılığı bir (ücret) nakit  dir. 

Bu ifadeden çıkarabileceğimiz ikinci bir anlam “faiz”dir. Faiz, tamamen vakte bağlı 

bir edinimdir. Herhangi baĢka bir Ģarta bağlı değildir. Vakit karĢısında her Ģey yenilir! 

Ġnsanlar yaĢlanır, eĢya çürür/yokolur ama faiz sürekli artar! Çünkü vakit kazanımı 

(vaktin geçmesi) nakit kazanımı yani faizdir.  

Vakit nakittir sözü, bu iki anlamdan ikincisini yani “faiz”i ifade eder. Çünkü birinci 

anlamı belli bir emek Ģartına bağlıdır. Emek yoksa, vakit nakit olmaz. Yani, birinci 

anlamıyla bu ifade her zaman geçerli değildir. Ġkinci anlamında ise her zaman 

geçerlidir. Dolayısıyla “vakit nakittir” sözü faizi meĢrulaĢtıran bir ifadedir. 

Yukarıda konuya girerken ortaya koyduğumuz temelleri gözönüne aldığımızda ise, 

doğru olanın, belli bir emek karĢılığı edinilen kazanım olduğu Ģeklindedir. Vakti bir 

tecelliyat ve bir yaratılıĢ olarak algıladıktan sonra onun nakte çevrilebileceğini 

düĢünmek (kabul etmek), birbirleriyle tamamen uyumsuz iki anlayıĢtan “doğru, 

faydalı, güzel ve adil” olanı bozmaya çalıĢmaktan öte bir iĢe yaramaz. 

Netice itibarıyle bu “vakit nakittir” ifadesini, kültürümüze dil yoluyla girmiĢ bir virüs 

olarak algılamamız mümkündür. 

Kimbilir daha ne virüsler, bizim düĢünce derinliklerimizdeki tuzaklar olarak 

kültürümüze bir Ģekilde sokulmuĢtur! 

 

Tüketimin Gücü 

Ekonomide fiyat, arz ve talebin kesiĢtiği noktada oluĢur. “Arz”dan kasıt üretimdir. 

Üreticinin hedefi, gelirini artırmak ya da maliyetlerini azaltmaktır. “Talep”ten kasıt 

ise tüketimdir. Tüketicinin hedefi, ihtiyaçlarını minimum masraf ile karĢılamaktır. 

Burada “kalite”yi de bir ihtiyaç olarak not ediyorum. 

Üretim ve üretebilme elbette çok büyük bir kabiliyettir. Ancak bunun bir “GÜC” 

olabilmesi için buna mukabil bir tüketimin olması Ģarttır. Diğer bir ifade ile tüketim, 

üretimin kurucu gücüdür. 

Ortaya koyduğumuz bu temel tanımlar ile birlikte Ģu iki genel ifadeyi de iyi tahlil 

etmek gerekir. Bir; dünyadaki bütün savaĢların ardındaki ana sebeplerin yada 

sonuçların baĢında “pazar” paylaĢımı yatar. Ġki; büyük birliktelikler (devletler) 

pazarlarda kurulur ve pazarlarda yıkılırlar. 

Pazar, üretim ile tüketimin buluĢtuğu yer demektir. Bu yerin de gücünü tüketim 

oluĢturur. Zaten pazar ifadesi, genelde “tüketiciler”in varlığının ifadesi olarak 

algılanır. 

ġimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan manzara Ģudur. Fert fert ya 

da topluluklar olarak biz “tüketiciler” muzdarip olduğumuz bir çok Ģeyin kurucu 

gücünü elimizde tutuyoruz.  

Bugün, Amerikan zulmüne karĢı olduğunu ve bununla mücadele ettiğini ifade eden 

birinin “marka sevdası” ile gidip de Amerikan mallarını tüketmesi (tercih etmesi), 



zulme ortak olmaktan öte bir anlam ifade etmez. O halde tüketim tercihlerimize dikkat 

etmeli ve hangi tarafa hizmet ettiğimizin bilincinde olmalıyız. 

Bizler, insanlığa zarar veren saldırgan ve emperyalist zihniyetlerin ürettiği malları 

bilinçsizce tüketerek onları güçlendiremeyiz. Bu konuda çok daha duyarlı olmak 

mecburiyetindeyiz. Onların güçlerini kırmak için üretimlerini tüketmeyerek safımızı 

belli etmeliyiz. Bu açıdan, zalim ya da zalime destek veren bütün ülke ve zihniyetlerin 

malları bilinçli bir tüketicinin “en son tercih”i olmalıdır. Mecbur kalmadıkça bu 

malları tüketmemelidir. Tüketenleri de “zalime ortak olma, zulmü artırma” diye 

uyarmalıdır. 

Bugün ülkemizde iyinin, güzelin, doğrunun, faydalının ve adil olanın hakim olması 

için hep birlikte var gücümüzle çalıĢıyoruz. Eğer, alternatifleri var olmasına rağmen 

bazı keyfi alıĢkanlıklarımızdan vaz geçemez isek haklı mücadelemizin ne anlamı 

kalır. Bir yandan mücadele edeceğiz, diğer yandan keyfi davranıĢlarımızla mücadele 

ettiğimiz sistemin gücünü artıracağız. Bu ahmakça bir davranıĢ olur. 

Bu konuda asla ve asla karĢı propagandalara da teslim olmamalıyız; “Ya hu 

milyonlarca ton meĢrubat üretiyorlar, bir bardak/fincan da ben tüketmiĢim ne 

farkeder.”,  “Ya hu o zaman arabaya da binmeyelim, uçağa da. Bunları hep onlar 

üretiyorlar.”, “Ee, o zaman hiçbirĢey satın almayalım, biz ne üretiyoruz ki!” dediğimiz 

anda teslim olmuĢuz demektir. Hala tüketimin gücünü anlamamıĢız demektir. Hala 

safımızı belirleyememiĢiz demektir. Hala ahmakça zulme ortak oluyoruz demektir. 

Ben bilinçleneceğim, sen bilinçleneceksin, o bilinçlenecek ve sonunda toplum 

bilinçlenecek. O halde, ahmakça zulmetme, zalimin malı “en son tercih”in olsun.   

Bu konuda baĢımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum Bir akĢam eve alıĢveriĢ 

yapmak için büyük marketlerden birine gittim. Bir malı alırken, aynı sıradaki benzer 

ürünleri alıp alıp üzerine bakıp tekrar geri bırakan bir genç dikkatimi çekti. Sonunda 

birini alıp sepete koydu. Merak ettim ve sordum “Afedersiniz, bu markayı niçin tercih 

ettiniz?”. Önce ĢaĢkınlıkla bana dikkatlice baktı sonra da “burda mı çalıĢıyorsunuz?” 

diye soruma soruyla cevap verdi. Ben de “hayır” dedikten sonra yukarıda yazdıklarım 

çerçevesinde iki dakikada düĢüncelerimi ifade ettim. Tebessüm ederek “valla doğru 

söylüyorsun, Ģunlara bir daha bakayım” dedikten sonra aldığı ürünü sepetten geri 

çıkarıp üreticisine baktı ve rafa geri koydu. Bir iki incelemeden sonra doğru olduğuna 

inandığını aldı. TeĢekkür etti, gitti.  

Eve dönerken bu yaptığımın ne kadar etkili olduğunu düĢündüm ve bunu paylaĢmaya 

karar verdim. ĠĢte, ben yaptım oldu. Siz de yapın. Farkı farkettirin 

Büyülü Kelimeler 

Kelimeler ve kavramlar bizim algılama dünyamızın en önemli araçlarıdır. Birbirimizle, 
kelimeler ve kavramlar ile anlaşırız. Çevremizi, kelimeler ve kavramlar ile anlarız ve anlatırız. 
Tarihimizi, geçmişimizi, geleceğimizi, gelenek ve göreneklerimizi kısacası her şeyimizi 
kelimeler ve kavramların içine sığdırırız. 

Ancak bir milleti bozmak istiyorsanız, ifsad etmek istiyorsanız, o milletin “kelime ve 
kavramlarını yerlerinden oynatarak tahrif etmek” ile işe başlayabilirsiniz. Gerisi çorap söküğü 
gibi gelecektir. Kelimelerin sözlük manası bilindiği halde, onlara yüklenen anlamlar ve 
algılamalar farklı ise, aynı dili konuşan ancak birbirlerini anlamayan insanların çatıştırılması 
çok kolay olur. 

Tabi, kelime ve kavramları tahrip etmek öyle birdenbire anarşist bir eylem gibi karşımıza 
çıkmıyor. Tahribat zaman içerisinde oluyor. Güzel kullanım alanları, yeni takviyeli anlatımlar 
ve birkaç farklı olma gönüllüsü ile bu iş halloluveriyor.  



Adam makale yazmış ve bir kelime kullanmış. Bakıyorsunuz, kelimenin yanında bir dipnot 
rakamı! O rakamı okuyorsunuz; “ben bu kelimeyi şu anlamda kullanıyorum...” diyor.  

Haydaa! Kardeşim, her kelime veya kavramın kendi kökleri ve sarfı vardır. Sen bunları 
bilmeden o kelime ve kavramları yerlerinden değiştirirsen en büyük fesadı yapmış olursun. 

Şimdi kimsenin bunlara aldırdığı yok. 

Özellikle akademisyenler ve değeri kendinden menkul nevzuhur uzmanlar, bu işin adeta 
“bilinçli ya da bilinçsiz” misyonerliğini yapmaktadırlar. Bu gibi fesat misyonerlerini hemen 
hemen her alanda görmek mümkündür. 

Ben sizlere, ekonomiden birkaç küçük örnek vereyim. Buyurun kelime ve kavram çorbasına; 

Sürdürülebilir kalkınma. 

İnsani kalkınma. 

Pozitif kalkınma. 

Halka açılma. 

Halka arz. 

Sermayeyi tabana yayma. 

Kişi başına düşen milli gelir. 

Kişi başına düşen satın alma gücü... 

İşte size, “uydur-kaydır-söyle formülü” ile kelime ve kavram kargaşası. Hele hele bunlara bir 
de gavurca birkaç kelime eklediniz mi, ifsat vazifeniz tamamlanmış olur.  

Böyle yapa yapa, gerçek hayatta bizi getirdikleri noktaya bakın: 

Tarımda tam bağımlı hale geldik. Ekinler bozulmuş. Nesil bozulmuş. İnsanlarımız işsiz ve aç. 

Devlet, şirketler ve millet borca esir edilmiş. 

Mizan bozulmuş. Ölçü ve tartıda eksiklik yapılıyor. Hileler yapılıyor. 

Zenginlik bir avuç insanın arasında dolaşan bir devlet haline getirilmiş.  

Ancak bizler hala gerçek sorunlarımızı konuşamıyoruz. Konuşsak da birbirimizi anlamıyoruz.  

 

 

Narkozlu Kelimeler bir önceki yazıyla birleştirilmelidir 

Bu kavramlardan bazılarını açalım. 

“Halka açılma. Halka arz. Sermayeyi tabana yayma.”  

Bu ifadeler genellikle garibanın elinde var olan üç beĢ kuruĢu kapmak için 

uydurulmuĢ fiyakalı ifadelerdir. Hangi halk ya da hangi taban borsa sofrasına oturmuĢ 



da ütülmeden kalkmıĢtır? Halka açılıyoruz vs diye garibanı borsaya çekeceksin ve 

sonra da üteceksin. Borsaya karĢı değilim. Ama, kumarhaneyi andıran iĢleyiĢ 

mekanizmasına karĢıyım. Milleti ütmek için kurulan kavramsal tuzaklara karĢıyım.  

“Pozitif kalkınma. İnsani kalkınma. Sürdürülebilir kalkınma.” 

Pekiyi bunlar nedir Allah aĢkına! “Pozitif kalkınma!” Yarın batınca da “negatif 

kalkınma” diyeceksin. Nasıl olsa millet anlamaz, yutturup gideceksin, öyle mi?  

“İnsani kalkınma!” Ya hu, gayri insani kalkınma ya da hayvani kalkınma vs gibi 

birĢeyler de mi var ki bu ifadeyi uyduruyorsunuz? Önce milleti fakirleĢtirip 

garipleĢtireceksin, sonra da sadaka türünden bir-iki yardım götüreceksin. Eee, sonra 

bu yardımı devleĢtirmek için de kavramı devleĢtireceksin!  

Tabi, esas cinlik “Sürdürülebilir Kalkınma”da. Kavram süper. Hem kalkınıyoruz hem 

de sürdürüyoruz. Kaymaklı kadayıf gibi bir Ģey.  

Pekiyi neyi örtüyorlar, Ģimdi ona bakalım. 

Öncelikle “kalkınma”yı amaç edinmek demek, garibana “bekle” demektir. “Hele bir 

kalkınalım, o zaman senin de derdine derman olacağız”, demektir.  

Sonra Ģu manzaraya bakın; ülkemizde bir avuç rantiyeci ki bunların sayısı elli bini 

geçmez, ülke ekonomisinin neredeyse tamamına hakim. Gerisi ise boğaz tokluğuna 

yaĢamak için çalıĢıyor. Yani, sermaye, bir avuç rantiyecinin arasında dönen devlet 

haline getirilmiĢ.  

ġimdi bize ne anlatmak istiyorlar? Önce, “sürdürülebilir” kavramını aĢılıyorlar. Yani 

bu durumu aynen muhafaza edeceğiz. Rantiyeci düzene baĢ kaldırmayacağız. Uysal 

olacağız. “İnsani Kalkınma”dan payımıza düĢen poĢetleri alıp oturacağız. Hıncımızı 

altıncı hissimiz ile beĢinci boyutta alacağız. Akabinde de “kalkınma” için 

bekleyeceğiz.  

Durun bir dakika, belki de fazla beklemeyeceğiz. “Kişi başına düşen milli gelir” bize 

hitap ediyor. ġu anda baĢına on bin dolar düĢen o “kişi” biz değilsek de, bekleyelim 

bakalım günün birinde bizim de baĢımıza birĢeyler düĢecektir elbet. 

Son olarak en çok sevdiğim uydurma kavrama geliyorum. “Kişi başına düşen satın 

alma gücü”. Havalı gavurca ifadesiyle “paritesi”.  

Yani düzen garibana diyor ki; KardeĢim sen ne yeyiyorsun? Zeytin, peynir, soğan, 

sarımsak, çorba vs.  

ġimdi iyi dinle, NewYork‟da bunları yiyen bir adamın yaptığı harcama 7bin dolara 

karĢılık gelir. Aslında, NewYork‟a kıyasla senin baĢına düĢen satın alma gücü 7bin 

dolardır. Bundan haberin var mı? Yooo. 

Ya iĢte böyle. Bu kavramlar ile sen haline Ģükret. Rantiyeci düzene itiraz etme. Bu 

durum böyle gitsin. Sen ise beklemeyi sürdür. Elbette bir gün senin de baĢına 

birĢeyler düĢecektir. 



Evet.  

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür tabi. 

Uydur-kaydır-söyle formülü ile aslında daha neler örtülüyor neler... ġimdilik bu kadar 

açıklamayı yeterli görüyorum. 

 

İki Tehdit Birarada 

Her zaman ifade ediyorum. Yirmibirinci yüzyılda insanoğlunun karĢıkarĢıya olduğu 

iki büyük tehdit var. Bunlardan biri yapısal finansal kriz diğeri de dünyanın 

ısınmasıdır.  

Yapısal finansal krizi bugün artık herkes konuĢmaktadır. Soğuk savaĢ dönemi sonrası 

yapı değiĢecek. Ancak bu tür yapıların savaĢsız, çatıĢmasız, suhulet içerisinde 

değiĢmesi mümkün gözükmüyor. Neler olabileceğini göreceğiz. Zaten bu değiĢimin 

artık “5N1K”sı da yapılmaktadır. Bu konuda bizler de konuĢmaya devam edeceğiz. 

Ancak, konuĢma ağırlığımızı daha ziyade “çözümler” üzerine yoğunlaĢtıracağız.  

Yüzyılımızın diğer tehditi dünyamızın ısınmadır. Diğer bir ifade ile, karada ve 

denizde düzen bozulmuĢtur. Kur‟an-ı Kerim Rum suresi 41. ayette Cenab-ı Allah; 

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki 

Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) 

dönerler.” buyuruyor. 

Karada ve denizde düzenin bozulmasının ilk etkisi iklim değiĢikliği olarak karĢımıza 

çıkıyor. Onun da birincil etkisi su ve su kaynakları üzerinde oluyor. YağıĢlar çok 

azaldı. Sular çekiliyor ve su kaynakları azalıyor.  

Yine Kur‟an-ı Kerim‟e baktığımızda, suyu Allah‟ın kendisinin belli ölçüler ile 

indirdiğine dair kırktan fazla ayet var. Dolayısıyla, bomba atacaz vs. gibi çözümler 

sonuç getirmeyecek demektir. Dahası, Hicr Suresi 22. ayet “...gökten bir su indirdik 

de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa, siz o suyu depolayamazdınız” buyuruyor. 

Batılı stratejistler ise yanlıĢ teĢhisler ile yanlıĢ tedaviler uyguluyorlar. Dünyanın 

ısınması neticesinde yağıĢların azalmasından “su savaĢları”nı, “su kaynaklarını ele 

geçirme” çözümlerini üretiyorlar. Gelecek ile ilgili kurgularını buna göre yapıyorlar.  

Bu durumda karĢımıza Ģöyle bir manzara çıkıyor. 

Soğuk savaĢ dönemi sonrası finansal yapı değiĢecek. Su kaynaklarını kontrol etmek 

en önemli stratejik hedeftir.  

Dolayısıyla bir bakıyorsunuz, Türkiye AB müzakerelerinde 6 Ekim 2004 tarihinde 

yayınlanan “Meseleler Raporu”nda “GAP bölgesinde bulunan 22 adet barajın ve çok 

zengin su kaynakları olan Dicle ve Fırat nehirlerinin havzalarının ileride uluslararası 

bir yönetime devredilmesi hususu” da zikredilmiĢ oluyor. 



Kısacası Batı, problemleri tanımlıyor, kafasında bir çözüm oluĢturuyor ve o çözüm 

doğrultusunda mesafe alıyor.  

Efendim, “problem tanımı yanlıĢ ve çözüm çatıĢmacı” diyebilirsiniz. Onların pek de 

umurlarında olduğunu zannetmiyorum. Ancak bizler, Yeniden Büyük Türkiye ve 

Yeni Bir Dünya vizyonu ile hareket etmezsek yok olacağız. Çünkü onların problem 

tanımları karĢısında oluĢturdukları “çözüm”de bizler bir ve bütün olarak yokuz. 

Kendimize gelme zamanı çoktan geldi ve hatta geçiyor bile! 

 

Doğru Kimlik Yanlış Pozisyon 

Bugünden geriye dönük uzun bir bakıĢ yaptığımızda, ülkemizin belki de en büyük 

sorununun kendisini tanıyıp, dünya ekonomi-politiğinde uygun pozisyon alamaması 

sorunu olduğunu görüyoruz. 

Bunu birçok aydınımız “kimlik sorunu” olarak ifade ediyor. Ancak “kimlik sorunu” 

sadece tanımayı çözüyor, pozisyon almayı ise çözemiyor. Halbuki esas sorunumuz 

“posizyon almak” ile ilgilidir. Doğru yerde pozisyon almak için de kimlik 

tanımlamamızı doğru yapmamız gerekmektedir. 

Bu millete son ikiyüz yıldır bazen doğru kimlikle yanlıĢ pozisyon aldırmıĢlar bazen de 

yanlıĢ kimlikle doğru pozisyon aldırmıĢlardır. Her ikisinin de samimi taraftarları 

olmuĢtur. Ancak ikisinin de doğru olduğu bir Ģekilde pozisyon almasına hiç müsade 

edilmemiĢtir. Dolayısıyla bu ikisinden birinin “yanlıĢ” olması ile sonuç hep yanlıĢ 

olmuĢtur. 

Türkiyemiz halkı müslüman bir halktır ve bu tartıĢılamaz bir gerçektir. Ülkemiz 

aydınları mücadele eksenini hep “kimlik tanımlama” üzerine oturttuğu için Ģimdi de 

bu müslüman kimliğini tanımlama gayreti (tartıĢmaları) içerisine düĢmüĢtür. Kavgayı 

buraya çekmiĢtir. Hatta o kadar ileri gitmiĢtir ki, bir müslümanın baĢını örtmesi ile 

ilgili olarak neredeyse liderlerin tamamı, ulema refleksleri ile hareket etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu da bir iç sürtüĢmeyi gündeme getirmiĢtir. 

Mücadele, kimlik üzerinde yoğunlaĢtığı için “pozisyon alma” ile ilgili sorunlar bir 

anda gözardı edilivermiĢtir. Örneğin mevcut hükümetin kimlik tanımlaması halkın 

ekserinin kimlik tanımlaması ile örtüĢmektedir. Ancak, dünyadaki ekonomi-politik 

pozisyon alıĢı yanlıĢ olduğu için sonuç “çeliĢme” olacak ve yanlıĢ çıkacaktır. Yani 

doğru kimlik ile yanlıĢ pozisyon alınmıĢ olacaktır. Netice, kendi kimliğimizi bulduk 

diye hükümetin arkasında duran büyük yığınlar için bir hayal kırıklığı olacaktır. 

Bugün bölgemizde uygulanan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) genel olarak 

müslümanlara karĢı olan bir projedir. Müslüman coğrafyayı ekonomik olarak 

sömürmeye, finans kapitale bağımlı hale getirmeye ve siyasi olarak da parçalamaya 

yönelik bir projedir. Doğru kimlik ile yanlıĢ bir projede yer almanın sonunun hüsran 

olacağı açıktır. Ancak “kimlik tartıĢmaları” o kadar yoğun olmaktadır ki, bu 

tartıĢmalar adeta pozisyon almayı örtmektedir. 

Ben, tartıĢma ekseninin bilinçli olarak “kimlik” üzerine yoğunlaĢtırıldığına 

inanıyorum. Bu yoğunlaĢma “pozisyon alma” tartıĢmalarını örtmektedir. Artık 

aydınlarımız bu kimlik tartıĢmalarını aĢmalı   ve ülkemizin aldığı pozisyonu 

tartıĢmalıdır. 



Doğru kimlik yanlıĢ pozisyon ya da yanlıĢ kimlik doğru pozisyon sonuç getirmiyor. 

ĠĢte geldiğimiz nokta ortada. Doğu da Batı da bizden çok daha ileri. Doğunun da 

batının da mal ve hizmetleri bizim pazarlarımızı iĢgal etmiĢ durumda.  

O halde, Türkiyemiz kendi yolunu kendi çizmelidir. Dünya siyasetinde kendi 

ekonomi-politiğini geliĢtirip ardına düĢmelidir. Kendine bağımsız bir vizyon edinip 

onu takip etmelidir. ĠĢte görüyorsunuz, ne tek parti hükümetleri ne de 12 Eylül / 28 

ġubat gibi darbe çeĢitleri ülkemize gereken sıçratmayı yaptırabiliyor. Hiçbiri, bu 

ülkede rantiyeci köle düzenini takviye etmekten öte götüremiyor. 

Bana on saat nutuk atabilirsiniz. Ancak o nutuklar, avucumun içine koyacağınız bir 

elektronik cihaz kadar etkili olmuyor. 

Neden? 

 

Sizin Referansınız Nedir? 

Basında yapılan ekonomik değerlendirmeleri en kaba bir Ģekilde iki grupta 

toplayabiliriz. Bunlar, benim de içinde bulunduğum “ekonomi kötüye gidiyor” diyen 

grup ve “ekonomi iyiye gidiyor” diyen gruptur. Burada, iyimser ya da kötümser 

olmaktan bahsetmiyorum. Çünkü o durum ayrı bir inceleme konusudur. Örneğin, ben 

“ekonomi kötüye gidiyor” diyorum ancak iyimserim. Ġyimserliğim, mevcut 

hükümetin ekonomi politikalarından değil, ülkemizin sahip olduğu doğal 

zenginliklerden kaynaklanmaktadır. 

Peki, objektif olarak, ekonomiye yönelik farklı bakıĢ açısı nereden doğuyor? Aynı 

tabloya bakan iki insan nasıl oluyor da birbirine zıt iki yorum yapabiliyor? 

Bu soruların cevabı, yani farklılık, insanların esas aldığı referanslardan kaynaklanıyor. 

Sizin hayata bakıĢınız, temel esas aldığınız değerler, geleceği yorumlama tarzınız ve 

beklentileriniz vb. gibi etkenler bu farklılığı ortaya koyuyor. 

ġimdi bu duruma birkaç örnek verelim. 

“Vatan” kavramını kutsal sayanlar, onu sadece bir toprak parçası değil de Ģehitlerin 

bir emaneti olarak kabul edenler, onun para karĢılığı satılmasını felaket olarak 

görürler. Dolayısıyla “vatan toprağı” satarak elde edilen para ile bazı göstergelerin 

yükselmesini “iyi” olarak değil “kötü” olarak yorumlarlar. 

Diğer tarafta ise, artık dünya küresel bir köy haline geldi, herkes heryerden toprak 

alabiliyor, siz gidip alabiliyorsunuz da yabancılar gelip alınca ne diye kıyamet 

koparıyorsunuz diyenler bulunmaktadır. Hatta bunlar, diğerlerini ti‟ye bile alırlar; 

“yabancılar vatan toprağını cebine koyup kaçacaklar mı!” Dolayısıyla bunlar, vatan 

toprağı satılarak elde edilen para ile bazı göstergelerin yükselmesini “felaket” olarak 

değil “iyi” olarak yorumlarlar. 

(Tabi, bu ikinci grup, birçok ülkede vatan toprağının prensip olarak kendi 

vatandaĢlarına bile satılmadığını ancak çok uzunca bir dönem kullanma hakkının 

satıldığını bilmemezlikten gelirler!) 

Diğer bir örnek, ülkemizin sahip olduğu zenginliklerin çok ucuza dıĢarıya 

satılmasıdır. Burada da birinci grup, milli zenginliklerimizi kendimiz iĢleyip 

kullanalım derken ikinci grup, Ģu anda bize sıcak para lazım, toprakta gömülü 

duracağına az da olsa para getiriyor, ne diye itiraz ediyorsunuz demektedir. 

Bir baĢka örnek, eğlence sektöründeki çok süratli yükseliĢe bakıĢtır. Birinci grup, bu 

sektörün toplumsal ahlakı dejenere etmeden geliĢmesine önem verirken, diğer grup, 

“sen kendine sahip ol” mantığı ile “önemli olan elde edilecek paranın miktarıdır” 

diyebilmektedir. 



Aynı Ģekilde, birinci grup ülkemizde yaĢayan herkesin temel ihtiyaçlarının devlet 

garantisi altında olması gerektiğine inanırken, ikinci grup bu iĢlerin “du bi bakalım” 

ile ya da “zamanla” düzeleceğine inanmaktadır. 

ġimdi, bütün bunlar gösteriyor ki bizler, baktığımız bir tabloyu yorumlarken sahip 

olduğumuz ya da ait olduğumuz referansları kullanmaktayız. Birinci gruptakiler 

“bizim referansımız sahip olduğumuz inançlar demetidir ya da millî 

müktesebatımızdır” derken, ikinci grubun “bizim referansımız o andaki faydadır ya da 

ranttır” dediğine Ģahit olmaktayız. Ġkinci gruptakilerin son sıralarda sık sık “artık 

ideolojiler devri bitti, fikirler devri bitti” gibi iddiaları da onların bir “fikri ya da 

ideolojisi” değil midir!  

Aslında, en geniĢ ifadesiyle, bütün bunlar bir müktesebat mücadelesidir. “Millî 

müktesebatı mı yoksa yabancı müktesebatı mı esas alacağız” sorusuna cevap verme 

çabasıdır. 

 

 

Alternatif Ümittir 

Kur‟an-ı Kerim‟de Allah müslümanlara hiçbir durumda “ümitsiz” olmamalarını 

öğütler. Ġnsanın ümidini kaybetmesi, küfür ya da küfre en yakın hal olarak tanımlanır. 

Kur‟an-ı Kerim‟de, Allah‟dan ümidini ancak kafirlerin kestiği bize bildirilir ve ikaz 

ediliriz. 

“Ümit” her zaman bir sıkıntı, dert ya da çıkmaz ile birlikte anılır. Ümit ile bizler o 

sıkıntıyı gideririz, derde derman buluruz ya da çıkmazı aĢarız. Elbette ümidin kendisi 

bir çözüm değildir. Ümit, bizim çalıĢma (çözümü bulma) azmimizin ve teĢviğin 

sonsuz reçetesidir. Ümit bize, her türlü çarenin tükendiği noktada bile “öteki çare”nin 

varlığını ifade eder. 

Aslında olaylara bu açıdan baktığımızda, ümit alternatiftir. Bir insan ümidini yitirdiği 

zaman, içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmak için baĢka alternatif aramaz. Çünkü 

baĢka alternatifin var olduğuna inanmaz. Bir Ģeyi aramak için öncelikle o Ģeyin 

biryerlerde bir Ģekilde var olduğuna inanmak lazımdır. Dolayısıyla insanın 

kaybedebileceği “en değerli Ģey” ümittir. Ümidi kaybetmek, hürriyet kapısını 

kaybetmek gibidir. 

Günümüzde, ortodoks ekonomistler bize programlarını Ģu iki takdimden biri ile 

yapmaktadırlar. “BaĢka alternatif yok” ya da “baĢka çıkıĢ yolu yok”. Bu ifadeler 

aslında bizim ümidimizi yoketmeye dönük ifadelerdir. Bu ifadeler programın 

kendisini anlatmaktan ziyade, muhatap Ģahsı etkilemeye dönük ifadelerdir. Örneğin, 

Sayın BaĢbakan Erdoğan bu operasyonlar (ifadeler) neticesinde o kadar ümidini 

yitirmiĢtir ki “IMF‟siz bir ekonomi düĢünenler baĢka galakside yaĢıyorlar” 

diyebilmiĢtir. Sayın Erdoğan‟ın bu ifadesi bilimsel bir gerçeklikten ziyade, bir 

ümitsizliğin ifadesidir. Eminiz ki Ann Krueger bile böyle bir ifade kullanmaz 

kullanamaz. Çünkü bir toplum “yenilmiĢlik psikolojisi” edinirse, yıkılması mukadder 

olur. 

ġimdi bu iki ana ekseni ülkemizin üzerine uyguladığımızda, karĢımıza müthiĢ bir 

(sosyo) psikolojik harp manzarası çıkmaktadır. Ġstiklal Harbi ile “bağımsızlığını” 

bileğinin hakkı ile alan bu necip milletimize Ģimdilerde bir yenilmiĢlik psikolojisi 

aĢılanmaya çalıĢılmaktadır. Ġdarecilerde de bir ümitsizlik (alternatifsizlik) hakimdir. 

Ümitsizliğin doğal sonucu ise, iĢbirlikçiliğidir. Böylece aslında bir yokoluĢa doğru 

sürükleniyoruz.  



Ümidi (alternatifi) olanlar, ülkeye biçilmeye çalıĢılan yokoluĢ sürecine (II. Sevr!) 

karĢı çıkınca, ümitsizler bu direniĢi anlayamamaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki 

tarih boyunca hep ümidi (alternatifi) olanlar kazanmıĢtır. Bir Ergenekon Destanı, bir 

Malazgirt, bir Hıttin, Ġstanbul‟un fethi için gemileri karadan yürütmek, bir Çanakkale 

ve Ġstiklal Harbi hep ümidi olan insanların zaferidir.  

 

 

 

Müslümanların Bilime Yaptıkları En Önemli Katkı:  “Sıfır”  

Biri size, “müslüman bilginlerin matematiğe katkısı nedir “ diye sorsa, belki de 

verilecek en güzel cevap “sıfır”dır. 

Bütün bilimlerin temeli de matematiğe dayandığı için, kısaca, müslümanların bilim ve 

teknolojiye katkısı “sıfır”dır diyebiliriz. 

Sıfır hiçlik, yokluk demektir. Matematiğe bunu kazandıran Harizmi‟dir. Sıfır rakamı 

ile birlikte kurulan “ondalıklı sayı sistemi” ile sonsuza kadar her sayı kolaylıkla ifade 

edilebilir hale gelmiĢtir.  

Ne Mezopotamyalılar ne eski Mısırlılar ne eski Yunanlılar ne de Romalılar sıfır 

rakamını bilirlerdi. Eski Hintliler, sayılar için 9 sembol kullanmıĢlardır. Ancak, sıfırı 

bugünkü dört iĢlemi yapabilecek Ģekilde ve ondalıklı sistemi kurabilecek Ģekilde 

kullanmayı bilmezlerdi. 

Bilim tarihçisi Riesler, “sıfır”ı eski Yunanlıların ya da Romalıların bulamamasına 

hayret ettikten sonra, müslümanların matematiğe takdim ettikleri “sıfır”ın icadını 

“insan neslinin en büyük keĢiflerinden” saymıĢtır.  

Aslında, sıfırı müslümanların bulması kadar doğal bir Ģey yoktur. Çünkü Kur‟an-ı 

Kerim, kıyamete kadar insanoğlunun karĢılaĢabileceği her türlü soruna çözüm takdim 

eden bir gerçekler kitabıdır. ĠĢleri kolaylaĢtırıcı bir öğüt kitabıdır. Bilim üzerine 

açıklanan ve kendisinde hiçbir tezat olmayan bir kitaptır. Onun kelimelerini 

değiĢtirebilecek de yoktur. Dolayısıyla, böyle bir kitabın eğittiği bir bilim adamının, 

ölüm hariç,  çözemeyeceği hiçbir problem yoktur.  

Sıfır ile birlikte ondalıklı sistemin müslüman bilginler tarafından kurulduğunu hep 

söyleriz. Ancak, günümüzü aydınlatması açısından bir Ģeyi daha söylememiz 

gerekiyor. O da, “0” ile “1” arasındaki iliĢkilerden doğan “ikili sayı sistemi”dir. 

Cenab-ı Allah birdir. Ondan önce ve O‟ndan sonra hiçbirĢey yoktur. Her Ģey yok 

olacak, sadece O‟nun zatı baki kalacaktır... Kitabın bu ifadelerinden ilham alan 

müslüman bilginler, her Ģeyi bu iki sayı (varlık ve yokluk) ile ifade edebilecek bir 

sistem daha geliĢtirmiĢlerdir.  

Ondalıklı sayı sisteminde sıfır dahil 10 rakam kullanılarak, bugün kullandığımız 

sayıların tamamı ifade edilmektedir. Ġkili sayı sisteminde ise sadece “0” ve “1” 

kullanılarak her türlü sayı ifade edilebilmektedir. Günlük hayatta kullanımı pratik 

olmadığı için, pek de dikkat edilmeyen bir sistemdir. 



Ancak, Ģu anda hemen hemen her sahaya girmiĢ olan bilgisayar ya da mikrochiplerin 

çalıĢma mekanizmasının ikili sayı sistemine dayandığını söylersek, sanırım bakıĢ 

açınız bir anda değiĢecektir.  

Evet, “1” devre açık yani akım geçiyor, “0” ise devre kapalı yani akım geçmiyor 

demektir. Milyarlarca devreden oluĢan bilgisayarların mikroiĢlemcileri iĢte bu ikili 

sayı sistemine göre çalıĢmaktadır. 

Kısacası, bugün kullandığımız her türlü elektronik ve bilgisayarların çalıĢma temeli 

de, Harizmi‟nin takdim ettiği “sıfır”a dayanır. Müslüman bilginlerin çalıĢmalarına 

dayanır. 

 

Eşşeğin Resmi 

Unutamadığım karikatürlerden bir tanesi, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 

yayınlanmıĢtı. Nerede yayınlandığını hatırlamıyorum. ġunu ifade ediyordu; güvenlik 

güçleri üst araması yapıyorlar ve adamın biri tank ile gelmiĢ. Güvenlik görevlisi, 

tankın üzerinde elleri havada olan adamın üstünü aradıktan sonra, aĢağıdaki amirine 

rapor veriyor; “üzerinde silah yoktur efendim”. 

Adam tank ile gelmiĢ ama güvenlik güçleri müdahale etmek için üzerinde tabanca ya 

da kesici/delici alet arıyor. Ġyi bir mizansen değil mi? 

Zaman zaman sohbetlerimde bu karikatürü hatırlıyor ve hatırlatıyorum. Bazen, 

ekonomideki geliĢmeleri bilgisizce savunanlara denk gelince bu karikatürü onlara 

özellikle anlatıyorum. Ancak ne yazıkki, bu gibilere her seferinde karikatürü 

anlattıktan sonra manasını da anlatmak zorunda kalıyorum! Bu ilginç bir toplumsal 

değiĢim. Yakından takip etmek lazım. 

Ġnsanlar, ġubat krizi gibi bir kriz beklentisi içerisinde. Dolayısıyla, öyle bir durum 

olmadığı müddetçe de “iĢler yolunda gidiyor” zannına kapılıyor. Halbuki kriz de kaos 

da belli bir amaç doğrultusunda çıkar ya da çıkarılır. Bu amaç gerçekleĢtikten sonra 

iĢler tamamen “kontrol altına alınmıĢ” olur. Bu dönem iĢte böyle bir dönemdir. 

Ülkemizin Ģu andaki ekonomik durumunu kısaca özetleyelim; 

En yüksek iĢsizlik oranı, 

En yüksek borç stoğu, 

En yüksek reel faiz ödemesi, 

En yüksek cari açık, 

En yüksek dıĢ ticaret açığı, 

En yüksek sıcak para giriĢi, 

En yüksek ithalat, 

En yüksek faiz dıĢı fazla, 

En yüksek dıĢa bağımlılık oranı, 

En büyük vatan toprağı satıĢı, 

En düĢük gelir gerçekleĢmesi, 

En bozuk gelir dağılımı, 

En düĢük tarımsal üretim... 



ġimdi bütün bu veriler elimizde iken, hala mevcut ekonomik yapının neresini 

savunacağız Allah aĢkına? 

Bir karikatür ile baĢladım, bir resim ile bitireyim. 

Bir ressam sergi açmıĢ ve tablolardan biri bir eĢĢeğin resmi imiĢ. Ressamın çok da 

favori bir tablosu değilmiĢ amma o tablonun önüne gelen herkes resme “bu ne ki?” 

dermiĢ gibi garip garip bakmaya baĢlamıĢlar. Buna ĢaĢıran ressam, biraz da yardımcı 

olmak için tablonun altına Ģu cümleyi koymuĢ; 

Bu bir eĢĢeğin resmidir. 

 

 

GÖRÜŞ AÇISI 

Ülkemizdeki cari eğitim sisteminde öğrencilere birçok şeyi öğretiyoruz ancak 
onlara bir “görüş açısı” veremiyoruz. Dolayısıyla da okullarımızdan mezun 
olan milyonlarca insan, baktığı yönde neyi görmesi gerektiğini bilemiyor. Bilgi 
var ama o bilgiyi proses edecek vizyon yok. 

Bu şekilde yetişen nesillerde görüş açısı çok çok dar olduğu için, bunun 
sıkıntısını heryerde görüyoruz. Ekonomide, siyasette, dış politikada, sosyal 
yaşamda, kısacası, heryerde. Bu konuda ciddi çalışma yapılması gerekir. Bu, 
özetle, önemli bir eğitim sorunudur. 

Bu “görüş açısı”na ilginç bir örnek olsun diye size William Knox d‟Arcy‟den 
bahsedeyim. Gerçi bu örnek tam olarak anlatmak istediklerimizi ifade etmez. 
Ancak kısmen de olsa bir fikir verir. 

Avustralyalı amatör bir jeolog olan D‟Arcy, arkeoloji ve tarih çalışmıştır. 1890‟lı 
yıllarda perolün dünyada çok önem ve değer kazanması ile sahip olduğu tarih 
bilgisini şu şekilde birleştirerek kendisine bir vizyon çizmiştir. Tarihte, İran‟da 
mecusilerin (ateşe tapanlar) varlığını ve onların tapınaklarında sürekli ateş 
yandığını bilen D‟Arcy bu ateşin kaynağını düşünmeye başlamıştır. “Bu 
kaynak odun-kömür olamaz çünkü hem çok masraflı hem de büyülü bir 
süreklilik arzetmez. İnsanlar bulup getirmez ve ateşi takviye etmezse, odun 
kömür ateşi söner gider. Böyle sönen şeylere insanların çok büyük bir mana 
vermesi sürekli mümküm olmaz. Bu ateş sürekli yanan, derinden gelen ve hiç 
tükenmeyecek hissi veren bir şeydir ki insanlar buna bir mana versinler” diye 
düşünen D‟Arcy, bu ateşin kaynağının petrol olabileceğine kanaat getirir. 

Bu kanaatinin peşinde İran‟a gider ve “arkeolojik çalışmalar”ına başlar. Bu 
çalışmalar için finansmanı da Londra‟daki bankerlerden temin eder. D‟Arcy, 
görünürde İran medeniyetinin köklerini ve tarihini araştırıyordur. Onu en çok 
da mecusilerin tapınakları ilgilendirir! İranlılar, kendi medeniyetlerini bu kadar 
araştıran ve İran aşığı (!) olan bu arkeolog D‟Arcy‟yi çok severler. Hatta, 
zamanın İran şahı Rıza Han Pehlevi, kendisinden İran‟ın kalkınması ve bir 
demiryolu ağı kurulması hususunda yardım ister. 

D‟Arcy bu konuda Batılı dostlarının desteğiyle Şah‟a yardım (yani aracılık) 
eder. 1901 yılına gelindiğinde ise Şah‟tan küçük bir iyilik ister. O da İran 



topraklarında petrol arama ve çıkarma yetkisidir. Bu İran aşığı ve yardımsever 
adama Şah, 60 yıllığına petrol arama ve çıkarma hakkı ve yetkisi verir. Bunun 
karşılığında da D‟Arcy Şah‟a 20,000 dolar nakit ve çıkacak olan petrollerin 
satışından yüzde 16 pay vermeyi kabul eder. 

Arkeolog mühendis D‟Arcy, öncelikle mecusilerin tapınaklarının bulunduğu 
(Basra Körfezinin kuzeyindeki Shushtar Bölgesi) yerlere petrol sondajları vurur 
ve bingo. Herbirinden çok zengin petrol fışkırmaya başlar. 

İnancı tam bir hristiyan olan D‟Arcy, yaşamının sonuna doğru Paris Rothschild 
Banking Grup ile de işbirliği yapar ve akabinde sahip olduğu petrol arama ve 
çıkarma imtiyazını iyi bir Hristiyan şirketi olduğuna inandırıldığı Anglo-Persian 
Oil Company (İngiliz Şirketi) şirketine devreder. Böylelikle BP‟nin (British 
Petroleum) temelleri de atılmış olur. 

Tabi, hikaye çok daha detaylı ve derin! Benim burada vermek istediğim, 
Arkeolog D‟Arcy‟nin mecusilerin ateşinin kaynağını sorgulamaya başlaması ile 
başlayan ve günümüze kadar uzanan macerası. 

İşte, yazımın başında anlatmaya çalıştığım “görüş açısı”na çok dar da olsa 
ilginç bir örnek. Bu bir vizyon işi. Bakmak değil görmek gerek. 

 

Alsak Alsak Ne Alsak 

Batılı yaşam tarzı, ülkemiz insanlarını onların ürünlerini almaya kodluyor. 
Yaşam tarzımız, millî karakteri (kendi medeniyetimizi) merkeze alan güclü bir 
endüstri, teknoloji ve bilimsel altyapı ile desteklenmediği takdirde, bize 
lüzumsuz masraflar açmakta ve hayatımızı çekilmez bir hale getirmektedir.  

Örneğin, halkın ve devletin yüksek harcama kalemlerinden biri de tıptır.  

Modern tıp, batılı ülkelerin bile altından kalkamadığı kadar pahalıdır. Sorunu 
önleyici değil, sorun oluştuktan sonra çözücüdür. Çağdaş batılı yaşam tarzı, 
önce sorunu oluşturur ondan sonra da çözmek için bizleri modern tıppın 
pahalı sistemleri içerisine sokar. Her hal-ü karda ya kesenizi ya da sizi yok 
eder. 

Modern tıp hizmetlerinin ve ilaç sanayiinin aşırı pahalılığı sömürülen ülkeleri 
ve insanlarını çaresizliğe sürüklemektedir.  

Halbuki geleneksel tedavi metodlarının ve ilaçların geliştirilmesi ve teşviki, 
problemleri daha tesirli, daha doğal, daha kolay ve daha ucuza ortadan 
kaldırabilir.  

Ancak, işte tam bu noktada çağdaş batılı yaşamın sosyal ajanları yine 
devreye girer ve zihinlerimizi esir alır. Örneğin, toplumumuzda bu tür ilaçlara 
önce “kocakarı ilaçları” deriz. Buradan başlayarak bize karşı yapılan bilinçaltı 
taarruz ile algılamalarımızı şu şekilde değiştirmeye çalışırlar: Kocakarılar ne 
bilir ki? Mevcut gelişmelerden haberleri yoktur. İngilizce bilmezler, bilgisayar 
bilmezler, dans etmesini bilmezler. Okuma yazma bile bilmezler! Artık zaman 
değişmiştir ve herşeyin çok daha gelişmişi, bilimsel olanı tercih edilmelidir! 



Fakat,  Batının ürettiği ilaçlar çok pahalıdır ve ne gariptir ki o ilaçların özünde 
de bizim kocakarının ana elementleri vardır! 

Yine bu çerçevede, geleneksel yöntemlere de “alternatif tıp” ismi verilir. Yani 
aslolan “modern tıp”tır. O‟na alternatif olarak bazı şeyler ortaya konulabilir! 
Halbuki hepimiz biliriz ki bu durum tam tersine olması gerekir.  

Peki niçin bu şekilde isimlendiriliyor? Çünkü bütün tedaviyi önce pahalı 
yöntemlerde arasın, sonra ümidini keserse gitsin doğal olanda arasın. Zaten 
doğal olana gidinceye kadar modern tıp onun cebinde beş kuruş para 
bırakmaz. 

Hindistan‟da kendilerine ilaç almaları için reçete verilen bir gurup hasta kadın 
üzerinde bir araştırma yapılıyor ve şu çarpıcı sonuçlara ulaşılıyor. Bu 
kadınların yüzde 41‟i para yokluğundan ilaç alamıyor. Yüzde 30‟u eczaneden 
yanlış ilaç alıyor ve yüzde 30‟u da doğru ilaç alsa da yanlış kullanıyor. Pekiyi, 
şimdi bizim ülkemizde durum bundan çok farklıdır diyebilir misiniz? Hayır. 
Hatta belki daha da kötüdür. 

Şimdi benim yazımı okuyan ağzı açık alıklar şöyle düşünebilirler; “yahu adam 
mide kanseri olmuş ve acil müdahale gerektiriyor. Ne yapsın yani havuç, 
maydonoz, ıspanak vs. mi yesin dursun! Üfürükçüye mi gitsin?! Bu ne 
gericilik.” 

İşte bu yazıyı bunun için batılı yaşam tarzı üzerine oturtturdum. Önce, bizim 
kendi değerlerimiz bize yiyeceklerin doğal ve temiz olanlarını yememizi 
tavsiye eder. Hormonlu, sentetik, GDO‟lu, katkılı yiyecekleri değil. Bizim kendi 
değerlerimiz bize, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar domuz gibi yemeyi değil, 
“sofradan aç kalkmayı” tavsiye eder. Midemizin üçte birini yemek, üçte birini 
su ve üçte birini hava ile doldurmamızı tavsiye eder. Şüpheli şeyleri 
yemememizi tavsiye eder. İyi giyinmemizi, yürümemizi, temizliği tavsiye 
eder... 

Bugün, batı medyasının işlediği en “büyük sorun” Irak ve ortadoğudaki 
gelişmelerdir. İkinci büyük sorun ise “obezite” dir. Yaklaşık 2 milyar insan 
obez! 

Kısacası bizim medeniyetimizin yaşam tarzı çok daha kolay, çok daha doğal, 
çok daha sağlıklı ve çok daha ucuzdur. Çağdaş batılı yaşam tarzı ise önce bizi 
hasta etmek için para harcattırmakta, sonra da iyileştirmek için para 
harcattırmaktadır. Onların gözünde bizler birer tüketiciyiz. Görevimiz, bir 
şekilde onlara para kazandırmaktır.  

Parolamız; Alsak, alsak ne alsak. 

 

 

Çerçeve (1) 

Bir olayı ya da olaylar dizisini anlayabilmek için onun çerçevesini görebilmek benim 

için her zaman birinci öncelikte olmuĢtur. Diğer bir ifade ile olayın sınırlarını 

tanımlayabilmek o olayı büyük ölçüde çözmek anlamına gelir. ġunu rahatlıkla 

söyleyebilirim: çerçevesini (sınırlarını) göremediğiniz Ģeyin içindesinizdir. 

Burada Ģöyle bir itiraz olabilir. Efendim bizi ilgilendirmeyen bir Ģeyin ne diye 

çerçevesini görmeye çalıĢalım? Ġyi ya iĢte, sizi ilgilendirip ilgilendirmediğini 

anlayabilmek için çerçevesini görmek mecburiyeti vardır. Yoksa rejisörlerin size 



sunduğu seçenekler arasında her zaman “hiçbiri” vardır. “Hiçbiri” – yani bizi 

ilgilendirmez - dediğiniz zaman olayın içindesiniz demektir. Ne yapılacağına, 

çerçeveyi görerek karar vermek lazımdır. 

Bu giriĢten sonra gelelim ülkemizde Ģu anda yaĢananlara. Ortalık toz duman, oyunu 

takip etmeye kalkarsanız yorulursunuz. Çerçeveyi ortaya çıkarıp gözlemlemek 

sanırım yeterli olur. Bunun için de birkaç ön hususu aydınlatmada fayda var. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun dağılmasında birçok nedenler vardır. Ama bunlardan, 

konumuzu da aydınlatması açısından, en önemlileri olarak Ģunları sayabiliriz 

(Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Prof. Yusuf Akçura). Bilimsel ve teknolojik 

çalıĢmalarda nisbeten geri kalınması. Kapitülasyonlar ile Fransız, Ġngiliz, Flemenk ve 

Venediklilere verilen imtiyazlar. Kapitülasyon ve imtiyazlarla birlikte gelen misyoner 

faaliyetleri ve misyonerlerin halkı yönetime karĢı kıĢkırtmaları. Ġdarede yapılan 

baĢarısız reform hareketleri. Ekonomik istikrarsızlık ve kötü yönetim neticesindeki 

duyun-u umumiye. 

O dönemin bazı belli baĢlı olaylarını da hatırlayalım: 1878 yılında toplanan Berlin 

Konferansı‟nda Osmanlı ilk defa Alman Bismark tarafından “hasta adam” olarak 

tanımlanmıĢtır. DıĢ borçlarını ödeyemez hale gelen Osmanlı, 1881 yılında duyun-u 

umumiye‟nin kurulmasını kabul etmek zorunda kalmıĢtır. 1900 yılları baĢında Ġtalyan 

Mason locaları “üstad-ı azam”ı Emanuel Carasso (sonraları soy ismini Karasu olarak 

değiĢtirmiĢtir) öncülüğünde Ġttihat ve Terakki gizli cemiyeti kurulmuĢtur. 1908-1914 

yılları arası açıkça çok etkin olan cemiyet Osmanlı Devletinde (6 yılda) yaklaĢık 13 

tane hükümet kurdurmuĢtur (Ġttihat ve Terakki, Prof. Feruz Ahmad). Prof. Ahmad, bu 

cemiyette dönmelerin (teknik ifadesiyle Sabataist‟lerin) hakim olduğunu anlatır. 1914 

yılında hiç luzumu yokken Osmanlı Devleti Ġttihat ve Terakki kumpasında birinci 

dünya harbine sokulur. Harbin sonunda müttefikleri ile birlikte yenik düĢürülür ve bu 

sefer Sevr Entrikalarıyla boğulmaya çalıĢılır. 

Ancak bu millet Mustafa Kemal PaĢa‟nın liderliğindeki Milli Kuvvetlerin mücadelesi 

neticesinde adeta küllerinden yeniden doğar. 

Osmanlı‟nın yıkımına sebep olan mason ve Ġttihatçılara olan tepki neticesinde bunlar 

Ġstiklal Mücadelesine sokulmamıĢlardır. Hatta Cumhuriyet‟in ilanından sonra Mustafa 

Kemal Atatürk bütün mason ve kökü dıĢarıda olan dernekleri kapattırarak bunları 

ülkeden kovmuĢtur. Ġsmet PaĢa Lozan ile ilgili hatıratında (Ġstiklal SavaĢı ve Lozan, 

Ġsmet Ġnönü) Lord Curzon‟un kendisine söylediklerini Ģöyle aktarır: “Burada 

reddettiklerinizin hepsini cebimize atıyoruz. Harap bir memleket alıyorsunuz, bunu 

kalkındırmak için mutlaka paraya ihtiyacınız var. Bu parayı almak için gelip diz 

çökeceksiniz. O zaman, bugün cebimize attıklarımızın hepsini çıkarıp vereceğiz 

size...”. 

Zamanla kapıdan kovulanlar, yani “milli” olmayanlar, bacadan girerek devletin çeĢitli 

karar mekanizmalarını etkilemesini bilmiĢler, ülkeyi hızla ve öncelikle bir ekonomik 

çöküĢe, bir mandacılığa sürüklemiĢlerdir. 

ĠĢte size örnekleri: Osmanlı Dağılma devrinde yapılan nafile ıslahatlar bugün de 

yapılmaya çalıĢılarak ülkeye vakit kaybettirilmiĢtir. O zamanki ağır borçlanma bugün 

de gerçekleĢtirilmiĢtir. O zamanın duyun-u umumiyesi bugünün IMF‟si haline 

gelmiĢtir. O zaman halk ekonomik sıkıntılar içerisinde gününü kurtarmaya çalıĢırken 

bab-ı âlî deki entrikalara kayıtsız bırakılmıĢtır. Bugün de sosyo-ekonomik krizler 

sebebiyle millet fakr-ü zaruret içerisinde harap ve bitap düĢmüĢtür! O zaman birkısım 

ülkelere verilen imtiyazlar bugün de uluslararası sermayeye verilmektedir. 

Bugün ülkemizi bu hale düĢürenlerin isimlerinin “bizden” olması hiçbirĢeyi 

değiĢtirmez. Çünkü onların ortak sıfatları “komprador”dur. Bilerek ya da bilmeyerek 

(çerçeveyi görmedikleri için) iĢbirlikçi olmuĢlardır. Aslında uzunca bir süredir 



yapılanlar “tarihi bir hesabın” tamamlanmasına iliĢkindir. O hesap da Prof. Karal‟ın 

Osmanlı Tarihi‟nde ifade ettiği “hasta adam”ın ameliyat ile tamamen parçalanmasıdır. 

Peki her Ģey bunların kontrolünde rahtlıkla gerçekleĢtirilir iken neden Ģimdi 

birbirlerine girdiler de ortalık toz duman oldu?  

 

 

 

 

Çanakkale Geçilmez 

“Çanakkale Geçilmez” ifadesi, bir destanın, emperyal güçlere karĢı bir kutlu duruĢun 

ve bir muazzam cihadın mühürleĢmiĢ ifadesidir. Koca bir tarihi içinde barındıran 

yazılı bir semboldür. Üzerinde ne kadar konuĢulsa azdır. 

Çok fazla detaya girmeden, günümüz olaylarını izaha yönelik değiĢik bir ufuk 

penceresi açması için, Ģimdi bir an Çanakkale‟nin geçildiğini düĢünelim. 

Acaba, ana hatlarıyla, neler olabilirdi? 

Öncelikle, idareciler değiĢirdi. Muzaffer emperyal güçler, kendileri ile sürekli iĢbirliği 

haline olan bir zümreyi idareci yaparlardı. Ülkenin mevcut ulularını ise, zelil ederek 

tasfiye ederlerdi. Hatta bir Ģekilde ayak altından yani ortadan kaldırırlardı. Zamanla 

ülkenin muharib gücünü de kendilerine entegre ederlerdi.  

Yeni nesillerin, kendi değerlerini üstün değerler olarak algılaması için gerekli eğitim 

çalıĢmasını yaparlardı. Bir dönem sonra ülkenin saf insanları, düĢmanlarını dost, 

dostlarını düĢman olarak algılamaya baĢlarlardı. Onların ibadetlerine dokunmazlar, 

ancak inançlarının içini öyle değiĢtirirlerdi ki, aynı inanca sahip olmalarına rağmen 

atalarından farklı bir duruĢ sergilemeyi marifet zannederlerdi. 

Ülkenin kıymetli madenlerini ve tesislerini bir Ģekilde ele geçirirlerdi, sahiplenirlerdi. 

Doğal kaynaklarını sömürürlerdi. Bu sömürünün sürekli hale gelmesi için de tamamen 

kendilerinden olan bir rantiyeci zümre oluĢtururlardı. Onları bir mafsal gibi kullanarak 

sömürülerini sürdürürlerdi. 

Ülkenin pazarlarını ele geçirirler ve her türlü mallarını bu pazarlarda istedikleri gibi 

satarlardı. 

Ülke için öyle bir kalkınma modeli ortaya koyarlardı ki, ülke kalkındıkça bu emperyal 

güçlere bağımlılığı artardı. 

ĠletiĢim, bankacılık, sermaye akıĢı, sanayi alt yapısı, seçilmiĢ bazı sektörler vb. gibi 

stratejik konumları tamamen ellerinde tutarlardı.  

Parayı kıtlaĢtırırlar ve insanların bir kısmının çok güç ve sefil Ģartlarda yaĢamalarını 

bir Ģekilde temin ederlerdi. Böylelikle, az bir nimet ile nimetlendirdikleri iĢbirlikçileri 

o sefalet ile sürekli tehdit eder bir durum ortaya koyarlardı. 

Yaptıkları her iyiliği (!) bir tahvile yani bir faturaya bağlayacakları için, devleti 

kendilerine borç ile esir ederlerdi. 

Bütün bunların ötesinde, faizleri ile birlikte savaĢ tazminatı ödettirirlerdi. Her yıl belli 

bir miktar parayı, savaĢ tazminatı olarak ödemek mecburiyetinde bırakırlardı. Daha 

doğrusu, yeni sistemi o Ģekilde kurarlardı. 

... 

Evet, bu örnekleri daha da artırabiliriz. Ġçimizi daha da karartabiliriz. 



Çok Ģükür ki Çanakkale geçilmemiĢ. 

Öyle değil mi? 

 

 

İnsan Hakları ve Bölüşüm 

ÇağdaĢ ekonominin iki temel sorunu vardır. Bunlardan biri adil bölüĢüm diğeri ise 

insan haklarının tam ve kamil bir manada uygulanmasıdır.  

ÇağdaĢ ekonominin sorunu olarak öncelikle “bölüĢümde adalet”i tespit ettikten sonra, 

insan haklarını mutlaka ortaya koymamız gerekir. Çünkü bölüĢümden pay alacak olan 

insandır. Her insanın ise beĢ temel hakkı vardır. Bunlar; (1) yaĢama hakkı, (2) aklın 

korunması hakkı, (3) neslin korunması hakkı, (4) inancın korunması hakkı ve (5) 

mülkün korunması hakkıdır. 

Bu hakları bir insanın kendisi her zaman koruyamaz. Bu hakları içinde bulunduğumuz 

düzenin koruması gerekir. Düzen de zaten bunun için vardır. Yani insan için vardır. 

ġimdi, bu maddelere kısa kısa birkaç örnek verelim. 

Her insanın yaĢama hakkı vardır. Sokaklarda kimsesiz bir Ģekilde “yaĢama” ile villada 

kurulup “yaĢama” arasında fark vardır. Düzen, bu farkı giderecek ekonomik tedbirler 

almak zorundadır. “Eh n‟apalım o da iĢ bulsun çalıĢsın, taĢın suyunu sıkıp içsin” 

diyemeyiz. Dünyaya gelen bir çocuk “önlenebilir” bir hastalıktan maddi imkanlar 

olmadığı için ölüyorsa, “eh n‟apalım, takdir-i ilahi” diyemeyiz. Düzen, bu yaĢama 

hakkını teminat altına almak için vardır. 

Aklın korunması hakkı, kaliteli bir eğitim verilmesi ve kültürel faaliyetlerin 

desteklenmesi ile olur. Bu iĢler için ciddi paralar ayrılması gerekir. Sağlıklı ve akıllı 

nesiller ile ancak geleceğimizi teminat altına alabiliriz. 

Neslin korunması hakkı, ailenin korunması ile doğrudan ilgilidir. Bugün, binlerce 

insan ekonomik sebeplerle aile yaĢamlarına son vermek zorunda kalıyorlar. “Çok 

Ģükür biz iyiyiz” deyip geçmek sorunu çözmez. 

Ġnancın korunması hakkı, inancın kaynaklarının korunması hakkını, inandığı gibi 

yaĢama hakkını, inancı doğrultusunda örgütlenme hakkını, inancını 

öğrenme/geliĢtirme hakkını ve inancını kendinden sonrakilere aktarma hakkını içerir. 

Bütün bunların yapılabileceği sosyo-ekonomik ortamın oluĢturulması iĢi de düzenin 

görevlerindendir.  

Mülkün en güzel bir Ģekilde korunması hakkının yanısıra, insanların ortak mülkü olan 

yerlerin de en güzel bir Ģekilde korunması ve geliĢtirilmesi de düzenin 

görevlerindendir. 

ġimdi bütün bunları ifade ettikten ya da kabul ettikten sonra söylenecek olan söz 

Ģudur. Adil bölüĢüm, insanın bu saydığımız temel haklarını gözönüne alarak 

yapılması gerekir. Birkısım insanların eline biraz nimet tutuĢturup, “hadi bakalım adil 

bölüĢümden size de bu düĢtü” demek olmaz. Görüldüğü gibi bu bir sistem iĢidir, 

herĢeyin bir matematik berraklıkta ortaya konulup çözülmesi gerekir. 

 

Tabular ve Putçuluk 



Belki farkında değiliz ama ülkemizde tabular ve putçuluk hüküm sürmektedir. 

Putlarla yatıp putlarla kalkıyoruz. Putların etki alanının dıĢına çıkmamız neredeyse 

imkansız hale gelmiĢ. 

Putçuluk, insanoğlunun duygu ve düĢüncelerini mantık destekli kavramlardan ziyade 

Ģekil ve görüntülerle ifade etmesi ya da ifade ediyorum zannetmesidir. O kadar 

tehlikeli bir durumdur ki insan ve toplumun tüm düĢünce mekanizmasını çökerterek 

onları topluca köleliğe doğru sürükler. Ġnsanlar sonlarını gördükleri halde bir türlü 

putlarını kıramazlar. 

Aynen Kur‟an-ı Kerim‟deki Ġbrahim (AS) kıssasında olduğu gibi, putçuluk insanların 

düĢünce mekanizmasını çökerterek onları helak ediyor. 

Doğru ile yanlıĢı birbirinden ayırtetmek insanoğluna verilen en önemli meziyetlerden 

biridir. Bu meziyetten bütün bilimler doğmuĢtur. Putçuluk ise insanoğluna has bu 

meziyeti köreltmeye ve yok etmeye yönelik bir eğilimdir. Dolayısıyla bilime ve 

geliĢmeye karĢıdır. 

Toplumlar, köreldikleri, çöküĢte oldukları halden putlarını kırmadan yükseliĢe 

geçemezler. Çünkü putlar buna manidir. 

ġimdi Ġbrahim (AS)‟ın kıssasına bakalım. Toplum, duygu ve düĢüncelerini akla dayalı 

kavramlarla değil, Ģekillerle ifade ediyor. Bazı heykellerin önünde çeĢitli ritüeller 

yapıyorlar. Ġbrahim peygamber onlara, mantığa dayalı kavramsal düĢünmeyi ve 

muhakeme yoluyla doğruya ulaĢmayı öğretmek için o heykelleri kırıyor. Ancak 

toplumun kafasında yer etmiĢ olan heykelleri, Ģekilleri ve ritüelleri kıramıyor, yok 

edemiyor. 

Bu olaya, insana has doğru ile yanlıĢı ayıt etme meziyetinin düĢmanı olan putçuluk 

ekseninde baktığımızda, karĢımıza çok ilginç bir yapı çıkıyor. O da Ģudur; insanların 

sağlıklı düĢünebilmeleri için kafalarındaki putların öncelikle yıkılması gerekir. Bu 

putçu düĢünce, Ġslami yapılanmada olmadığı gibi, düne kadar bizim toplumumuzda 

yoktu. Eğer olsaydı, bu toplum Malazgirt, Preveze, Çanakkale ve Ġstiklal harbi 

destanlarını tarihine kaydedemezdi. 

ġimdilerde ise, toplumumuzda inanılmaz derecede bir putçuluk hakim. Bunun 

özellikle akademik camiada olması, felaket çanlarının daha tiz çalınıyor olması 

anlamına gelir. 

ġimdi bu yazdıklarımı örneklendirmeye çalıĢayım. ġu anda tarihimizin en ağır bir 

krizini yaĢıyoruz. Ekonomik krizler ile baĢlayan bu dönem sosyal, siyasi vb. gibi 

toplumsal hayatiyeti olan alanlara da yayılıyor. 

Böyle bir durumda yapılması gereken, özgür düĢünce ile bir “çıkıĢ” bulmaktır. Ama, 

kafalardaki putlar bu “çıkıĢ”a mani. Adeta bizi topluca bir felakete sürüklüyorlar. 

ĠĢte size bu putlardan biri “IMF olgusu”! “IMF”siz bir ekonomik kurtuluĢ 

düĢünemiyoruz. DüĢünürsek n‟olur? Çarpılır mıyız? Cehenneme mi gideriz? Hayır. 

Ama bunlar mantıklı sorular. Putçu düĢünce Ģekil ve görüntü ister. Bu düĢünceyi 

kıramadığımız için bu soruların cevaplarına ulaĢamıyoruz. 

Bir baĢka put örneği “dolar”! “Dolar” dememin sebebi en geniĢ anlamda “para”yı 

ifade etmesinden dolayıdır. Dolayısıyla, dolar putu yoksa üretim yok, ilaç yok, okul 

yok, yol yok, iĢ yok, yok yok yok. ĠĢçi var, talep var, teknoloji var, makina var, 

hammadde var, ama “dolar putu” yoksa bunların hiçbiri yok!? 

Üniversite de putlarını kıramıyor. Peki buradan nasıl özgür insan, akıllı insan, çözüm 

üreten insan çıkacak? Yeni düĢünce üretimine tamamen kapalı. Yeni birĢey çıkacak 

ise, mutlaka beĢ altı insan, beĢ altı kitap ya da beĢ altı ekol putlarını görmek, duymak 

istiyor. Bu kalıpların dıĢına çıkamıyor. TartıĢamıyor. Kafasındaki putları kıramıyor. 

Putçuluğun dıĢı yasak bölge olmuĢ, tabu olmuĢ, giremiyor. YanlıĢlığı apaçık ortada 

olan tanımları bile, hala doğru olarak kabul ediyor. Kafasında, düĢüncesinde bir 



devrim yapıp putlarını kıramıyor. O putlar durdukça da çözümsüzlük sürüyor ve 

sürecek. 

 

 

Bilime Sadakat 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batılıların son üç yüzyıldır ürettikleri bilimsel 

çalıĢmalar, Ġslam bilginlerinin çizdiği bilimsel kanavanın dıĢına çıkamamıĢtır. 

Yaptıkları çalıĢmalar, bu kanavanın içini doldurmaktan ibaret olmuĢtur.  

Bundan daha doğal birĢey de yoktur. Çünkü, Kur‟an-ı Kerim‟de defalarca 

müslümanların ilmi talep etmesi emredilmektedir. Dolayısıyla, iklim (Ģartlar) müsait 

olduğu anda, müslüman bilginlerin müthiĢ eserler verdiğine Ģahit oluyoruz.  

Aslında bu durum her zaman böyledir. Yeter ki kendi zihniyetimize sahip çıkalım.  

Evinizi kiraya verirsiniz, kiracı ile sorun yaĢarsanız çıkarırsınız. Arabanızı kiraya 

verirsiniz, yine kiracı ile sorun çıkarsa, arabanızı geri alırsınız. Ancak, zihninizi kiraya 

verirseniz, zamanla o kiracının size ve her Ģeyinize sahip olduğunu görürsünüz. Onun 

için, genç zihinlere doğruları olduğu gibi anlatırsak, onların zihinlerine kiracıyı 

sokmamıĢ oluruz. Neticede kendi gençlerimize de sahip olmuĢ oluruz.  

Özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde çocuklarımıza bilimsel çalıĢmaların temellerini 

anlatmamız gerekiyor. Bunlar resmi müfredata konularak çok düzenli bir Ģekilde genç 

nesillerimize anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki genç dimağlar komplekse kapılıp da 

“yenilmiĢlik psikolojisi” içerisinde gidip de emperyalist zihniyetlere teslim 

olmasınlar.  

Burada, “müslümanların bilime katkıları” baĢlığı altında ayrı dersler verilsin 

demiyorum. Dediğim Ģudur; verilen her dersin temelleri nereye dayanıyorsa, orası 

dürüst bir Ģekilde anlatılsın.  

Örneğin, Fizikte Einstein‟ın rölativite teorisi anlatılırken, El Kindî‟nin Einstein‟dan 

1100 yıl kadar önce yazmıĢ olduğu teorik ve pratik fizik kitaplarında rölativite 

teorisinin temellerinin ifade edildiğini de söylememiz gerekiyor. Buradaki tek fark, 

Einstein‟ın görüĢünün modern matematik ve fizik nosyonları ile ifade ediliyor 

oluĢudur. 

Astronomi ile ilgili olarak Kepler kanunlarını anlatırken, bundan yüzyıllarca önce Ġbn-

i Heysem‟in bu kanunların temellerini attığını da ifade etmemiz gerekiyor.  

Kısacası, idareden ve bilim adamlarından istediğimiz sadece ve sadece “dürüstlük”tür. 

Bilimsel sadakattir. Hiçbir ayırım yapmadan bu temeller anlatılırsa, müslüman 

bilginlerin muazzam katkıları ortaya çıkacak ve zihinlerimize girmiĢ olan kötü kiracı 

da mahcup olup gidecektir. 

 

 

Milli Hedef (1) 



Geçenlerde DIE istatistiklerine bakarken dikkatimi birkaç rakam çekti. 2000 yılı 

itibarıyla ülkemiz nüfusunun yaklaĢık yüzde 58‟ini, 30 yaĢın altındakiler oluĢturuyor. 

30 ila 50 yaĢ grubu içerisindekiler ise nüfusun yaklaĢık yüzde 30‟unu oluĢturuyor. 

Kalan oran ise kabaca bu yaĢ grubunun üzerindekilerdir. Tüik‟ten bakılarak veriler 

düzenlenecek 

Bunlar, bir ülkenin dinamizmi açısından müthiĢ rakamlardır. Değerlendirmesini 

bilenler için muazzam bir kaynaktır. Ancak bunun tersi de doğrudur. Bu kaynağı 

değerlendirmesini bilmeyen beceriksiz idareler için, bu rakamlar birer kabustur. 

Çünkü, böyle bir genç nüfusun taleplerini düĢünün bir kere! Örneğin, bunların hepsi 

iĢ-aĢ isteyecektir. Sevgi, barıĢ, adalet, insan hakları ve özgürlüklerin olduğu 

yaĢanabilir bir ortam isteyecektir. Belli bir hayat standartı talepleri olacaktır. Otuz, 

kırk yıl sonra yaĢlandıklarında güvenli, onurlu ve saygın bir sosyal ortamda emeklilik 

talepleri olacaktır. Kendilerinden sonra gelen neslin (evlatları ve torunlarının) daha da 

ileri gitmesini ve daha da iyi Ģeylere sahip olmasını isteyeceklerdir. 

Bu taleplerin gerçekten karĢılanabilmesi için, idarecilerin öncelikle bir hedef tespit 

etmesi gerekir. Bu taleplerin gerektirdiği ekonomik hareketliliğin boyutları çok 

büyüktür. Bunun için gerekli olan plan ve projelerden, bırakın 3-5 yıl gibi kısa vadeli 

olanları, 25 – 30 yıl gibi uzun vadeli olanların dahi çoktan ortaya konulup ince 

ayarlarının yapılıyor olması gerekirdi. Dahası, tüm bu çalıĢmaların dinamik 

programlama esaslarına göre yapılıyor olması gerekirdi. Yani değiĢen Ģartlara göre 

plan ve projelerin adaptasyonu her zaman mümkün olabilmelidir. Kısacası bu millete 

sahip olunması gerekmektedir.  

Malesef mevcut idarede böyle bir vizyonun en küçük pırıltısını dahi göremiyoruz. 

Ancak bu kabiliyetsizlik, bu milletin olası taleplerini törpüleyemeyecektir. Aksine, 

değiĢen küresel yapılaĢma ve canlılık bu talepleri daha da kamçılayacaktır. ġimdi, 

tarihin bu noktasında yapılması gereken; akıl, ilim, tecrube ve temel esaslar 

çerçevesinde bir büyük Hedef-i Âmâl‟in ortaya konulmasıdır. 

Milletimizin tarihine baktığımızda, göğsümüzü kabartacak Ģanlı çalıĢmalar, çıkıĢlar, 

direniĢler ve zaferlerle dolu olduğunu görürüz. Bunların tekrarlanmaması için hiçbir 

sebep yoktur. Yeter ki o Milli Hedef net olarak ortaya konulabilsin. 

Örneğin, Fatih Sultan Mehmet, Ġstanbul‟u fethettiğinde göstermiĢ olduğu adil 

yaklaĢım ile Doğu Roma Ġmparatoru ünvanını da almıĢtı. Akabinde ortaya koyduğu 

büyük hedef, diğer bir ifade ile “Kızıl Elma”, Roma‟nın ta kendisi olmuĢtur. Sultan 

Fatih, emrolunduğu gibi dosdoğru bir Ģekilde fitneden eser kalmayıncaya kadar 

mücadele azminde olan bir padiĢahtı. O, aslında Ġstanbul‟u almak ile Roma‟nın 

fethinin ütopya olmadığını, eriĢilemez bir hayal olmadığını da ispat etmiĢti. Çünkü 

gösterdiği hedef, akıl, ilim, tecrube ve temel esaslar çerçevesinde ortaya konulmuĢtu. 

Bugünkü mevcut idarenin büyük hedefi IMF‟nin keyfi ile doğru orantılı olabilir. 

Ancak bu arizi bir durumdur. Bu millet, büyük milli hedefini ortaya koymak ve onu 

bir an önce gerçekleĢtirmek için birilerinin keyfini bekleyecek değildir. Tarihin akıĢı 

içerisinde bugünkü gibi arızi durumların/dönemlerin zerre kadar kıymetinin 

olmadığını çok yakında bir daha göreceğiz. 
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Ücret Artışları 

Keynes‟in modern ekonomiye kazandırdığı önemli bir ifade “efektif talep” 
ifadesidir. Pazarlardaki talep, tek başına yeterli bir veri değildir. Onun efektif 
olması, yani talep edenin cebinde, talep ettiği mal veya hizmeti satın 
alabilecek parası da olması gerekir. 



Bunun için de, “halkın refah seviyesinin artırılması” önemli bir ekonomik 
hedef olmalıdır. Halkın refah seviyesinin artırılmasının en önemli 
enstrumanlarından biri de, ücretlilerin maaşlarının artırılmasıdır. 

Bu konuda, 54. Erbakan Hükümeti‟nin uygulamaları bizler için önemli bir veri 
kaynağıdır. Tarımsal sübvansiyonlar, memur, işçi ve emeklilerin aylıklarının 
artırılması, esnafa yönelik gelir artırıcı tedbirler ve yoksulların tespit edilerek 
bir gelire bağlanması neticesinde, “halkın refah seviyesi” artmıştır. Bu artış 
ekonomik canlılığa, o canlılık da devletin gelirlerinin artmasına vesile 
olmuştur. Bunun, o döneme ait rakamsal ifadesi, vergi gelirlerinde 5 milyar 
dolar artış olarak hesaplanmıştır. Bu açıdan, Erbakan‟ın uygulamalarına 
Keynesyen yaklaşım diyenler vardır. 

Ancak, Keynes‟den çok daha önce, büyük üstad Ibn-i Haldun, 
“Mukaddime”sinde bunları detaylı olarak izah eder. Mukaddime, II. Cilt 43. 
Fasıl‟ın başlığı şöyledir; “Ücret ve aylıkları eksiltmek devletin gelirlerini 
eksiltir.” Şimdi, İbn-i Haldun‟un bu fasılda dediklerini, bir referans olarak, 
aktararak yazımı tamamlayayım. 

“Devlet ile hükümdar, dünyanın en büyük pazarı - alışveriş yeri - hükmündedir. 
Dünya bayındırlığının madde ve kaynağı da devlettir. Devlet ve hükümdar mal 
ve paraya muhtaç olur, geliri eksilir, tükenir, yahut da masraflarını kısmazsa, 
devlet hizmetinde bulunan memur, asker ve devleti koruyanların elindeki para 
da azalır. Bunlar da akrabalarına ve hizmetlerinde bulunanlara vermekte 
oldukları aylıkları keserler. Bu suretle bunların da harcama güçleri azalmış ve 
geçinme vasıtaları kısılmış olur. Halbuki bu kesimler, ahalinin çoğunluğunu 
teşkil eden diğer sınıflardan daha ziyade pazarlarda alışveriş ederler. Bunun 
bir sonucu olarak da pazarlarda durgunluk başlar. Ticaret mal ve eşyasından 
az kâr gelir. 

Bu durgunluk, devletin haraç kabilinden olan gelirini azaltır. Çünkü haraç ve 
diğer vergilerin kaynağı, yurdun bayındırlığına, alışveriş gibi muamelelere ve 
ahalinin kâr ve fayda elde etmek üzere çalışmasına bağlıdır. Gelirlerin bu yolla 
azalmasının bir sonucu olarak devletin parası azaldığı için, bundan devlet 
zarar görür. Çünkü, devlet en büyük pazar, gelir ve masrafların da ana 
kaynağıdır. Devletin gelir ve masrafları azaldıktan sonra, o nipette pazarlarda 
alışverişin azalması pek tabiîdir. Belki, devletten ziyade pazarlar bundan 
müteessir olur. Üstelik para ve servet, tebaa ile devlet arasında ortak olup, 
tebaanın elinden devlete, devletin hazinesinden tebaanın eline geçer ve bu 
surette ikisinin arasında dolaşır durur. 

Devlet paraları saklarsa, tebaanın elinde para kalmaz. Bu, Allah’ın kulları için 
vaaz etmiş olduğu kanunudur.” 

 

 

 

 
Denge; Nasıl ve Nerede? 

Ortodoks ekonomide enflasyon, faiz ve develüasyon finans sektörünün üç ana 

sacayağını oluşturur.  

Finans sektörünü üç ayaklı bir masa gibi düşünürseniz, bu üç ana ayak, 

enflasyon, develüasyon (kurlar) ve faiz ayaklarıdır. Bu masayı tutan diğer ayaklar 

da vardır ama bu üç ayak ana yük taşıyıcılardır. Reel sektörü de bu masa üzerine 



konan tepsi gibi düşünebiliriz. Tepsi içerisinde envai çeşit ürün bulunmakta ve 

halkın hizmetine sunulmaktadır. 

Burada reel sektörün (yani tepsinin) aradığı özellik masanın düz olmasıdır. Aski 

taktirde tepsinin üzerine ürün koyamıyor. Bu durum (düzlük), olmazsa olmaz şart. 

Masanın düz olması için ise ana ayakların birbirlerine eşit olması gerekir. Bunların 

birbirlerine eşit oldukları hallerde, denge sağlanmış oluyor. Bu denge sağlanınca 

masa tesviye edilmiş oluyor. Tesviye edilmiş masada tepsi düz duruyor. Düz 

durabilen tepsinin üzerine ürün konuluyor. Konulan ürünler de halk tarafından 

tüketiliyor. 

Eğer bu denge, yani masanın bacakları, çok yüksek seviyede olursa masanın 

üzerine konan tepsiye halk erişemiyor. Tepsideki ürün çeşidi ve ürünler az oluyor. 

Ama rantiyecinin kârı ve tepsiden menfaati (elleri uzun olduğu için!) yüksek 

oluyor. 

Bu denge, yani masanın bacakları, ne kadar düşük olursa tepsideki ürün miktarı 

ve çeşidi de o kadar çok oluyor. Halkın menfaati artıyor. Ama rantiyecinin geliri 

düşüyor. 

Diyeceksiniz ki; “peki bu denge makul bir seviyede kurulsun. Ampirik ya da teorik 

bir matematik model ile bu iş hallolsun!” Engel ne? 

Öncelikle, bu masayı düzleyecek olan finans sektörü rantiyenin elinde. Sistem 

böyle kurulmuş. Bunlar da elitist. Dengeyi kendi lehlerinde olması için üst 

seviyelerde kurmak istiyorlar. Hükümetler ise popülist. Yani halkın oylarına 

dayanıyorlar. Onlar da dengeyi mümkün mertebe alt seviyede kurmak istiyorlar. 

Tabi bu konuda anlaşma sağlanıncaya kadar halkın canı çıkıyor. Ona aldıran yok! 

İkinci engel sistematiğin bizzat kendisi. Hadi diyelim ki  bu işi çözmek için 

anlaştılar ve zeki uzmanlara bu işi halledin dediler. O zaman da problem teknik. 

Şimdi dikkat edin; enflasyon, geçmişe ait bir veridir. Faiz, geleceğe ilişkin bir 

veridir. Develüasyon ise şu andaki zaman ait bir veridir. Ve bunların hiçbirine 

iktidar hakim değildir. Bu işi halletmesi için iktidara, sadece yardımcı 

enstrumanları kullanabilme insiyatifi bırakılmıştır. 

Bir üçüncü engel ise zihniyet. Ortodoks ekonomi zihniyeti ile reel ekonomi 

zihniyeti birbirlerinden tamamen farklı yapıda kurulur. Ben burada sizlere, içinde 

bulunduğumuz ortodoks ekonomi mekanizmasını simule etmeye çalıştım. 

Görüldüğü gibi teslimiyetçi, rantiyeci ya da işbirlikçi zihniyetlerin işin içinden 

çıkmaları mümkün değildir. 

Yapılması gereken, artık halkla alakası kalmamış bu sistemin değiştirilmesidir. 

Yerine reel ekonomi zihniyeti ve yapılanması yerleştirilmelidir. Başka yolu yok! 

 

Neden Bölüşemiyoruz? 

Ülkemizde bu sorunun iyi cevaplandırılması gerekir. Neden üretilen mal ve hizmetleri 

adil bir Ģekilde bölüĢemiyoruz? Niçin herkes hakkını alamıyor? Bugün asıl sorulması 

gereken soru budur. Ancak bu soru bize sordurulmuyor. Diğer bir ifade ile, bu soruyu 

sordurmamak için her türlü tedbir alınıyor. Her türlü düzenek kuruluyor. Dolayısıyla 

böyle bir soru, mevcut yapıda kadük ediliyor. 

Nasıl mı? ĠĢte cevabı. 

Öncelikle ekonomi sosyal, tarihi, dini ve siyasi olaylardan soyutlanarak mücerret bir 

bilim haline getirilmeye çalıĢılıyor. Bunu ortodoks ekonomistler yapıyor. Bu konu son 

sıralarda medyada da sıkça iĢleniyor. “Efendim siyaset ekonomiye karıĢmasın!” 

“ekonomi tamamen teknik bir iĢ!”, “siyasiler iĢin içine girince düzen bozuluyor!”... 

Bu ifadelerle yapılmak istenen, mevcut ekonomik düzenin aynen devam ettirilmek 

istenmesidir. Buradan da Ģu sonuç çıkmaktadır. Siyaset ekonomiye karıĢmasın ancak 

ekonomi siyasete karıĢsın! 



Bugün herkes biliyor ki mevcut düzen bir rantiye düzenidir, hortum düzenidir. 

Rantiye düzeninde adil bölüĢüm olamaz. Mevcut koĢullarda rantiye düzeni bir Ģekilde 

değiĢir o da siyasilerin alacakları kararlar iledir. Siyasiler ise teoride  halkı temsil 

ederler. Yani rantiyecilerin dıĢındaki kesimi temsil ederler. 

ĠĢte bugün ekonomik düzen adına yapılanlar, halkın bölüĢümden daha fazla pay 

almasına engel olmak için yapılmaktadır. Yoksa, bilimsel gerçeklikler öyle 

gerektirdiği için değil. Bu hileli düzeni ayakta tutmak için profesör, doçent ya da 

uzman sıfatıyla birilerinin konuĢuyor olması, onların konuĢtuğu saçmalıkları bilimsel 

yapmaz. Ancak bu sıfatların, halkı ikna etmek için rantiyeciler tarafından 

kullanıldığına Ģahit olmaktayız. 

Rantiyeciler sermaye sahibi oldukları için aynı zamanda medyada da etkilidirler. 

Ellerindeki medya imkanlarını kullanarak sadece halkı değil, siyaseti de rahatlıkla 

etkilemektedirler. Maalesef, böylece aslında ülkemiz rantiyeciler tarafından bir 

“medya baskısı – siyasi sapma - ekonomik menfaat” kısır döngüsüne düĢürülmüĢ 

durumdadır. 

Bugün ellerinde sermaye olan bir avuç insan, sermaye gücünü yani maddi gücü haklı 

olmanın kaynağı olarak görmektedirler. Dolayısıyla her yaptıklarını, haklı olduklarına 

inanarak yapmaktadırlar! Halbuki maddi güc haklılığın kaynağı olamaz. Olmamalıdır. 

Yine bu rantiyeci azınlık, ellerindeki imkanlarla halkı etkileyerek gözlerden asıl 

meseleyi kaçırmaktadırlar. Bu rantiyeci azınlık kendilerini ayrıcalıklı bir zümre olarak 

görmekte ve kendi menfaatlerini her zaman birinci mesele olarak topluma empoze 

etmektedirler. 

Adaletsiz bölüĢümdeki bir diğer gerçek, bizzat ezilenlerin tepkisizliğidir. Haksızlığa 

uğrayanlar, kendilerine düĢtüğü söylenen paya - araĢtırmadan teslimiyetçi bir 

anlayıĢla - her halde razı oldukları müddetçe, ülkemizde adil bölüĢümü 

gerçekleĢtiremeyiz. 

Neticede söylediklerimizi Ģu Ģekilde özetleyebiliriz.  

Ülkemizde üretilen mal ve hizmetleri adil bir Ģekilde, hakça bölüĢemiyoruz. Bunun 

birinci ana sebebi, mevcut ekonomi yönetimi anlayıĢındadır. Mevcut ekonomi anlayıĢı 

borca dayalı para sistemi anlayıĢıdır. Mevcut ekonomi anlayıĢı, adaletsizliği veri 

olarak kabul edip kuramsallaĢtıran ve kurumsallaĢtıran anlayıĢtır. 

Ġkinci ana sebep, ülkemizde çok vahĢi bir rantiyeci elitin varlığıdır. Bunlar, halkın çok 

büyük bir çoğunluğunun sömürülme pahasına hortum düzenlerini korumaya 

çalıĢmaktadırlar. 

Üçüncü ana sebep ise halkın tepkisizliğidir. Halkımız, olması gerekene göre değil 

olabilecek daha kötüye göre mevcut durumu değerlendirmektedir. 

Dolayısıyla da herhangi bir iyileĢme söz konusu olmamaktadır. 

 

Refahı Bölüşeceğiz 

Hızla globalleĢen dünya ekonomisi, bugüne değin geliĢtirilen ekonomik 

paradigmaların neredeyse tamamını ortadan kaldırmıĢtır. Tüm bunların yerine, 

“dokunulmaz” bir sıfatla global elitlerin menfaatlerini koruyan sistemlerin yerleĢtiğini 

görüyoruz. Bu hemen hemen her yerde bu Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 



Bugün dünyada var olan para ve para gibi satın alma gücüne sahip kıymetli evrakların 

toplam değerinin, dünyada üretilen toplam mal ve hizmetin değerinden yaklaĢık 8 kat 

daha fazla olduğu artık bilinen bir gerçektir. Dahası, bu mevcut para ve kıymetli 

evrakın miktarı her saat (faizden dolayı) otomatik olarak artmakta iken, üretilen mal 

ve hizmetlerin miktarı ise talebe göre artmaktadır. Bu iki artıĢ hızı arasındaki fark da 

finans kapitalizminin sömürü gücünü oluĢturmaktadır. 

Modern dünyada, insanoğlunun çözmesi gereken temel sorun, “bölüĢüm” sorunudur. 

Önümüzdeki yüzyılın ekonomi-politik yapılanması, bu soruya verilen cevaba göre 

Ģekillenecektir. 

Bu güne kadarki uygulamalara baktığımızda global elitler önümüze üç tane çözüm 

koymaktadırlar. Basit bir Ģekilde bunları izah edelim. 

Birincisi, “altta kalanın canı çıksın” çözümüdür. Üçüncü dünya ülkelerinde 

gördüğümüz manzara. Bir yanda açlıktan ölen onbinler, diğer yanda son model 

jiplerde, uydu bağlantıları ile gezen züppe kompradorlar. Buralar için kullanılan 

teknik tabir de geliĢmemiĢ (underdeveloped) ülkeler! 

Ġkincisi, “nazar etme n‟olur, çalıĢ senin de olur” çözümüdür. Bizim gibi ülkelerde 

gördüğümüz manzara. Ġnsanları, karınlarını doyurmak için ömür boyu köle gibi 

çalıĢtıran bir sistem. ÇalıĢmazsan ya aç kalırsın ya dilenci olursun ya da ... Hele hele 

sistem yanına, 10 yılda ödenecek bir araba ve 40 yılda ödenecek (mortgage) bir ev 

verdimi iĢin bitik. Bütün bunları ödeyip, oh rahat ettim ne borcum var ne de kaygım 

dediğin anda Azrail ile tanıĢırsın. Bunun da felsefesini belirten bir teknik tabir var 

tabi; geliĢmekte (developing) olan ülkeler! 

Üçüncüsü, “herkesin geliri olsun” çözümüdür. ĠĢin yoksa devlet sana minimum bir 

aylık verir. Evin yoksa küçük de olsa bir ev. Avrupa ve Kuzey Amerikada 

gördüğümüz sistem. Yani toplam gelirden insanlar pay alıyor. Bütün dünya bu 

geliĢmiĢ (developed!) sistemi özlemle seyrediyor ve kendi ülkelerinde de olması için 

elinden geleni yapıyor. 

Kategorik olarak bu üç çözüm iyileĢme gösterir ancak hiçbiri çözüm değildir. Global 

elitlerin bize teklifi, en iyisi olarak gözüken üçüncü Ģık, gelirin bölüĢümüdür.  

Yani büyük bir mücadele vereceğiz ve sonunda gelirden biz de pay alacağız, öyle mi! 

Halbuki bu yanlıĢtır. Bizim buna itirazımız var.  

Doğrusu ise, refahın bölüĢümüdür.  

Beyler, adil ölçüler içerisinde refahı bölüĢeceğiz ona göre. Refahın bölüĢümü ile 

gelirin bölüĢümü arasında dağlar kadar fark vardır.  

 

Evet Refahı Bölüşeceğiz 

Evet tekrar edeyim, Ģu anda Batılı ülkelerin uyguladığı gelir bölüĢümünde adaleti 

ortaya koyan uygulama yeterli bir uygulama değildir.  

Çok zengin bir ülkenin geliri olmayabilir! Nitekim ülkemizdeki uygulamalara 

baktığımızda her yıl bir bütçe yapılmaktadır. Bütçede “gelirlerimiz ve giderlerimiz” 

vardır. Bu bütçe her yıl sonunda TBMM‟de tartıĢılır ve kabul edilir. Bu bütçe 

çerçevesinde de Hükümet ertesi yıl uygulamalarını yapar. 



Örneğin bizim gibi bir ülkede, devletin gelirleri kısıtlı ise ya bütçe harcama (giderler) 

kalemlerinde kısıntı yapar ya da dıĢarıdan borç para alır. Ülkemizde her ikisi de belli 

oranlarda yapılmaktadır. 

Gelirimiz yok diye, zaruri harcama kalemlerinden bile kısıntılar yapmaya çalıĢan bir 

Hükümet, nasıl yapacak da gelir bölüĢümünü adil hale getirecek? Yani, olmayan bir 

geliri önce dağıtacak sonra da adil olup olmadığını kontrol edecek.  

ġimdi bunların hepsi, materyalist diyalektik ile yetiĢen bizler için anlaĢılmaz gelebilir. 

Ancak, bakıĢ açısını değiĢtirirsek yani zihniyet değiĢirse bütün bunların hallolmaması 

için hiçbir sebebin olmadığının farkına varırız.  

Örneğin, bir ülkenin geliri olmayabilir ancak o ülke çok zengin bir ülke olabilir. Bu 

zenginliğin önce insanlara taksim edilmesi ve bu taksimatın adaletle yapılabilmesi 

için sistemin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  

Aslında içinde yaĢadığımız çağda bunların yapılması daha da kolay hale gelmiĢtir. 

Çünkü hızla globalleĢen dünya ekonomisi, ciddi bir finans krizi ile karĢı karĢıyadır. 

Her kriz bir fırsattır. Bu kriz bize yeniden yapılandırma fırsatı vermektedir. Mevcut 

sitemin yerine, ya “dokunulmaz” bir sıfatla global elitlerin menfaatlerini koruyan 

sistemler yerleĢtirilecek ya da refahı bölüĢen sistemler yerleĢtirilecek. 

Örneğin; ABD başkanı Bush, ekonomiyi canlandırma paketi çerçevesinde, 

milyonlarca Amerikan vatandaşına bugünden itibaren vergilerinin bir kısmını geri 

ödeyecek! Adam başı en az 600 dolar düşüyor.  

Bu geri dağıtımda tek bir istek var, vergi iadesi alanların parayı hemen 

harcamaları. Neye yatıracakları da çok önemli değil, önemli olan piyasada tüketim 

canlılığının sağlanması. Bu projeyle Amerikan hazinesinden çıkacak toplam miktar 

100 milyar dolar civarında. 

Daha önce bu yönteme Japonya da başvurmuştu. Piyadaki tüketimi canlandırmak 

için benzer bir yöntemle halka para dağıtmıştı. Çok daha önce de Almanya aynı 

şeyi yapmıştı. 

ġimdi buradaki bahane “vergi iadesi”. Halbuki böyle bir bahaneye ihtiyaçları 

olmadığını bizler iyi biliyoruz. Ancak halkı kandırmak için böyle bir bahaneye 

ihtiyaçları var. Yoksa iĢler refahın bölüĢümüne kadar gider ki global elitler bunu 

istemezler. 

Bizim istediğimiz ise refahın bölüĢümüdür. Zaman zaman dağıtılan ulufeler değil. 

 

Matematiksel Hortum Modeli 

Matematiğe ne kadar aĢinasınız bilemem. Ancak, günümüz meselelerini iyi 

anlatabilmek için  birazcık matematik temelli konuĢmamız gerekmektedir. 

X ve Y den ibaret iki bilinmeyenli denklemleri çözmek nispeten kolaydır. Bu iki 

bilinmeyenin olduğu denklemlerin çözüm alanları bir düzlemi ifade eder. Önce, X‟leri 

bir tarafa, Y‟leri diğer tarafa toplarsınız. Sonra da o eĢitliği sağlayan noktaları 

birleĢtirirsiniz. Eğer, bilinmeyenler birinci dereceden ise bu noktalar bir doğru 

oluĢturur. OluĢan bu doğruyu referans alarak istediğiniz irdelemeleri yaparsınız. Eğer 

bilinmeyenler ikinci dereceden ise, bu sefer bulunan eĢitlik noktaları bir parabol 

oluĢturur. OluĢan parabole göre istediğiniz irdelemeleri yaparsınız...  



Tabi bilinmeyenler üç tane ise, yani denklem X, Y ve Z parameterlerinden oluĢuyorsa, 

bu sefer çözüm alanı bir hacmi, uzayı ifade eder. Bu parametrelerin derecelerine göre 

de, çözüm alanı Ģekillenir. 

ġimdi, bu üç bilinmeyene bir dördüncüsü daha eklenirse, yani diyelim ki bir de zaman 

bilinmeyeni olarak T parametresi eklenirse, o takdirde çözüm alanı bir galaksiyi ifade 

eder. Algılanması kolay olsun diye, çözüm alanı hortum gibi bir Ģeyi ifade eder de 

diyebiliriz. Ama hortumun yüzeyini, çeĢme hortumu gibi düz değil de, 

bilinmeyenlerin derecelerine göre karmaĢık Ģekilli olan bir hortum yüzeyi olarak 

düĢünün. Bu Ģekillere göre de tabiki zaman dilimi içerisindeki hacmi de değiĢik 

olacaktır. 

ġimdi bu temelleri ortaya koyarak, mevcut finans kapital çözümlemelerini, yani neo-

liberal ekonomi politikalarını düĢünürsek, önümüzdeki vakayı son matematik 

örneklemelere benzetebiliriz. 

Mevcut finans kapitalin bilinmeyen parametreleri temelde 3 (üç) tanedir. Enflasyon 

(Y), develüasyon (X) ve faiz (Z). Bu üç parametre ile bir rant hacmi oluĢur. Buna bir 

dördüncü parametre de eklememiz lazım ki o da zaman (T)‟dır. Bu takdirde de bir 

rant galaksisi ya da bir rant hortumu oluĢturulmuĢ olur. Bu hortumun Ģekli ve seyri 

parametrelerin kaçıncı dereceden olduğuna bağlı olarak değiĢir ve geliĢir. Ġçinden 

geçen nemaların debisi (miktarı) ise ayrı bir parametreler denklemi ile hesaplanabilir 

ancak. O zaman, dini, siyasi, politik, kültürel... vs parametreler de dikkate alınmak 

durumundadır. 

Ortodoks ekonomistlerin en büyük yanılgısı ya da hatası, kafalarında böyle bir 

matematiksel bakıĢ olmadan, yani herhangi bir matematiksel model olmadan olayı dar 

bir alana soyutlayarak anlamaya çalıĢmalarıdır. Ġkinci olarak da “para”yı 

sorgulayamamalarıdır. Bütün çözümlemelerini, yukarıda bahsettiğim hortumdan 

aldıkları bir kesite göre ifade etmeye çalıĢmaktadırlar. 

Yani, hortumsal galaksiyi iki boyutlu bir düzleme indirgeyerek çözmeye çalıĢırlar. 

Nemaların debisini ise düĢünemezler bile! Enflasyon, kur, faiz ve zaman 

parametrelerinden sadece enflasyon ve faizleri belli bir zamanda ele alarak, kur 

değiĢimlerini önemsemeyerek hesap yapmaya çalıĢırlar ve yanılırlar. Örneğin bunlara 

göre reel faiz, mevcut faiz oranlarından enflasyon rakamının çıkarılması ile elde 

edilir. Diyelim ki mevcut faiz oranları yüzde 20, enflasyon oranı yüzde 10. O halde 

reel faiz oranı yüzde 10 dur. Tabi enflasyon oranını teorik bazı rakamlar olarak ele 

alıp hesap yapan olursa, onu yakalayacak kadar da kabiliyetleri vardır. Diyelim ki 

hedeflenen enflasyon oranı olan yüzde 5‟i ele alarak reel faizler yüzde 15 diyen 

olursa, onu yutmayacak kadar da uyanıktırlar!  

Düzlemde iĢlem yaptığınız zaman da iĢler kolaydır. Hesaplar bellidir. Al gülüm, ver 

gülüm, iĢte size netice, aradaki fark. Yorumla gitsin. 

Mevcut global elitler de, bizim ekonomiye bu Ģekilde bakmamızı istedikleri için 

onların istekleri doğrultusundaki yorumları hep öne çıkarırlar ve milletin gözüne 

sokmaya çalıĢırlar.  

Hiçkimse, sistemi ve kurumsallaĢan rantiye yapısını eleĢtirmeye yanaĢmaz ya da 

yanaĢtırılmaz. Nemaların akıĢ hızı ise adeta hiçkimseyi ilgilendirmez! 

Yarın, biraz da  Matematiksel Hortum Modeli bu ülkeye neye mal olmuĢ onları 

yazacağım. Bazıları okumalarına rağmen anlamayacaklar ama olsun. Biz doğruları 

yazmaya devam edelim, çünkü “doğru”nun kendi tesir gücü vardır. 



 

 

Yenilmişlik Psikolojisi Üzerine (1) 

İkibindört yılının ilk yazısını ekonomi ağırlıklı olarak hazırlamıştım. Ancak son 

sıralarda yaĢadıklarımızla ilgili, Ġbni Haldun‟un “Mukaddime”sinden esinlenerek, bir 

değerlendirme yapmak istiyorum. 

Ġbni Haldun, Mukaddime‟sinde der ki: 

YenilmiĢ kavimler, giyim ve kuĢam, mezhep, diyanet ve baĢlıca hal ve itiyadlarında 

kendilerini yenen kavim ve hükümdarları örnek alırlar. Bunun sebebi Ģudur; Nefis ve 

kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmıĢ ve kendi kavmine boyun eğdirmiĢ 

olanların olgunluk ve üstünlüklerine inanır. Kendisine galebe çalanı ululamak kalbine 

yerleĢmiĢtir. Kendisinin ona boyun eğmesinin tabi sebeplerden olmayarak, kendisini 

yenen kimsenin kemal ve fazilet sahibi olmasından ileri gelmiĢ olduğuna inanır ve de 

bu konuda yanılır. 

Yenilen kimse bu hususta yanlıĢ fikre kapılarak, buna inandıktan sonra, kendisini 

yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalıĢır. Yahut, kendisini yenenin zaferinin 

meslek veya mezhep üstünlüklerinden ileri geldiği gibi yanlıĢ bir fikre kapılır. 

ĠĢte bu gibi sebeplerden dolayı, yenilgiye uğrayan kimse giyim, kuĢam, hayvana 

binmek, silahlanmak ve bütün diğer hal ve iĢlerinde kendisini yeneni örnek edinir.  

Bu tıpkı, oğulların babalarını örnek edinmeleri gibidir. Oğullar, babalarının olgunluk 

ve üstünlüklerine inandıkları için onları örnek alırlar. 

Bir kavim diğer bir kavimle komĢu olup, o kavmin komĢusu olan diğer kavimden 

üstün ise, büyük bir ölçüde üstün olan kavme benzeme ve o kavmi kendilerine örnek 

etme hali görülür. O üstün kavmin hali ve adeti onlara sirayet etmektedir. 

Bu halleri gören: “Halk hükümdarın dinindendir” sözünün manasını anlar. Çünkü 

bunlar, bu kabilden olan Ģeylerdir. Hükümdar, idaresi altında bulunanlardan üstündür. 

Tebaa, hükümdarlarında olgunluk ve üstünlük bulunduğuna inanır. 

Peki, Ģimdi gelelim günümüze. Osmanlı yıkıldıktan sonra, adeta onun küllerinden 

Türkiye‟miz kurulmuĢtur. ġanlı bir mücadele sonrası, Mustafa Kemal‟in liderliğinde 

Milli Mücadele sonrası kurulmuĢtur. 

Dolayısıyla ülkemiz, bir yenilginin eseri değil, tam tersine bir zaferin neticesidir. 

Nitekim kuruluĢunun hemen akabinde büyük bir kalkınma hamlesi baĢlatarak, bu 

konuda çağdaĢlarının dahi önüne geçmeyi hedeflemiĢtir. Müktesebatına uygun 

hareket etmiĢtir. 

Ancak daha sonraki onyıllarda, ülkemize bir “yenilmiĢlik” psikolojisi aĢılanmıĢ 

gibidir. Sanki bu koca millet, bir psikolojik harbin muhatabı olmuĢ ve kaybetmiĢtir. 

Bu psikoloji, toplumun hemen hemen her katmanında vardır. Kendi müktesebatına 

uygun hareket edeceğine, kendi ulularını örnek alacağına, hızla hakkı değil kaba 

kuvveti üstün tutan zihniyetleri örnek almaya baĢlamıĢtır. Onlara benzemeye 

çalıĢmaktadır. Bu taklitçilik konusunda beceriksiz idareler ise, adeta halk ile yarıĢır 

olmuĢlardır. Günümüzde de bu durumu çok açık olarak müĢahade etmekteyiz. Ġdare, 

bir merkezi halkın gözü önünde ulularsa, halk ne yapmaz?! 

Peki bu durum böyle devam ederse, sonumuzun nasıl olacağına iliĢkin Ġbni Haldun ne 

diyor? Ona da yarın bakalım. 

 

Yenilmişlik Psikolojisi Üzerine (2) 

 

Bir kavim, yenilerek baĢka kavimlerin idare ve buyrukları altına geçtiğinde 

tenbelleĢir. BaĢkasının aleti olur ve geçinmesinde içerideki iĢbirlikçilere muhtaç olur. 

Bunun bir sonucu olarak ümit ve emeller azalır, nesillerin türemesi eksilir ve 



bayındırlık hareketleri zayıflar. ĠĢlerde bir durgunluk meydana gelir. Asabiyetlerini 

kaybederler, yenilme, kuvvet ve Ģevklerini öldürdüğü için, kendilerini korumaktan 

aciz olurlar.  

Bundan sonra bu kavim, üzerlerine her saldırana yenilir, her yiyen kimseye yemek 

olur. Diğer kavimlere mahkum olan kavmin iĢ ve durumu da bu suretle gittikçe 

bozulur, kötüleĢir ve büsbütün yok oluncaya kadar kötüleĢmesi devam eder. 

Bunu Fars kavminin hal ve durumunda görebilirsiniz. Onlar, müslümanların tutsağı 

olmadan önce sayılarının çokluğu ile dünyayı doldurmuĢ idiler. Arapların idaresine 

geçerek kahır ve zillete düĢtükten sonra, azı sağ kaldı. Kalanları da sanki dünyada hiç 

yaĢamamıĢ gibi yok olup gittiler. 

Sakın bunları Arapların zulüm ve düĢmanlığının yok ettiğini sanma. Ġslâm devletinin 

adaleti senin bildiğin ve gördüğün gibi idi. Bu azalma, diğer kavimlere mahkum olup 

diğerlerinin elinde bir alet olduktan sonra; insanın tabiatında görülen bir haldir. Köle 

olmakla derece ve rütbe sahibi olmayı, servet ve Ģeref kazanmayı ümid edenler 

köleliğe razı olurlar. 

Kısacası, Ġbni Haldun, yenilerek baĢka kavimlerin idareleri altına giren kavimlerin 

çabuk yıkılacaklarını söyler. 

ġimdi günümüze baktığımızda, yukarıda Ġbni Haldun‟un tesbitlerinin aynen cari 

olduğunu görüyoruz. Ülkemiz her sosyal katmanındaki insanına verilen yenilmiĢlik 

psikolojisi üzerine, bir tenbellik ve üretememe olayı baĢlamıĢ gibidir. Ümit ve emeller 

azalmıĢ, bayındırlık hareketleri zayıflamıĢ ve bir durgunluk baĢlamıĢtır. 

Bırakın normal iĢ sektörlerini, bu durum maalesef –öncü olması gereken- 

üniversitelerimize bile sirayet etmiĢtir. Üniversitelerimiz “üretim” yeri olmaktan 

çıkmıĢ ve iĢbirlikçi zihniyetin denetim büroları haline gelmiĢtir. (ġu cümleyi yazmak 

benim gibi üniversite camiasından gelen birisi için ne kadar acıdır bilemezsiniz.) 

ĠĢte bu psikoloji ile her saldırana yeniliyoruz. Tabi ki bu saldırının savaĢ alanında 

olması gerekmez. Örneğin, dün Kıbrıs‟da savaĢ alanındaki kazanımlarımızı bugün 

masa baĢında kaybetme yoluna girmemiz bile bunun açık bir tecellisi değil midir?  

Dünya yeniden Ģekillenirken koca bir millet olarak bizler, “hangi safta yer alalım” 

diyen mandacı zihniyetlerin oyuncağı oluyoruz. Bu zihniyetler her gün boy boy 

televizyon kanallarında arz-ı endam ediyorlar. Bunlar da, elbette, Ġbni Haldun‟un 

“köle olmakla derece ve rütbe sahibi olmayı, servet ve Ģeref kazanmayı ümid edenler 

köleliğe razı olurlar” cümlesinin tecellisidirler! 

“Ey millet, bu yenilmiĢlik psikolojisini üzerimizden atamazsak yok olacağız”. 

Türkiye‟miz büyüyemezse küçülür. Küçülürse yok olur. 

Yarın çok geç olabilir! 

ġimdiden, 

Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya için hep birlikte var gücümüzle çalıĢalım. 

 

 

Devlet Yıkılmaya Yüz Tuttu! 

Ibn-i Haldun, Mukaddime birinci kitap, üçüncü bölüm, 39. fasılda “vergiler, 

vergilerin çokluğunun ve azlığının sebepleri”ni Ģöyle izah ediyor. (Sadece, 

parantez içi notlar bana aittir, MG.) 

Devletin ilk kuruluĢ çağında tebaa üzerine yüklenen vergilerin miktarı azdır. 

Fakat, bu vergiler toplanırken çok mal ve para toplanır. Devlet yıkılma çağına 

geldiği zaman ise, tebaa üzerine çok ağır ve çok çeĢitli vergiler yüklenir. Bunda 

rağmen, bu vergilerden az mal ve para toplanır. 

(Mevcut yapıya ne kadar da çok benziyor değil mi?! Devam edelim.) 



Bir devlette tebaaya yükletilen vergilerin miktarı az olursa, tebaa çalıĢarak para 

ve servet kazanmaya heves ve rağbet eder, yurt bayındırlanır. Vergiler azalınca, 

üretim artar, mal ve para kazanmanın yolları çoğalır. Eğer bir yurdun refah 

seviyesi artar, vergileri azalırsa, o devletin hakimiyeti de devamlı ve istikrarlı 

olur. Hükümdarları, devleti ve tebaayı akla dayanan bir düĢünme yoluyla idare 

ederler. Bunun üzerine, uzmanlar ve ustalıkla idare edenler devletin baĢına 

gelirler. 

Zamanla devletin ihtiyaçları ve israflar çoğalır. (Burada borçları da katmak 

gerekir çünkü borçlanmanın sebebinin büyük bir kısmını da bunlar oluĢturur) 

Bu ihtiyaçları karĢılamak için tebaaya yeni ve ağır vergiler yükletirler. 

Pazarlarda satılan eĢya, mal (ve hizmet) ve her nesneden vergi alırlar. Her çeĢit 

vergiler konulur. Vergiler, derece derece arttığı için tebaa da toplayanlar da, 

açık olarak artıĢ nispetini bilmezler. Tebaa, kazandığı ile ödediği vergiyi hesap 

edince, eline birĢey geçmediğini anlar ve üretimden el çeker. Ġsraflar, 

harcamalar ve vergiler çok olduğu için, üretim azalır. Yurdun bayındırlaĢması 

bundan zarar görür. Vergi gelirleri azalır. 

Devlet vergi gelirlerinin azaldığını görünce, açığını kapatmak için vergileri 

daha da artırır ve çeĢitlendirir. Bu suretle, üretim azalmaya ve vergiler 

çoğalmaya devam eder. Bu durumdan devlet zarar görür. Çünkü, yurdun 

bayındırlığından ve üretimin artmasından en çok devlet istifade eder. 

Devlet yıkılmaya yaklaĢtığında, bu kabil vergilerin artması mümkündür. 

Doğuda Abbasi Devletinin, Batıda Ubeydî‟ler devletinin ve Kuzey Afrika‟da 

Cerid devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu çağlarda bu hal defalarca görülmüĢtür. 

Bu durum o kadar ileri gitmiĢtir ki, hac mevsiminde hacılardan bile ağır 

vergiler alınmıĢtır. 

Bunu düĢünürsen görürsün ki, yurdu imar etmenin temeli, yurdu imar edenlere 

yani üreticilere imkan dahilinde az vergi yüklemektir. Bu takdirde, 

müstahsiller/müteĢebbisler üretimlerinden kâr edeceklerine inanırlar ve 

sevinerek üretimlerini yaparlar ve artırırlar. 

Her türlü noksandan münezzeh olan yüce Allah yardım eder ve bütün iĢleri 

idare eder. Bütün kudret, Ģevket ve saltanat O‟nun elindedir. 
 

 
 

İktidar Kim? 

 

Genel olarak yabancıların bankacılık sistemine hakim olması öyle alelade bir olay 

değildir. Bankacılık sisteminin akabinde, pazarların ele geçirilmesi gelir. Bu 

kapitülasyonlardan daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bu durumu, ülkenin fiili olarak 

düĢman iĢgaline girmesi ile kıyaslamak yanlıĢ olmaz.  

Para ve finans piyasalarının yabancıların eline geçmesini üç açıdan değerlendirmek 

gerekir. 

Öncelikle ülkemizde cari olan bankacılık sistemi, modern batı bankacılığının kötü bir 

kopyasıdır. Modern batı bankacılığının temeli ise gerçek dıĢı varsayımlara, daha sert 

bir ifade ile “hile”ye dayanır. 1600‟lü yılların sonlarında baĢlayan modern batı 

bankacılığı, kendisinde var olmayan parayı kredi olarak kullandırtarak, piyasadaki 

paranın mal ve hizmet karĢılığı olmadan fiktif olarak büyümesine sebep olur. 



ToplamıĢ olduğu mevduatın yaklaĢık 4 ila 10 katını adeta hayali kredi olarak 

kullandırır. Herkesin aynı anda bankalara giderek paralarını çekmeyeceği 

varsayımından hareketle bunu yapar. ĠĢte bu varsayım bankaların büyülü gücünü 

oluĢturur. Böyle bir mekanizmanın kendisi tartıĢmalı iken, bunun yabancılara 

kullandırılması çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. 

Ġkinci husus, modern toplumlarda kiĢilerin bütün “alıĢ-veriĢ”lerini bankalar vasıtasıyla 

yapar hale gelmesidir. MaaĢlar bankalara yatar. Bankaların çek defterlerini ve 

kartlarını kullanırız. Aldığımız kredilere karĢılık emlakimizi bankalara ipotek ettiririz 

ve bankalara her türlü maddi bilgilerimizi veririz. Finansman ihtiyacımızı ve nakit 

yönetimimizi genellikle bankalara yaptırırız. Bunlarla birlikte tasarruflarımızı da 

bankalarda tutarız. Yani bankalar mevduat toplar. 

ġimdi tüm bu anlattıklarımız, ülkemizde reel sektörü destekleyen finans sektörünün 

ana omurgasını oluĢturur. Bu ana omurganın yabancıların elinde olması, neredeyse 

tüm ticaretin dolaylı olarak onların kontrolünde olması anlamına gelir. Bu durum ise, 

bazı sektörlerde ayrıcalıklı olmayı ifade eden kapitülasyonlardan daha ağırdır. 

Üçüncü husus da Ģudur. Bankalar ve finans piyasaları ülkedeki kalkınmanın itici ve 

yönlendirici gücüdür. Diyelim ki siz Hükümet olarak kimya sanayiinde kalkınmayı 

kendinize politika edindiniz. “Devlet üretim yapmaz”, “devlet sanayici olmaz” vb. 

gibi zırvalıklara da inandırılmıĢsınız. O takdirde, politikalarınızı yönlendirecek olan 

finans piyasalarıdır. Eğer bankalar kimya sanayiine değil de eğlence sektörüne kredi 

verirse, sizin politikalarınız beĢ kuruĢ etmez. O ülkede eğlence sektörü canlanır, sizin 

politikalarınız doğrultusunda kimya sektörü değil. Dolayısıyla bankaların gücü, 

ülkede kanun yapıcıların gücünün üzerindedir. 

Bütün bunların yanısıra, bankacılık sistemi ülkedeki her pazarı ve o pazara hakim olan 

Ģirketleri bilir. Eğer bu yabancıların eline geçerse, ülkenin pazarlarını iĢgal etmek, 

onlar için iĢten bile değildir. ĠĢte Ģimdi sıra, dün de ifade ettiğim gibi, bu pazarları ele 

geçirmeye gelmiĢtir. 

Son söz; Kanada eski BaĢbakanı McKenzie‟nin veciz ifadesi hala kulaklarımızda 

çınlıyor: “Bir ülkede para sistemi baĢkalarının eline geçmiĢ ise, artık o ülkede 

kanunları kimin yaptığı ve kimlerin hükümet olduğu hiç önemli değildir”. 

 

 

 

 

Gerçekler Farklıdır 

Mayıs 1992. Kanada ĠĢçi Birliği, Milli Kamu ve Genel ĠĢçi Sendikası Kanada 

Alternatif Politika AraĢtırmaları Merkezine bir çalıĢma yaptırırlar. O zamanki Kanada 

Hükümeti, “Param yok onun için kamu hizmetlerini yaygınlaĢtırıp geliĢtiremem” 

diyor. Dahası, “mevcut seviyesinde bile tutamam” diyor. Çünkü, “bunları yaptığım 

takdirde bütçe açıklarım daha da büyür ve biz daha da büyük bir borça batarız” diyor. 

O zamanki hükümetin bu ifadeleri kamuoyunda etki yapmıĢ. Halk biraz sabretme 

taraftarı olmuĢ. 

Ancak sendikalar bu “palavralara” inanmadıkları için iĢin bilimsel boyutunu gözler 

önüne serip alternatifleri koysunlar diye Profesör Hotson, Doçent Chorney ve Doçent 

Seccareccia‟dan oluĢan bir komisyon kurdurmuĢlar. Bu komisyon, “Onu Bana Bütçe 

Yaptırdı” baĢlıklı bir rapor yayınlayarak (ISBN 0886271185), hükümetin iddialarını 

bir bir çürütüp kamuoyundaki kredisini yok etmiĢ. 

Bu araĢtırmacıların ulaĢtıkları sonuç özetle Ģu Ģekilde ifade edilebilir. Kamu 

borçlarının son yıllarda aĢırı derecede artmasının sebebi, hükümetin yaptığı fazla 

harcamalar değildir. Bunun esas sebebi, toplanan vergilerimizi yok eden yüksek faiz 



oranlarıdır. Kamu hizmetlerine ve sosyal programlara yapılan kısıtlamalar, gayri safi 

milli hasılayı çok olumsuz bir Ģekilde etkilemekte ve geleceğimizi tehdit etmektedir. 

Eğer amaç, bütçe açıklarını kontrol etmek ise, yapılacak olan Ģey, faiz oranlarını 

düĢürmektir, kamu hizmetlerini kısmak değil. 

Malesef birçok vatandaĢımız, bütçe açıklarının en büyük sebebinin yüksek faiz 

oranları olduğunu bilmemektedir. Bilenler de, bu yüksek faiz oranlarının kontrol 

edilemez ekonomik faktörler ya da piyasa koĢullarının bir sonucu olduğuna, bu 

Ģekilde kabul edilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Diğer bir ifade ile, vatandaĢlar, 

bütçe açıklarının finansmanı konusunda yapılan uyarılardan ürkmekte ve hükümetin 

“borç yalanı”nı kabul etmektedirler. Dolayısıyla da kamu hizmetleri ve yatırımlarının 

kesilmesine ses çıkarmamaktadırlar. 

Bu konular kamuoyunda çok net ifadelerle değil de, özel ekonomik jargonlarla 

tartıĢıldığı için, vatandaĢlara çok kamaĢıkmıĢ gibi takdim edilmektedir. Halbuki 

konular çok basit ifadelerle anlatıldığı zaman, anlaĢılamayacak hiç bir Ģey yoktur. 

Yapılacak olan Ģey, yıllardır takip edilen yanlıĢ para politikalarının terkedilerek, 

ekonomik sıkıntılara bir son vermektir. 

Raporda, daha sonra, çok detaylı ve teknik bilgiler verilmekte, burada özetle ifade 

ettiklerim bir bir ispat edilmektedir. 

Evet, bu ilginç çalıĢmayı okuduğumda, adeta ülkemizdeki duruma bir cevap 

verildiğini gördüğüm için sizlerle paylaĢmak istedim. Burada yapılacak olan Ģey, 

hükümetin ekonomi palavralarına inanmayıp, akademik/akılcı tepkiler ile onu 

doğruya sevketmektir. Eğer doğruya yönelme olmaz ise, seçimler ile onu yerinden 

etmektir. Demokrasinin gereği de budur. Pseudo-Ekonomistler ne derse desin. 

 

 

Malthus’un Çocukları 

Batı düĢünürlerinin, düĢünce eksenlerini değiĢtirseler bile, sonuç itibarıyla genelde 

küçük bir mutlu azınlığa hitap eden, çıkarcı, imtiyazcı ve haksız yapılarını 

değiĢtirmediklerini görmekteyiz.  

Bu tür değiĢik ve göreceli olarak daha tehlikeli olan düĢünce eksenlerinden birini 

çatlak kafalı Thomas Malthus (1766-1834)‟da görüyoruz. Aynı zamanda matematikçi 

olan Malthus‟a göre makro ekonomide esas hedeflenmesi gereken milletin 

zenginliğinden ziyade fakirlikleridir. Eğer nüfus kontrol edilemezse geometrik olarak 

artar. Yani 2, 4, 16, 256... gibi. Gıda üretimi artıĢı ise aritmetiktir. Yani 2, 4, 6, 8 gibi. 

O halde nüfus artıĢının kontrol edilmesi gerekir! Malthus insanoğlunun nüfus artıĢını 

kontrol eden çeĢitli pozitif faktörlerin var olduğunu ifade ederek; doğum 

kontrollerinin yanısıra insan hayatını sınırlayan her türlü doğal afetleri, salgın 

hastalıkları, savaĢları, açlıkları ve yüksek oranlardaki çocuk ölümlerini nüfus kontrolü 

açısından olumlu olarak mütalaa etmektedir. Thomas Malthus, fakirlerin durumunun 

iyileĢtirilmesi için refahın yeniden bölüĢümü fikrine de hayatı boyunca Ģiddetle karĢı 

çıkmıĢtır. 

Gerçekte, Malthus‟un bu fikirlerini destekleyecek ne o zaman nede Ģimdi yapılmıĢ 

herangi bir reel çalıĢma yoktur. Malthus kendi zamanında bile zirai teknolojiyi yani 

gıda teknolojisini hesaba katmadığı için eleĢtirilmiĢtir. Zamanımızdaki elitlerin 

açıktan açığa söylemeye cesaret edemeyerek gizliden gizliye Malthus‟un fikirlerine 

itibar edip onları uygulamaya koymaları maalesef çok acıdır. Bu fikirlerin en masum 

görünümlüsü, aile planlaması adı altında nüfus artıĢına mani olma çalıĢmalarıdır. 

Daha çok insan, refahtan daha fazla pay talebi demek olduğu için, bu fikre Ģiddetle 

karĢıdırlar. 



Halbuki, ekonomi bütün insanların saadet, selamet ve refahı için yapılmalıdır. 

Küçücük bir azınlığın mutluluğu pahasına büyük çoğunluklar heba edilmemelidir. 

Zenginlik, küçük bir grup arasında dönen bir devlet olmamalıdır. VatandaĢların tek 

tek refahı hesap edilmelidir yandaĢların değil: Aksi takdirde uygulanan ekonomik 

politikaların ne kıymeti olur ki? 

ġimdi bu Malthus‟un çocuklarının en son marifetini, Tsunami Felaketinde ibretle 

izliyoruz. Bu felaketin yaklaĢmakta olduğunu yaklaĢık 4 saat öncesinden bilen ABD, 

ilgili devlet baĢkanlarına acilen haber vermeyerek bu felaketi, insanoğlunun nüfus 

artıĢını kontrol eden “pozitif faktör” olarak algıladığını göstermiĢtir. Dahası, felaket 

sonrası teklif ettikleri yardım miktarları ile de bu argümanlarımızı desteklemiĢlerdir. 

ĠĢte bu zihniyetten dünyaya ne fayda gelir? Bunlar, utanmadan hangi medeniyeti bize 

ihsas ettireceklerini sanıyorlar? Hangi değerler manzumesini üstünlük olarak 

önümüze koyacaklar? 

Evet, her zaman ifade ettiğim gibi, bu Malthus‟un çocuklarının bize vereceği ya da 

öğreteceği hiçbir iyilik yoktur. Belki de bize yapacakları en büyük iyilik, “gölge 

etmemek” olacaktır. Çünkü bu, helak olmaya mahkum bir zihniyettir. 

 

İnsan Faktörü 

Ġçinde bulunduğumuz ekonomik kaos ya da krizler süreci, insanımızın temel 

ekonomik konulardaki tartıĢma eksenini de büyük ölçüde değiĢtirmiĢ gözüküyor. 

Ġçinde bulunduğumuz bu dinamik süreçte, tartıĢmalar neredeyse tamamen rakamlar 

üzerinde olmaktadır. “Her Ģey insan için” olması gerekirken, insan ekonomi için bir 

integral-rakam olarak algılanır olmuĢtur. 

Halbuki, her ne olursa olsun, temel ekonomi politikaları insani temelli olmalıdır. 

Diğer bir ifade ile, temel ekonomi politikaları toplumsal adaleti hem statik hem de 

dinamik olarak güçlendirecek insani politikalar içermelidir. Günümüzde bu tür 

yaklaĢımları maalesef görememekteyiz. 

Bu bağlamda, hür teĢebbüse verilmesi gereken önemin yanısıra, genel ekonomik 

faaliyetleri kontrol ve yönlendirmede hükümetler egemen olmalıdırlar. Bu çerçevede 

hükümetler egemenliği ellerinden kaçırdıkları zaman, ellerinden kaçırdıkları Ģey 

sadece ekonominin idaresi olmaz! Genel olarak bir toplumun yönetimi ve ülkenin 

bağımsızlığı da tedricen elden çıkmıĢ demektir. Türkiye-IMF ya da Arjantin-IMF 

iliĢkisini buna örnek olarak gösterebiliriz. 

Hükümetler, sözkonusu egemenliği ellerinde tuttukları taktirde, sömürücü 

(tekelleĢme, kartelleĢme vb. gibi) kurumların sömürmelerine fırsat vermemeli ama 

onları toplumsal değiĢimin (ilerlemenin) itici gücü pozisyonuna sokmalıdırlar. 

Özel mülkiyet kurumu insanın doğal güvence duygusunu karĢılamak için özenle 

muhafaza edilmelidir. Ancak bu durumun statükocu bir yaklaĢımla toplumsal 

dinamizmin önünde engel olarak dikilmesine de müsaade edilmemelidir. Bu da 

hükümetin sözkonusu egemenliği elinde tutmasıyla gerçekleĢebilir. 

Büyüme sürecinde toplumsal refah, tüm toplum sınıflarının bilfiil faydalanacağı 

Ģekilde adil bir paylaĢımla gerçekleĢtirilmelidir. Refahın adil bölüĢümü için belli bir 

kriterin olgunlaĢması beklenmemelidir. Bu, belli bir sistematik içerisinde doğal olarak 

ya da otomatik olarak gerçekleĢmelidir. Dahası, ekonomik geliĢme sürecinde insan 

faktörüne maksimum önem verilmelidir. Böyle bir anlayıĢla ahlak kurallarını saf 

anlamda ekonomik alanlarla birleĢtiren toplumsal yaklaĢım, hem maddi hem de 

manevi planda hayatın kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Bu durum insana toplum 

karĢısındaki sorumluluğunu hatırlatacak ve onu yoksullukla baĢabaĢ giden toplumsal 

çöküĢün tehlikelerinden de koruyacaktır. 



Toplumun tamamen maddi yanıyla ilgilenen bir ekonomik kalkınma süreci toplumsal 

yapının aleyhine olur. Ġnatla dayatılan materyalist-darvinist yaklaĢımlar toplumsal 

dokuyu bozar ve sosyal patlamalara sebep olur. Dayatma ve Ģiddet toplumu 

Ģekillendirmede ters etkisi olan bir enstrumandır. Zamanla, kullanmak isteyenlerin 

ellerinde patlayabilir. 

 

 

 

Yabancı Sermaye Neye Yarar? 

Türkiye‟deki hükümetlerin, pervasızca uyguladıkları IMF reçeteleri neticesinde 

2000 Kasım ve 2001 ġubat krizleri yaĢanmıĢ ve ülkemiz ciddi yara almıĢtır. O 

zaman bu krizler sorgulanırken, “sebep olanlar” değil “sebepler” sorgulanmıĢtı. 

Suçlunun “cari açık” ve bunun sebebinin de “kur çıpası” olduğuna hükmedildi 

ve cezası da “ölüm” oldu. “Kur çıpası” yok edilerek “dalgalı kur”a geçildi. 

Ancak, “krizden avanta elde edenlerin dıĢında”, bu iĢi yapanlar pek 

sorgulanmadı. Aslında o krize “sebep olan”lar, müteselsilen, o zamanki 

kayıtsız Ģartsız IMF‟ye teslim olmuĢ Hükümet ve o Hükümete akıl (talimat) 

veren IMF idi. Hiç kimse IMF‟nin üzerine gidip hesap sormadı. Tam tersine, 

“eyvah baĢımıza neler geldi, ey yüce IMF bize Ģimdi ne buyurursun” havasıyla 

IMF‟ye koĢup yalvarıldı. O da her zamanki edasıyla, tavsiyelerde bulundu. 

DerviĢ getirildi ve O da ülkemizin finans kapitale teslim edilme sürecinin ikinci 

aĢaması olan, “devir teslim öncesi, kurumsal yapının oluĢturulması” aĢamasını 

tamamladı. 

Gül-Erdoğan Hükümetlerine ise, ülkenin finans kapitale “devir teslimi”ni 

yaptırıyorlar. Dolayısıyla, mevcut durum ile ilgili olarak “Arjantin‟e döneriz” 

benzetmesi eksik bir benzetmedir. Ancak, yine de, olayların nereye 

sürüklendiğini anlamak açısından önemli bir algılama mesafesidir. 

ġimdi, ana hatlarıyla olan biteni tasnif etmeye çalıĢalım. Yabancı sermaye 

ülkemize iki koldan giriyor. Birincisi sıcak para olarak giriyor. Bunun hiçbir 

faydası yok. Sadece, ülkemizdeki tasarrufların üzerinden rant geliri elde etmek 

için geliyorlar. Bu parayı hesap ederek bir ekonomik denge oluĢturursanız, bu 

“bıçak sırtı” dengesi olur. Sıcak paranın dıĢarıya doğru en ufak bir hareketi ile 

bütün yapı bozulur. Ülkede ciddi bir kriz yaĢanır. 

Peki, ülkemizde sıcak para var mı? Evet, 100 milyar dolar civarında! 

Dolayısıyla bugün oluĢturulan bütün dengeler sahte! “Para gelsin de nasıl 

gelirse gelsin” diyen iĢbirlikçi bir zihniyetin, ülkeye yapacağı en büyük felaketi 

yaĢıyoruz. Değil gırtlağını, k..... yırtsan nafile! 

Yabancı sermayenin ülkemize girdiği ikinci kol ise “ reel yatırımlar” koludur. 

Bu reel yatırımları da üçe ayırabiliriz. Birincisi doğrudan inĢaa yatırımları. 

Yani, yabancı sermayenin ülkemizdeki tasarruflar ile gerçekleĢtiremiyeceğimiz 

yeni doğrudan yatırım yapmak için gelmesi durumu. Ġkincisi, yabancı 

sermayenin gerek özelleĢtirmeden gerekse TMSF‟den zora düĢürülmüĢ 

Ģirketleri satın alması durumu. Bu ikisi, 2004 yılında yaklaĢık 180 milyon dolar 

civarında olmuĢ. Üçüncüsü, yabancı sermayenin, bizim kolaylıkla 

yapabileceğimiz kâr getiren sektörlere (süpermarket iĢletmeciliği vs gibi hizmet 

sektörü) girmesi. Bu da 2 milyar dolar civarında oluĢmuĢ. ĠĢte size, mevcut acı 

tablo. 



ġimdi genel olarak baktığımızda, ülkemize reel yatırım yapan yabancı 

sermayenin giriĢinden söz etmemiz mümkün değildir. OluĢan manzara Ģu 

Ģekildedir. Ülkemiz üzerinde, akbabalar gibi (ırkçı emperyalizmin emrinde) 

finans kapital dolaĢıyor. AĢağıda da (içeride) bunlarla iĢbirliği yapan çakallar 

var. 

Kendimizi aldatmayalım. Bu bir yokoluĢ, ölüm manzarasıdır. Kriz demek çok 

hafif kalır. 
 

 

Ekonomi Ne İçin? 

XIX yüzyıl sanat tarihine baktığımızda, sanatın çıkıĢ kaynağı üzerine önemli 

sorgulamaların yapıldığını görüyoruz. Bu sorgulama eksenlerinden bir tanesi de 

sanatın ne için yapıldığına cevap arıyordu. Bu eksenin her iki tarafını da birer tez 

oluĢturuyordu. Bunlardan birincisi “sanat sanat için yapılır”, ikincisi ise “sanat toplum 

için yapılır” tezi üzerine kuruluydu. 

Sanat için sanat, akademik ve kuralcı bir geleneğe, romantik ruha, izlenimcilerdeki el 

değmemiĢ bakıĢ inancına kaynaklık ettiği gibi, sanat yapıtının özerkliğini ortaya 

koyan biçimsel araĢtırmalara da zemin hazırladı. Bu durum zamanla toplumdan 

kopuk, özerk ve bambaĢka bir yapılanmanın ortaya çıkmasına vesile oldu. 

Bu, ekonomistler açısından dikkat çekici ama sanat tarihçileri açısından çok naiv 

giriĢi yaptıktan sonra sözü ekonomiye getirmek istiyorum.  

Mevcut ortodoks ekonominin  bir bilim olmadığını, olsa olsa bir sanat olabileceğini. 

söyleyebiliriz. Çünkü bilim bize, benzer koĢullarda uygulanan formüllerin benzer 

sonuçlar vereceğini söyler. Sanatta ise böyle kesin bir ifade yoktur. Aynı Ģekilde, 

mevcut ekonomik anlayıĢında da benzer koĢullarda uygulanan ekonomik reçeteler 

benzer sonuçlar vermiyor.  

Bugün ortodokslar “ekonomi iyiye gidiyor” derken, halk bunu bir “realite” (gerçeklik) 

olarak değil bir “beklenti” olarak algılıyor. Çünkü, sormayı unuttuğumuz iki sorunun 

cevabı bu iki kesimde farklıdır. Ama burada nedense hem soru hem de cevap gizlidir. 

Gizli kalması ortodoks ekonominin “occult” (büyülü, esrarlı, gizli) yönüne de iĢaret 

eder. 

ÖzerkleĢtirilmiĢ, idealler dünyasına sıkıĢtırılmıĢ, toplumla bağları koparılmıĢ, olaylara 

soyut ve mekanik bir biçimde bakan, neticede, günümüz problemleri karĢısında 

çaresiz kalan ortodoks ekonomi anlayıĢının cevap vermeye cesaret edemediği birinci 

soru “ekonomi ne için yapılır” sorusudur. 

Evet, ekonomi ne için yapılır? Ekonomi, çeĢitli milli hesapların ve istatistiklerin güzel 

gözükmesi için mi yapılır? Ekonomi, “fayda”dan uzak çeĢitli soyut varsayımların 

doğruluğunun test edilmesi için mi yapılır? Yoksa, ekonomi belli bir anlayıĢın 

kutsallaĢması için mi yapılır? Kolayca anlaĢılacağı üzere, ortodoksların cevabı 

sorunun içerisinde gizlidir. 

Birincisi ile beraber hemen akla gelen ikinci soru “ekonomi kimin için yapılır?” 

sorusudur. Ekonomi, elinde “para” olan insanların paralarını “haksız” bir Ģekilde 

artırmaları için mi yapılır? Ekonomi, “paralı” olanların “ayrıcalıklı” olması için mi 

yapılır? Ekonomi, “paralı” olanların “güçlü” olmaları için mi yapılır? 



Mevcut anlayıĢta ekonomi, diğer sosyal, politik, ahlaki ve dini olaylardan 

soyutlanarak bir “occult” anlayıĢı ile yapılmaktadır. Bu anlayıĢ bir avuç elite hizmet 

etmektedir. Yani, ekonomi rantiyeci elit için yapılmaktadır. 

Bu sebeple, bahsedilen iyileĢme rantiyeci elitin durumunun iyileĢmesidir. Sözkonusu 

iyileĢme ifadeleri, halkın refah ve mutluluğunun artırılması anlamına gelmez. 

Çünkü, mevcut ekonomi anlayıĢının merkezinde “insan” değil “rant” vardır. 

Ortodoksların en büyük korkusu da, iĢte bu anlayıĢın geniĢ halk yığınları tarafından 

keĢfedilmesidir. 

Sanırım ve ümid ederim ki korktukları baĢlarına gelecektir! 

 

 

Pazar’ın Keşfi 

MÜSĠAD‟ın düzenlemiĢ olduğu 10. Uluslararası Fuarı ve 8. Uluslararası ĠĢ 

Forumu‟nun sonuçlarına baktığımızda, çok önemli bir keĢfin gerçekleĢtiğini 

görmekten memnuniyet duyuyoruz. O da “Pazar”ın keĢfidir. Bunun önemini anlatmak 

için öncelikle birkaç temel hususu ortaya koymak istiyorum. 

En geniş anlamda “ekonomi”de ya da spesifik anlamda ekonomi politik’de iki 

temel kural vardır. Birincisi; dünyadaki bütün büyük birliktelikler pazarlarda 

kurulur, pazarlarda yıkılır. Örneğin Yüce Osmanlı Devleti’nin kurulumu, 

Selçukluların dağılmasından sonra oluşan beyliklerin, birbirleri aralarında 

Pazar kurallarını düzenlemeleri ile başlamıştır. Aynı şekilde AB’nin kurulumu, 

çelik birliği ve akabinde Avrupa Ortak Pazarı’nın gerçekleştirilmesi ile 

başlamıştır. Yüce Osmanlı Devleti’nin yıkılışına baktığımızda ise, yine 

Pazar’ın esas etken olduğunu görüyoruz. Osmanlı’nın yıkılışı, kapitülasyonlar 

ile başlamıştır. Yani, kendi pazarını kaybetmesi ile yıkılış mukadder olmuştur. 

İkinci ekonomi politik kural da şudur; dünyadaki hemen hemen bütün 

savaşların ardındaki ana sebeplerden biri “Pazar paylaşım kavgası”dır. Bu 

kuralı bir sonuç ifadesi olarak da algılayabiliriz. Yani, dünyadaki bütün 

harplerin akabinde “pazarlar”ın yeni hakimleri ve yeni ekonomik dengeler 

ortaya çıkar. 

Pazar’ın bir başka önemi ise ekonomi çarklarının dönmesi ile ilgilidir. Eğer 

Pazar yoksa, üretim de ticaret de yok demektir. Üretim ve ticaret yoksa, finans 

sektöründen de bahsedemeyiz. Bu sebepten dolayıdır ki Keynesyen ekonomi 



anlayışı, talebi destekleyen “efektif talep” kavramı üzerine modelini 

geliştirmiştir. Efektif talep Pazar demektir. 

Şimdi bunun gibi birkaç ana temayı ifade ettikten sonra, MÜSİAD 8. 

Uluslararası İş Forumunda yapılan önemli konuşmalardan birkaç alıntı 

yapmak istiyorum. Dönemin Başkanı Ömer Bolat’ın Afro-Avrasya vizyonu, 

sonu dünya siyasi hakimiyetine giden çok önemli bir ekonomik kavga alanıdır. 

Avrasya, Batı Avrupa ve Uzak Doğu gibi ekonomik açıdan gelişmiş iki bölgeyi 

içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, Avrasya’ya tam bir hakimiyet sağlamak, 

küresel hakimiyet ile aynı şeyi ifade eder. Buna Afrika pazarını da katmak, 

global elitlerin elinden duygu sömürüsü ajanlarını da almak demektir. 

Recai Kutan’ın konuşmasında işaret ettiği, “D8’in canlandırılması” ise Afro-

Avrasya’nın kalbinin çalışır hale getirilmesidir. Çünkü D8, Afro-Avrasya’nın 

stratejik hattını oluşturur. Bir ucu Kara Afrikasında, diğer ucu Asya-Pasifik’te 

olan bir başka stratejik hat yoktur. Afro-Avrasya’nın, bu hattın halesinde 

canlanması, cari küresel Pazar üstünlüğünü derinden sarsacak ve adil 

bölüşümü zorlayacaktır. 

D8’in imzacılarından olan Malezya E. Başbakanı Mahathir Muhammed, Afro-

Avrasya küresel Pazar üstünlüğü vizyonunun uygulanabilir olduğunu ifade ve 

teyid eden konuşması ile de tünelin ucundaki ışığı göstermiştir. Zorluklar 

yenilmek, yollar katedilmek, engeller aşılmak için vardır. 

 

Evet, bütün ifadeler ve dünyadaki diğer gelişmelere baktığımızda, bana göre 

21. Yüzyılın en büyük keşfi, yukarıda bahsettiğim anlamda, müslümanların 

“Pazar”ı keşfetmesidir. 

 

 

İhracaat Problematiği (1) 

 

Batı ve Kuzey Amerika Pazarlarında  ürün zenginliğinin ve ticari zenginliğin son 

yıllarda hızla arttığı ifade edilmektedir. 

Ancak, burada önemli olan nokta bu büyümenin nasıl finanse edildiği noktasıdır. Bir 

ülkedeki büyüme, o ülkenin kendi iç piyasa dinamikleri tarafından finanse ediliyorsa, 



sağlıklı, sürdürülebilir ve adil bir büyüme söz konusudur. Ancak, bazı sunni 

geliĢmeler ile tesadüfen (ya da bir kumpas ile!) finanse ediliyorsa, orada sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmemiz oldukça zordur.  

Batıdaki bu büyümeye ya da zenginliğe daha yakın plandan baktığımızda, onun 

geliĢmekte olan ülkelerin ihracaatlarına dayandığını görüyoruz. Bu söylediğimiz hem 

mal ve hizmetler açısından hem de finansman açısından böyledir. 

Bu durumun, mal ve hizmetler açısından böyle olduğunu tespit etmek zor değildir. 

Ancak finansman açısından nasıl oluyor derseniz, bu konuyu birkaç safhada analiz 

etmemiz gerekir. 

Borcu olan ve bu borçlarını IMF-Dünya Bankası gibi uluslararası finans 

kuruluĢlarının yardımı ile azaltmaya çalıĢan ülkelere, IMF‟nin ilk yaptığı 

tavsiyelerden biri ihracaatın artırılması tavsiyesidir. Ancak olayı ana hatları ile 

çizdiğimizde, o ülkede ihracaatın artabilmesi için ücretlerin (emeğin, hammaddenin) 

oldukça düĢük olması ve uluslararası kuruluĢların haklarının kanunen teminat altına 

da alınmıĢ olması gerekir. Bu sağlandıktan sonra yapılacak olan iĢ, bol bol ihracaat 

yapmaktır. Ġhracaat yapan bir ülke bol bol “döviz” kazanır. Kazanılan döviz sayesinde 

borçlar faizleri ile birlikte zamanla geri ödenir. Bütçe açıkları da kapanır. 

Sadece bu çerçeveden baktığımızda yapılan tavsiye doğrudur. Ġhracaat, en azından 

ithalaatı karĢılamak için yapılması gerekir. Fazla olursa (ticaret fazlası) daha da güzel 

olabilir. Ancak burada sorgulanması gereken Ģey, elde edilenin ne olduğudur. 

Eğer elde edilen Ģey, altın gibi, kıymeti kendinden menkul bir Ģey olsaydı bir problem 

olmazdı. Ġhracaatınıza mukabil, gerçek bir Ģey almıĢ olurdunuz. Sahip olduğunuz 

kıymetleri veriyorsunuz, karĢılığında da bir baĢka kıymet alıyorsunuz. Problem yok 

gibi. 

Ancak, bugünkü uluslararası ticaret sisteminde elde edilen kazanç “dolar”dır. Yarın, 

ne olacağını bilemediğimiz dolar! Dahası, ülkenin ekonomi yönetimi dolar ile ilgili 

olarak yarın ne olacağını bilemedikleri için, elde edilen kazancı hemen kendi yerel 

para birimlerine de çevirememektedir. Herangi bir spekülatif saldırıya karĢı, belli bir 

miktar dolarda pozisyon almaktadır.  

Bu durum, iki tane sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Birincisi, ihracaata yönelik 

üretimde yerel para birimi kullanıldığı için, üretilen mal ve hizmetlere mukabil 

piyasada var olması gereken para “var olmamakta”dır. Ġkincisi, değeri itibari olan bir 

döviz riski alınmaktadır. Bu risk de her zaman, uluslararası spekülatörlerin ilham 

kaynağı olur. 

Ġhracaat ile ilgili daha enteresan bir aĢama da Ģudur. Ülkeler, elde ettikleri dövizi 

merkez bankalarında nakit olarak tutamayacaklarına göre, uluslararası derecelendirme 

kuruluĢlarının yönlendirmesiyle genellikle Amerikan devlet tahvillerinde 

tutmaktadırlar. Bu tahvillerin faiz kuponları yıllık yüzde 2-4 civarındadır. Neticede 

yapılan iĢ, Amerikan devletine borç vermekten ibaret olur. ĠĢte bu, modern finans 

hegamonyasının (sömürüsünün) bir baĢka yüzüdür. 

 



 

İhracaat Problematiği (2) 

Nasıl, “borç-faiz-borç” kısır döngüsü ölümcül bir sarmal ise, parası aĢırı değerli bir 

ülkenin, parası aĢırı değersiz bir ülkeden sürekli mal ve hizmet satın alması (ithalaat 

ve ihracaat) da o derecede ölümcül bir sarmaldır. Bu durum iki Ģekilde son bulur. 

Birincisi, parası aĢırı değersiz ve sürekli ihracaat yapan ülkenin yok pahasına heba 

edilen kaynakları tükenirse bu dıĢ ticaret sarmalı son bulur. Ġkincisi, parası aĢırı 

değerli ülke, bütçe açığını belli bir orandan sonra ihrac ettiği tahvillerle finanse etmeyi 

durdurursa bu dıĢ ticaret sarmalı son bulur. Merkez bankalarının faiz politikaları bu 

olayda katalizör rolü oynar. Örneğin Amerika‟daki reel faiz oranları, kreditör 

ülkelerdeki (bu durumda ihracaat yapanlar!) faiz oranlarından daha yüksek ise, bu 

Amerikan finans sistemine çok büyük oranda bir likit akıĢına ve dolayısıyla da 

devletin borçlanmasına sebep olur. 

Para, bu Ģekilde Amerikan ekonomisine girerek onu güçlendirirken, ihracaat yapan 

ülkelerde gerçek hayat standardı düĢer, sahip oldukları doğal zenginlikler tükenir, 

endüstriyel çevre kirliliği artar, ücretler daha da düĢer, yerli sanayi çöker ve fakirlik 

artar.  

Bu konuda çözüm olarak yapılması gereken iĢ, ülkeler arası eĢit Ģartlarda dengeli 

ticaret ve kalkınmaya yönelik bölgesel iĢbirliğidir. 

ġimdi tüm bu açıları ele aldığımızda, her türlü olumsuzluğa rağmen ihracaatımızın 

artıyor olması, uluslararası finans hegamonyasının bir kumpası olarak önümüze 

çıkmaktadır. 

Bakınız nasıl oluyor. 

Ülke olarak dolar üzerinden yüzde 12 ile borçlanıyoruz. 

Bu para ile ya borç ödüyoruz ya da üretim (ihracaat) tedariği yapıyoruz. 

Fiili olarak ihracaat yapıp dolar kazanıyoruz. 

Kazandığımız doları TL‟ye çeviremiyoruz çünkü dolara karĢı herhangi bir spekülatif 

saldırı olasılığından endiĢe duyuyoruz. 

Elde tuttuğumuz dolar boĢ duracağına nemalansın diye, yüzde 2-4 civarında faizle 

Amerikan bonosuna yatırıyoruz.  

Dolayısıyla; 

Dolardaki geleceğe yönelik belirsizlik, ülkelerin döviz kazanımlarını ya Amerikan 

devletinin finansmanına sevkediyor ya da ellerinde Türkiye‟nin tahvillerini tutan 

bankerlerin yüksek faiz kazanmasına sevkediyor. 

ġimdi bütün bu anlattıklarımı çok çok basite indirgeyip ara kademeleri de atarsam, 

neticede elde edeceğimiz kurgu Ģudur: Amerika‟dan yüzde 12 faizle borç para 

alıyoruz. Sonra o parayı tekrar Amerika‟ya yüzde 2 faizle borç veriyoruz. Aradaki 

farkı kapatmak için de mal ve hizmet veriyoruz.  

Daha da anlaĢılır olması için Ģu Ģekilde de ifade edebilirim: ArkadaĢınızdan yıllık 

yüzde 12 faizle 100 dolar borç alıyorsunuz. Sonra da hemen o 100 doları, yüzde 2 

faizle yine o arkadaĢınıza borç veriyorsunuz. Yıl sonu geldiğinde siz arkadaĢınıza 12 

dolar vereceksiniz, o da size 2 dolar verecek. Onun iĢi kolay! Ancak siz, eksik kalan 

10 dolarınız için evinizin eĢyasını yok pahasına satıyorsunuz. O 10 doları 

kazanıyorsunuz ve arkadaĢınıza veriyorsunuz. 

ĠĢte, buradan anlaĢılacağı üzere, ihracaatımızın artıĢı tek baĢına değerlendirilebilecek 

bir olay değildir. Mevcut durumda ise, hiç sevinilecek bir olay değildir.  

Zaten dikkat edilirse, ihtacaatımız artıyor ancak bu durum ülkemizin kalkınmasına ve 

vatandaĢımızın zenginleĢmesine değil, Amerika‟nın finansmanına yarıyor! 

Bilmem farkında mısınız?! 

 



KalkınMA Ekonomisi (1) 

Ülkemiz açısından  irdelenmesi gereken bir konu vardır. O da, uygulanmaya çalıĢılan 

ekonominin kimliğinin tespiti konusudur. 

Türkiye, kendisini kalkınmakta olan ülke statüsünde görmektedir. Dolayısıyla, 

öncelikle gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı Ģey, “kalkınma”dır. Yani, ülkemizde “kalkınma 

ekonomisi” uygulanmaya çalıĢılmaktadır. Bu durum, teoride böyle ifade edilebilir. 

Pratikte ise, bir “kalkınMA” ekonomisi uygulanmaktadır. 

Kısacası, söylenenler ile yapılanlar birbirini tutmamaktadır. Bu, ekonomik 

analizlerimizin dıĢında ayrıca incelenmesi gereken önemli bir konudur. Ġhmal edildiği 

taktirde, toplumu yozlaĢtıran hırsızlık, ahlaksızlık, yolsuzluk, hortumculuk vb. gibi 

her türlü pislik doğal olarak yapılır ve garip bir kabul görmeye baĢlar. Bu durum 

toplumların çöküĢünü hatta yokoluĢunu hazırlar. 

Biz, her Ģeye rağmen, bu yazımızda “kalkınma ekonomisi” ile ilgili bazı değerleri 

analiz etmeye çalıĢacağız. 

Ülkemizde uygulanan ekonomi; Neo-klasik, Keynesyen ve Sosyalist ekonominin bir 

karması olarak karĢımıza çıkmaktadır. Uygulanan karma ekonomide bu ana görüĢlerin 

ağırlıkları dönem dönem değiĢmektedir. Bu her üç ana görüĢ, emperyalist batı dünya 

görüĢünün ürünüdürler. Özellikle de 20. yüzyılın baĢlarından itibaren yeniden 

Ģekillendirilmeye çalıĢılan dünyada netlik kazanmıĢlardır. 20. yüzyılın ilk yarısında 

insanoğlu çok büyük harpler yaĢamıĢtır. Bunların içinde kuĢkusuz Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun yıkılması ve doğan siyasi, sosyal ve ekonomik boĢluğun 

doldurulması problemi en önemli problemler arasında yer alır. Ne gariptir ki, bugün 

bize kalkınma reçetesi sunanlar, dün bizim süper gücümüzden rahatsız olanların ta 

kendileridir! 

Akademik olarak kalkınma ekonomisi fikri, özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası ortaya 

çıkmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası bağımsızlıklarını ele alan bir çok ülke, ilk 

olarak “kalkınma” gereksinimlerini tespit etmiĢler ve sömürgeci düĢünce ürünü olan 

ekonomik yapılanmaların çeĢitli oranlardaki kombinasyonlarını, kendi ülkeleri için 

model olarak kullanır olmuĢlardır. Bu durum özellikle 1950‟li yılların ikinci yarısında 

ivme kazanmıĢtır. Çünkü, özellikle bu yıllarda Keynesyen ve Sosyalist ekonomiler 

revaçta idi. SavaĢ sonrası yapılanmaları yönlendiriyorlardı. Neo-klasik anlayıĢa olan 

inanç biraz daha zayıftı. 

1970‟li yıllara gelindiğinde ise, hakim sömürgeci güçlerin istedikleri ekonomik 

yapılanma hem kurumsal hem de pazar olarak iyice yerleĢmiĢti. Devletlerin yavaĢ 

yavaĢ elini ekonomiden çekip, oluĢumları/Ģartları serbest piyasa koĢullarının 

belirlemesi arzu edilmeye baĢlandı. Bu durumda yeniden Neo-klasik anlayıĢ ön plana 

çıktı. 

KalkınMA Ekonomisi (2) bu dizi birleştirilmelidir 

1990‟lı yıllara gelince, özellikle de Soğuk SavaĢ döneminin sona ermesi ile, yavaĢ 

yavaĢ yeni bir yapılanma kendisini hissettirmeye baĢladı. O da, “globalizm” 

(küreselleĢme) kisvesi altındaki finans kapitalizmi idi. 2000‟li yıllarla birlikte artık 

dünyanın birçok kalkınmakta olan ekonomisi finans kapitalistlerin (uluslararası 

tefecilerin) kontrolü altına girdi. Türkiye‟miz de maalesef bu ülkelerden biridir. IMF 

ile birlikte yaĢadıklarımız bunun en açık delilidir. 

Bu her üç görüĢ ve sonradan gündeme gelen finans kapitalizmi, emperyalist batı 

dünya görüĢünün ürünüdürler. Emperyalist görüĢ, insanın refahını ve mutluluğunu 

hedeflememektedir. Bu görüĢler insanın mutluluğunu “tüketim” ve “maddeye/eĢyaya 

sahip olma”da aramaktadırlar. Bunlara göre; bir insan ne kadar çok tüketebiliyorsa 

veya tüketebilme potansiyeline (yani paraya) sahip ise o denli mutlu olur! Bu batıl 

görüĢler, kalkınmada, insanın etik/ahlaki değerlerini gözardı ederek, “pazar”ın veya 



“devlet”in rolünü aĢırı derecede önemsemektedirler. KardeĢlik, sosyo-ekonomik 

adalet ve genel ahlaki değerlere gereği gibi önem vermemektedirler. 

Bu görüĢler yaklaĢımlarında materyalist ve sosyal-Darwinist‟tirler. Bunlara göre, 

kiĢinin toplumun refahına hizmet etmesinin tek motivasyonu, bu hizmetin kendi 

menfaatine uymasıdır. Aksi taktirde, topluma hizmet, toplumun iyiliği, insana hizmet 

gibi kavramlar onu motive edememektedir. 

Neticede gelinen noktada, Türkiye hala oyunun bütününü görememiĢ izlenimini 

vermektedir. Adım adım sömürgeci batı dünya görüĢünün bir ürünü olan finans 

kapitalizmine teslim olurken, verdiği zararı “ileride daha iyi olacak” ümidiyle görmek 

istememektedir. DevekuĢu misali, neyi niçin yaptığını sorgulamaktan korkmaktadır. 

GeçmiĢiyle yüzleĢmekten korkmaktadır. Bir genç kadının kendi hür iradesiyle baĢını 

örtmesinden korkmaktadır. Duyun-u Umumiye ile IMF arasında bir bağ kurmaktan 

korkmaktadır. Arjantin‟deki sosyal patlamanın bir “haber” olarak gündeme 

getirilmesinden bile korkmaktadır. Ekonomik krizlerin sosyal faturasının olacağına 

aklı kesmesine rağmen, sosyal iyileĢtirmelerin ekonomik kalkınmaya katkısını 

görmek istememektedir. 

Belkide Türkiye‟de etkin olan birileri, ülkenin düze çıkmasını istememektedirler. 

Bakın, onca yapılanlar bize bunları sordurmaya baĢladı. Sizler ne der siniz? 

 

 

Bu Para Kimin Parasıdır? 

Hiç düĢündünüz mü; “kullandığınız para kimin parasıdır?” 

Benim param diyebilirsiniz. Ama bu çok naif bir cevap olur. Merkez Bankası‟nın 

parasıdır diyebilirsiniz. Bu biraz daha sofistike bir cevap olur. Ama sorunun tam 

cevabını teĢkil etmez. 

Ya da soruyu, Charles Pinwill‟in Bankacılığın DemokratikleĢmesi adlı kitabında 

ortaya koyduğu gibi bir örnek ile ortaya koyayım. Bu örneği, anlaĢılabilsin diye çok 

çok basite indirgeyerek anlatmak istiyorum. 

Diyelim ki bankaya 100 YTL‟lik bir mevduat yatırdınız. Banka size, “bu Ģahsın bende 

100 YTL‟si vardır” diye bir hesap cüzdanı verdi. O 100 YTL‟yi de birinci iĢadamına 

kredi olarak verdi.  

100 YTL‟yi kredi olarak alan birinci iĢadamı, 10 YTL‟sini cari ödemeleri için nakit 

tuttu ve kalan 90 YTL‟yi de, baĢka yapacağı bir Ģey olmadığı için  bankaya mevduat 

olarak yatırdı. Banka, kendisine “yeni” gelen bu 90 YTL‟yi aldı ve birinci iĢadamına 

“bu Ģahsın bende 90 YTL‟si vardır” diye bir hesap cüzdanı verdi. 

Sonra, o 90 YTL‟yi ikinci iĢadamına kredi olarak verdi. Ġkinci iĢadamı, 10 YTL‟sini 

cari ödemeleri için nakit tuttu ve kalan 80 YTL‟yi de, baĢka yapacağı bir Ģey olmadığı 

için  bankaya mevduat olarak yatırdı. Banka, kendisine “yeni” gelen bu 80 YTL‟yi 

aldı ve ikinci iĢadamına “bu Ģahsın bende 80 YTL‟si vardır” diye bir hesap cüzdanı 

verdi. 

Sonra, o 80 YTL‟yi üçüncü iĢadamına kredi olarak verdi. Üçüncü iĢadamı da, 

kredinin 10 YTL‟sini cari ödemeleri için nakit tuttu ve kalan 70 YTL‟yi de, baĢka 

yapacağı bir Ģey olmadığı için  bankaya mevduat olarak yatırdı. 



Görüldüğü gibi bu iĢlem devam edebildiği kadar devam eder. Burada, sadece 

verdiğim örneğe bakarak konuĢursak, bankaya gerçekte 100 YTL‟lik bir para yattı. 

Ancak banka, o 100 YTL‟den 270 YTL kredi üretti. Gerçekte bu kredinin 100 

YTL‟sinin karĢılığı var ama 170 YTL‟nin karĢılığı yok. Banka, karĢılığı olmayan 170 

YTL‟nin de faizini çatır çatır aldı. 

Bunu anlaĢılabilsin diye çok basite indirgedik çünkü onlarca bankanın ve milyonlarca 

mevduatın olduğu bir sistemi düĢünürseniz, bu hesabı gözden kaçırabilirsiniz.  

ġimdi burada görülen çok temel bir mesele var. Bankalar, varolan mevduata karĢılık 

en az üçdört kat daha fazla para üretiyorlar. Bu para kayıtlarda var ama gerçekte yok! 

Buna da Kesirli Rezerv Sistemi (Fractional Reserv System) deniyor ve doğal bir Ģey 

imiĢ gibi anlatılıyor. 

Banka, bir kredi verdiği zaman bu parayı üretiyor ve kredi kapanınca da bu para 

yokoluyor. Ancak, alınan faiz reel olarak var oluyor! 

ġimdi baĢtan sorduğumuz soruyu tekrar soralım; bankalar tarafından tekrar üretilen bu 

para kimin parasıdır?  

Banka Ģu anda, “benim geçici zamanlı olarak ürettiğim paramdır” diyor. Pek kimse bu 

sistemi anlamadığı veya sorgulamadığı için arada kaybolup gidiyor. 

Peki sizce bu para kimin parasıdır? 

Bankanın parası mıdır? Zaten Ģu anda bu Ģekilde gidiyor. 

Bu sistemin kurucusu ve kollayıcısı olan devletin parası mıdır? Yani Hazine‟nin 

parası gibi mi hareket edilmelidir? Sistem bu Ģekilde mi reorganize edilmelidir? 

O bankanın mudilerinin parası mıdır? Yani bankanın bu yolla kazandığı paralar 

mudilere pay olarak mı dağıtılmalıdır? 

Yoksa, bu sistemi var eden ve kullanan bütün milletin midir? Bütün fertlere eĢit 

olarak dağıtılmalı mıdır? 

Bankalardaki Paralar Kimin? 

ġimdi, hemen hemen herkesin elinde bankada ne kadar parası olduğunu gösterir bir 

banka cüzdanı var. Eğer, bankalarda parası olan bütün insanlar paralarını çekmek için 

aynı zaman diliminde bankalara giderlerse, bankalar onların hepsine para veremezler. 

Daha teknik bir ifade ile, diyelim ki bankalarda parası olan insanların hesap 

cüzdanlarına göre paralarının toplamı A olsun. Bankaların elinde var olan para da B 

olsun. Bu durumda A, B‟den her zaman çok çok büyüktür.  

Dolayısıyla bankalar, kendilerinde olmayan parayı “bende bu Ģahsın parası var” diye 

bazılarına banka cüzdanı ile vermiĢlerdir. Bu durum, doğal imiĢ gibi yansıtılır ama 

test edildiği zaman büyük krizler çıkar. 

Buna tarihten bir örnek verelim. 



Birinci Dünya SavaĢı ortaya çıkınca, herkes Ġngiltere‟de bankalara koĢtu ve parasının 

tamamını çekmek istedi. SavaĢ ortamında insanlar “ne olur ne olmaz” diye paralarını 

yanlarında bulundurmak istiyorlardı.  

Tabi, bankalarda insanların hepsine verecek para yoktu! Banka yöneticileri telaĢla 

hemen BaĢbakan David Lloyd George‟a gittiler ve “insanlar paralarının tamamını 

bizden geri istiyorlar” dediler. Ġngiliz BaĢbakan saf bir adamdı ve bu bankacılık 

konularını bilmezdi. Bankerlere cevaben; “tabi savaĢ ortamıdır isterler, siz de 

paralarını onlara geri verin” deyince, bankerler oturup David‟e bankacılığın hileli 

temellerini anlattılar. Bankerleri dinledikten sonra, telaĢ sırası David‟deydi! Ne 

yapacağını ĢaĢırmıĢ bir Ģekilde iken, bankerler kendisine “sistemi bozmayacak” bir 

baĢka çözüm önerdiler. 

Hazine, tıpatıp sterline benzeyen “bono” basacak ve piyasaya sürecekti. Bu bonolar 

para gibi likid olacaklardı. Daha sonra, zaman içerisinde, bankalar bu bonoları çeĢitli 

iĢlemler ile piyasadan geri çekecekler ve Hazineye iade edeceklerdi. 

Tesadüfen kriz günleri, 1-3 Ağustos 1914 tarihleri, Ġngiltere‟de “bank holiday” 

(bankalar bayramı) idi. BaĢbakan David Lloyd George bu bayramı 7 Ağustos Cuma 

gününe kadar uzattı. Bu arada Hazine, sterlin parasına benzeyen 500 milyon sterlin 

bono basıp bankacılara verdi. Bankacılar da bunları “para” diye vatandaĢlara verdiler. 

O paralar, üzerinde zamanın Maliye Bakanı John Bradbury‟nin imzası olduğu için 

halk arasında banknot olarak değil, “Bradbury Not” ya da “Hazine Not” olarak anıldı. 

1928 yılına kadar da piyasada tedavülde kaldılar. 

ĠĢte bu tarihi gerçekler de açıkça gösterir ki, elindeki cüzdanlarına dayanarak milletin 

bankamda duruyor zannettiği para aslında yoktur. Dolayısıyla, bankalardaki paralar, 

mudilerin çok azının parasıdır. Diğer mudilerin parası, bankaların hayali olarak 

ürettiği kayıtlardan ibarettir ve gerçekte yoktur! 

 

Ya Tuz Kokarsa?! 

Yirmibirinci Yüzyıla girerken, belkide dünyada yaĢanılan ekonomik krizler sebebiyle, 

değiĢik disiplinlerden birçok araĢtırmacı ekonomi ile ilgilenmeye baĢladılar. Bunlara 

bir örnek olması açısından Köln Üniversitesinden D. Lindenberger ve Würrzburg 

Üniversitesinden R.. Kümmel‟in yapmıĢ olduğu “Termodinamik ve Ekonomi” adlı 

çalıĢmaları ilginçtir. Bu konuda çalıĢan birçok araĢtırmacı, termodinamiğin ikinci yasasına 

göre her türlü ekonomik faaliyetin bir tür çevre kirliliğine yol açtığını da iddia ederler. 

Uçuktur ama doğrudur. 

Ekonomiye bu tür dıĢarıdan yaklaĢımların çoğu kalkınma modelleri ile ilgilenirler. Çünkü 

kalkınma ile ilgili yapacağınız bütün öneriler doğal olarak enerji kaynaklarının kullanımını 

bünyesine alacaktır. Enerji de üretimin esas girdilerinden biridir. Üretim ile ekonominin diğer 

indikatörlerinin enerji kullanımını kurulacak modelin pivot faktörü olarak kullandığınız 

zaman doğal olarak enerjiyi doğrudan ilgilendiren termodinamik yasalarını da, dolaylı olarak 

ekonomik yaklaĢımlarda kullanmıĢ oluyorsunuz. 

Bu tür bir modele istihdam ve sosyal politikaları da bir Ģekilde yerleĢtirebilirseniz, farklı bir 

bakıĢ açısından yeni bir model elde etmek mümkün olur. Ġstihdam ile üretim arasında 

doğrudan bir iliĢki olsaydı belki de istihdamı böyle bir modelde ayrıca düĢünmemize hiç 

gerek yoktu. Ama otomasyon ve bilgisayarlaĢma yüzünden istihdamın ayrı tedbirler ile 

modele entegre edilme mecburiyeti vardır. 



ġimdi bu tür yaklaĢımlarla genel olarak gözlemlediğimiz bir durum Ģudur. Bu tür 

yaklaĢımların neredeyse hepsi ekonominin reel yönüne çare aramaktadırlar. Ekonominin 

diğer yüzü olan para kredi sisteminin dürüst ve gerçekçi olduğunu ise varsaymaktadırlar. 

ĠĢte yanılınan nokta da burasıdır. Ekonominin üzerine oturtulduğu para-kredi sistemi gerçekçi 

olmayan, hayali ve hileli bir düzene sahiptir. Esas aĢılması gereken nokta, bu hilenin deĢifre 

edilerek kenara atılmasıdır.  

Reel sektörün kanunları bellidir. Büyüme ve çürüme (yokolma) için genel geçer 

kanunlar vardır. Bunları termodinamik yasalar ile, Newton, Kepler vb. gibi yasalar ile 

tanımlamanız mümkündür. 

Fakat para kredi sisteminin, reel sistemlerdeki gibi gücünü haklılığından 

(doğruluğundan) alan genel geçer yasaları yoktur. Bu tip yasalarının olmamasının en 

büyük sebebi de faizdir. Çünkü faizin reel sistemlerdeki karĢılığı yoktur. Reel karĢılığı 

olmayan bir Ģeyi karĢılığı olanlarla birlikte aynı kaba koyarak sistematize etmek 

imkansızdır. Onun için de bu tür zorlukları aĢmanın bir bedeli olacaktır. O bedel de 

kriz ve kaostur. 

Son olarak birkaç soru ile bazı Ģeylere dikkat çekmek istiyorum. 

Soru: Bu gün ülkemizde hemen hemen her Ģey dolarize olmuĢ adeta Amerikan finans 

sitemine bağlanmıĢ durumdadır. Peki dolar göçerse bizdeki denklem nasıl olur? Bu 

soruyu dört açıdan irdeleyiniz: (1) Tasarruflara ne olur? (2) DıĢ iliĢkilere (ticaret, 

borçlar vb. gibi) ne olur? (3) ülke içi ekonomik mekanizmalara ne olur? (4) Kurumsal 

yapılara ne olur? 

Ha bu arada, sakın “olmaz” demeyin. Olmaz olmaz! Benden söylemesi! 
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Ekonomi-politik Kurallar 

Bir milletin ya da devletin varlığını sürdürmesi, takip ettiği ekonomi-politik kuramlara 

bağlıdır. Bu kuramların gücü ve uygulanabilirliği ile devletin gücü doğru orantılıdır.  

Ekonomi-politikte hiçbir zaman unutulmaması gereken iki temel kural vardır. 

Birincisi; dünyadaki bütün büyük birliktelikler pazarlarda kurulur, pazarlarda yıkılır. 

Örneğin Yüce Osmanlı Devleti‟nin kurulumu, Selçukluların dağılmasından sonra 

oluĢan beyliklerin, birbirleri aralarında pazar kurallarını düzenlemeleri ile baĢlamıĢtır. 

Aynı Ģekilde AB‟nin kurulumu, çelik birliği ve akabinde Avrupa Ortak Pazarı‟nın 

gerçekleĢtirilmesi ile baĢlamıĢtır.  

Yüce Osmanlı Devleti‟nin yıkılıĢına baktığımızda ise, yine pazarın esas etken 

olduğunu görüyoruz. Osmanlı‟nın yıkılıĢı, kapitülasyonlar ile baĢlamıĢtır. Yani, kendi 

pazarlarını kaybetmesi ile baĢlamıĢtır. Pazarlarını kaybedince de yıkılması mukadder 

olmuĢtur. 



Ġkinci temel ekonomi-politik kural da Ģudur; dünyadaki hemen hemen bütün 

savaĢların ardındaki ana sebeplerin baĢında “pazar paylaĢım kavgası” vardır. Bu 

kuralı bir sonuç ifadesi olarak da algılayabiliriz. Yani, dünyadaki bütün savaĢların 

akabinde pazarların yeni hakimleri ve yeni ekonomik dengeler ortaya çıkar. 

Örneğin Ġstanbul‟un Fethinde bu iki adım ardıĢık olarak gelmiĢtir. Ġstanbul Fethedildi. 

Akabinde, vakit geçirmeden, Sultan Fatih bölge pazarlarını kontrol altına alacak 

adımları attı. Gerekli anlaĢmaları yaptı, birliktelikleri sağladı ve pazarları kontrol 

altına aldı.  

Tarihçilerin naklettiğine göre, Ġstanbul‟un Fethinden önce bölge ticaretinin yaklaĢık 

dörtte üçü (yüzde 75‟i) Bizans tarafından yapılıyor ya da kontrol ediliyordu. 

Ġstanbul‟un Fethinden sonra ise, bölge ticaretinin yüzde 82‟si Osmanlı‟nın kontrolüne 

geçti. Yani pazar hakimiyeti sağlandı. Böylelikle Fetih tamamlandı ve yaĢatıldı. Fethi 

askeri güç ile yaparsınız ama ekonomik güç ile yaşatırsınız. Ekonomik gücünüzün 

meĢru dayanağı da pazarlardaki üstünlüğünüzdür. 

Pazar‟ın bir baĢka önemi ise ekonomi çarklarının dönmesi ile ilgilidir. Eğer Pazar 

yoksa, üretim de ticaret de yok demektir. Üretim ve ticaret yoksa, finans sektöründen 

de bahsedemeyiz.  

Ekonomide fiyat, arz ve talebin kesiĢtiği noktada oluĢur. “Arz”dan kasıt üretimdir. 

Üreticinin hedefi, gelirini artırmak ya da maliyetlerini azaltmaktır. “Talep”ten kasıt 

ise tüketimdir. Tüketicinin hedefi, ihtiyaçlarını minimum masraf ile karĢılamaktır. 

Burada “kalite”yi de bir ihtiyaç olarak not ediyorum. 

Üretim ve üretebilme elbette çok büyük bir kabiliyettir. Ancak bunun bir “GÜC” 

olabilmesi için buna mukabil bir tüketimin de olması Ģarttır. Diğer bir ifade ile 

tüketim, üretimin kurucu gücüdür. 

Pazar ise, üretim ile tüketimin buluĢtuğu yer demektir. Yani fiyatın oluĢtuğu yerdir. 

Bu yerin de gücünü tüketim oluĢturur. Zaten pazar ifadesi, genelde tüketicilerin 

varlığının ifadesi olarak algılanır. 

ġimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan manzara Ģudur.  

Bu konuları tarih boyunca ciddiye almayanlar, hep kaybedenler olmuĢtur.  

Bizler, maalesef, bu konuları genellikle ikinci plana itmiĢizdir. Onun için de 

meydanlarda kazandığımız savaĢları genellikle masa baĢlarında kaybetmiĢizdir. 

Kanımız canımız pahasına kurduğumuz devletlerin pazarlarda boğulup yok olmasına 

seyirci kalmıĢızdır. 

ĠnĢallah, bu böyle gitmez. 
 

Küresel Türkiye Perspektifi   (1) 

Türkiye, bölgesel gibi gözüken ancak küresel sonuçları kaçınılmaz olan bir 
maceraya adım adım sürükleniyor. Bu süreç içerisinde, aynı zamanda, 
ülkemiz dört köşeden/açıdan kendi kendisini ahmakça sıkıştırmaktadır.  
Birincisi, Türkiye yarım yüzyıldan fazla bir zamandır kendisini gittikçe bağlayıcı 
bir şekilde Amerika‟nın doğal müttefiki olarak görmüştür. Başlangıçta, 
komünizme karşı oluşan ortak Batı (hür dünya!) cephesinde yer alması, 
sınırında oluşan “kızıl tehlike”ye (!) karşı savunma güdüsüyle izah edilebilir. 
Ancak zamanla bu birlikteliğin stratejik işbirliğine dönüşmesi, Türkiye‟nin 



hareket kabiliyetini yoketmiştir. Diğer bir ifade ile, Türkiye‟nin stratejik atılımları 
Amerikan hedefleri doğrultusunda asimile edilmiştir.  

Amerikan varlığının, çeşitli kurumsal yapıların içinde yer alması ve özellikle de 
uzun yıllar boyunca “merkez sağ”, “liberal”, “muhafazakar-demokrat”   vb. gibi 
politikalarda belirleyici olması, bu işbirliğine sosyal altyapı oluşturulmasında 
önemli rol oynamıştır. Bilimsel ve teknik, ekonomik ve askeri açıdan bu 
bağımlılığın boyutlarını tespit etmek için uzun uzadıya araştırma yapmaya 
gerek yoktur. Ülkemizde yayın yapan mevcut haber/dokümanter kanallarını bir 
hafta takip etmek bile bunun boyutlarının ciddiyetini anlamak için yeterlidir. 

Şimdi Türkiye, Amerikan rotası dışına “düşünce yapısında dahi olsa” 
çıkamamaktadır. İçinde bulunduğu traji komik durumu “gerçekler” olarak 
nitelemektedir. Bu durum, ülkemizi, çevremizde gelişen olaylar açısından 
edilgen konuma sokmaktadır. 

Neticede Türkiye, bazen “Amerikaya ayıp olur”, bazen de “Amerikasız ne 
yapabiliriz ki” diyerek, sele kapılmış sal gibi, Amerikan mecrasında 
sürüklenmektedir. Bu konuda alternatif politikalar geliştirme kabiliyetini de 
bilinçsizce köreltmiştir.  

Alternatif örneği olması açısından ifade etmek gerekirse, Sn. Erbakan‟ın D8 
projesi bu anlamda çok ciddi bir atılımdır. Nitekim, daha sonraları Yüksek 
rütbeli bir askerin “dış politik ufkumuzda İran ve Rusya pencereleri açmalıyız” 
şeklindeki sözleri, D8‟in ne kadar zamanlı ve önemli bir atılım olduğunu 
destekleyen bir ifadedir. Bugünlerde yaşadıklarımız ise, D8‟in “fırtına öncesi 
hazırlanmış yeldeğirmeni” gibi olduğunu isbat etmektedir. 

Türkiye‟nin sıkıştığı ikinci açı, kendi kendisine bakış açısıdır. Ülkemiz resmi 
tarihini cumhuriyetin kuruluşu ile başlatmaktadır. Ondan öncesine pek sahip 
çıkmamaktadır. Bu bazı konularda (taktik olarak) işe yarayabilir. Ancak, 
stratejik olarak biz istesek de istemesek de, dış dünyadan bakıldığında 
Türkiye bir Osmanlı bakiyesidir. Şu andaki “sorunlu bölgeler” Osmanlı 
idaresinde sorunsuz idi. Bunu çok açık bir şekilde dile getiren Lübnan eski 
bakanlarından Hasan Tueini, "ABD'nin, Osmanlı İmparatorluğu kadar adil 
davranacağını sanmıyorum" diyerek aynı zamanda bölge ülkelerini de 
uyarmıştır. 

Türkiye bir an önce, bölgede yapılan emperyalist kavganın tam ortasında 
olduğunun  toptan bilincine ulaşmalıdır. Dolayısıyla, ülkemizin bölge 
perspektifi, Musul Kerkük petrollerinden yüzde kaç alacağını 
hesaplattırmaktan çok daha geniş ve büyük olmak zorundadır. Türkiye 
bölgeye dönük hesaplamalarda dünyanın en güçlü ülkesidir. Bölgede her türlü 
savaşı önleyebilecek tek ülkedir. Yeterki doğru duruşu sergilesin. Bölgedeki 
“asal ülke” olarak dik durmayı becerebilsin. 

 

Küresel Türkiye Perspektifi   (2) bir öncekine bağlanabilir 

Türkiye‟nin kendi kendini sıkıştırdığı üçüncü açı, tercih ettiği ortodoks ekonomi 
anlayışıdır. Ortodoks ekonomi anlayışında içine düşürüldüğümüz Borca 
Dayalı Para Sistemi ile adım adım bir iflasa doğru sürüklenmekteyiz. (Anne 
Krueger‟in çalışmaları) 



IMF talimatları doğrultusunda gittikçe dışa bağımlı ve kendi zenginliklerimizin 
fakir bekçileri haline getiriliyoruz. IMF, ülkemizdeki yaşamın kalıcı bir parçası 
haline gelmiştir. Dolayısıyla da bu ortodoks politikalar çerçevesinde ülkemizin 
yakın bir gelecekte borç-faiz sarmalından kurtulması mümkün 
gözükmemektedir. IMF, içine düşürüldüğümüz ekonomik kaostan ziyade kendi 
kreditörlerinin paralarının geri ödemesi ile ilgilenmektedir. 

Bundan daha da kötüsü, makro ekonomik dengeler arasında unutulan mikro 
ekonomideki hayatların dramıdır. Oradaki her bir hikaye gerçekten yürekler 
acısıdır. 

Ülkemizin kendisini sıkıştırdığı dördüncü açı, devletin, halka karşı kendisini 
koruması esasına göre yapılandırılmış olmasıdır. Bugün, halkın yapmış 
olduğu her türlü toplu hareketten “devlet” kendisine bir tehdit payı 
çıkarmaktadır. Bu durum, devletin sağlıklı düşünüp doğru karar almasına mani 
olmaktadır. Bu çerçevede, anayasada olmasına rağmen, bazı konularda 
referanduma gidilmesini bile, ileride başka şeylere emsal teşkil eder 
düşüncesi ile “sakıncalı” olarak görebilmektedir. Halbuki, bir devletin en büyük 
destekçisi halk değildir de nedir? 

Şimdi bu dört ana açıyı ortaya koyduktan sonra Türkiye‟nin öncelikle yapması 
gereken iş, kendi kendine vurmuş olduğu prangaları kırıp atmasıdır. Akabinde, 
geniş bir perspektiften hem ülkede hem de bölgede yeniden yapılandırmaya 
hızla yönelmesidir. Bunun için Yeniden Büyük Türkiye projesi en güçlü 
projedir. 

İçinde bulunduğumuz konumun kolay bir konum olduğunu kimse iddia 
etmiyor. Ancak unutmamak gerekir ki (J.P. Sarte‟ın dediği gibi) büyük insanlar 
büyük olaylar karşısında belli olur. Önümüzdeki gelişmeler milletimiz 
açısından bir “milat” mesabesindedir. Atılacak adımlara göre bu, ya bir 
“çıkış”ın ya da bir “çöküş”ün miladı olacaktır. 

 

 

Çarka Çomak Sokmak 

“Çarka çomak sokmak” ya da “oyunu bozmak”. Bunlar Türkçemiz‟de sıkça 
kullanılan ifadelerdir. 

Günümüzde öyle bir “rantiyeci çark” dönüyor ki bu çarkı bozmadan millete 
hizmet etmek neredeyse mümkün değildir. Bu rantiyeci çark, bir avuç insanın 
haksız kazançlarla “devlet” olmasına vesile olmuştur. 

İşin daha da vahimi, Derviş Restorasyonu ile bu “yerli çark”, küresel sömürü 
çarkına eklemlendirilmiştir. Dolayısıyla her taşın altından, yabancı aksan ile 
yerli (!) bir ses çıkmaktadır. 

Sayın Erdoğan‟ın “kandırmaca” seçim taahhütlerinden biri de, “hortum 
düzenine bir son verme” şeklinde idi. Ancak gelinen noktada, bırakın hortum 
düzenine bir son vermeyi, ülkemizdeki rantiyeci düzen daha da tahkim 
edilmiştir.  

Şimdi, son 10 yılda rantiyeci çarklara bakarak birkaç mücadele prensibini 
ortaya koymak istiyorum. Bu açıdan, Sn. Erdoğan‟ın sadece dönerek değil, 
deneyerek de elde etmiş olduğu neticeler akademik açıdan oldukça aydınlatıcı 



neticeler doğurmuştur. Tabi bu arada, bu denemelerin faturası vatandaşa 
kesilmiştir. 

Rantiyeci çarka çomak sokmak için, öncelikle ortodoks ekonomiyi iyi bilmek ve 
tanımak gerekiyor. Bu o kadar önemli bir şey ki, bunu bilmeden hiçbir adım 
atmak neredeyse mümkün değildir. Bugün, gençlerimizi, ortodoks 
ekonomistlerin hakim olduğu ekonomi bölümlerinden mezun ediyoruz ve 
karşımıza bir BAY çıkıyor. Yani, Başka Alternatif Yok! 

Hayret etmemek mümkün değil. Eğer bir insanın eğitilerek cahilleştirildiğine 
inanmıyorsanız, Türkiyemiz‟deki eğitim sistemine bakınız. Çocuklarımızı 
“okutarak” cahilleştiriyoruz.  

Rantiyeci çarka çomak sokmak için ikinci olarak, para-kredi sistemini iyi 
bilmek gerekiyor. Bunun malesef bir okulu yok. Ya da şöyle ifade edeyim, 
okulu var ama anlatılanların gerçeklerle alakası yok. Bu işi sadece bilenlerden 
öğrenebilirsiniz. Ekonomi tetikçilerinden değil. Bir kere öğrenmekle de iş 
bitmiyor. Sürekli takip etmek mecburiyetindesiniz. “Para ışınlama odalarını” 
kendiniz keşfetmek zorundasınız. 

Rantiyeci çarka çomak sokmak için üçüncü olarak, mevcut devlet makinasının 
nasıl çalıştığını bilmek zorundasınız. Hem ne olduğunu bileceksiniz, hem de 
nasıl çalıştığını! Bunların ikisi birbirlerinden ayrı şeylerdir.  

Dördüncü olarak, milletin kitlesel reflekslerini bilmek zorundasınız. Bu gayet 
açıktır bir şeydir.  

Dahası, “rantiyeci çarka çomak sokmak azminde” olacaksınız ve bu azminizde 
hiç bir eksilme olmayacak. Caymayacaksınız, satılmayacaksınız. 

Bütün bunları bilmek, rantiyeci düzene çomak sokmak için yeterli değildir. 
Bunlar sadece, oyundaki kuralları bilmek gibi bir şeydir. Satrançta, mesela, at 
L gider, fil çapraz gider, kale düz gider vs. gibi. 

Bütün bunları bildikten sonra, oyun kurmanız gerekiyor. Bu da apayrı bir 
tecrube, apayrı bir kabiliyet. Çoluk çocuk zihniyetiyle olmaz. 

Kuru sıkıyla ise hiç olmaz. 
 

Sular İyice Isınıyor 

Depresyon ya da kaos dönemlerinde ekonomide istihdam en düşük 
noktalardadır. Talep, tam istihdam ve üretim düzeyinin altındadır. Üretimdeki 
kapasite kullanım oranları oldukça düşüktür. Bu durumlarda fiyatların da 
oldukça düştüğü görülür. (Örneğin, enflasyonda yaşanan düşüşü bu 
kategoride algılamak daha doğru olur!) Tabidir ki, böyle durumlarda kâr 
oranları da oldukça düşüktür. Bu yüzden kimse yatırıma yönelmez. 
Dolayısıyla da yatırımlar neredeyse tamamen durma noktasına gelir.  

Şu sıralarda bu tarif ettiğim durumu aynen yaşıyoruz. İşsizlik artmış. Talep 
kısılmış. Dolayısıyla enflasyon düşüyor görünümünde. Kapasite kullanım 
oranları düşük. Kârlar düşmüş (özellikle ihracaatta!). Ve yatırımlar durmuş. 

Tabi burada, kapasite kullanım oranlarına itirazlar olacaktır ancak o itirazlar 
kapanan fabrikaları görmezlikten gelen itirazlardır. Olması gerekene göre 
değil, var olana göre hesap yapanlar itiraz ediyorlar. 



Diğer bir ifade ile şunu demeye çalışıyorum. Beş fabrikadan ikisi kapanmış ve 
kalan üçü yüzde 85 kapasite ile çalışıyorsa, Kapasite Kullanım Oranları yüzde 
85‟e çıktı diyemeyiz. Aslında, var olana (beş fabrikaya)  göre kapasite 
kullanım oranları yaklaşık yüzde 50‟ye düştü deriz. 

Bu tür bir ortamdan, diğer ifadelerle depresyon, kaos ortamlarından çıkışın 
ana motoru yenileme yatırımlarıdır. Artan yatırım harcamaları ile üretim, gelir 
ve istihdam düzeyi artar. Gelirin yükselmesi (halkın refah düzeyinin artması ve 
tasarrufların artması) bir yandan yeni yatırımlara yol açarken, diğer yandan da 
bu yatırım harcamaları – yatırım çarpanı yoluyla- gelir, istihdam ve üretimin 
artmasına sebep olur. Böyle durumlarda fiyatlar da yükselir. Fiyatlara bağlı 
olarak kârların da yükselmesi, yatırım harcamalarını teşvik eden ikinci bir 
unsurdur. 

Bu canlanmayı izleyen atılım (boom) durumunda ise tam istihdam ve tam 
kapasite durumu tüm ekonomide yaygınlaşır. Böyle durumlarda üretim artışı 
yeni yatırımlarla yani yeni kapasite yaratmakla olur. Ancak yeni yatırımlar 
hemen gelir ve talep yarattıkları halde üretimde artış sağlamaları zamanla 
olur. Bu da tekrar fiyat artışlarına sebep olur... Ve bu dalgalı döngü böylece 
sürer gider. 

Şimdi daha fazla ilerlemeden şu soruyu soralım. İçinde bulunduğumuz 
depresyon / kaos ortamından çıkış sinyalleri alabiliyor muyuz? Hükümet 
aldığımızı iddia ediyor. Ancak biz tersini görüyoruz. Çünkü, bırakın yenileme 
yatırımlarını normal yatırımlar bile yok. Üretim artışı yok. İstihdam artışı yok. 
Gelir artışı yok. 

Sn. Erdoğan, bazı finans göstergelerine bakarak “biraz bekleyin bu iyilik halka 
da yansıyacak” diyor. Bu sözü Sn. Ecevit de demişti, Sn. Derviş de. Ancak “o 
iyilik” hiçbir zaman halka yansımadı.  

Sn. Erdoğan şunu iyi bilmelidir ki ekonominin kendine has kuralları vardır. IMF 
reçeteleri ile hiçbir ülke abad olamadı, Türkiye‟miz de olamaz. IMF‟nin birincil 
derdi alacakların tahsilidir. Ekonominin halka nasıl yansıdığı onlar için o kadar 
da önemli değildir. 

Kısacası, Ortodoks Ekonomide “iki kere iki her zaman dört etmez”. Bunu 
“aynel yakin” öğrenmek Sn. Ecevit‟e çok pahalıya mal oldu. Sn. Erdoğan‟a da 
çok pahalıya mal olacak gibi gözüküyor. O zaman, onun etrafındaki 
şakşakçıların hiçbirinin var olmadığını ya da hep birbirlerini suçladıklarını 
göreceksiniz. Ancak bir şeyden adınız gibi emin olunuz. İşler sarpa sardıktan 
sonra “nasıl sarpa sardı” raporunu mükemmel bir şekilde hazırlayacaklardır. 
Bu da işin uzmanlığı! 

 

Kadrolar Savaşı (1) 
Modern ekonomi bürokrasimizin öncüleri Osmanlı maliye bürokratlarıdır. Duyun-u 
Umumiye ile birlikte idari açıdan özerk bir konuma gelmeyi başaran bu bürokratların 
içerisinde Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler oldukça etkin konumlardaydılar. Başta 
maliye teftiş kurulu olmak üzere tarihsel bir çok kurumun ilk öncüleri Duyun-u 
Umumiye çatısı altında çalışan gayri müslim azınlıklar olmuştur. 

İşlevsel olarak son dönem Osmanlı ekonomi bürokrasisi, Fransız ve Prusya 
bürokratik yapılanmasının taklidi olarak kurgulanmıştır. Birinci önceliği kamunun gelir 
gider dengesine veren bu yaklaşım, her halü karda kamu harcamaları için borç para 



teminini ana uğraş alanı olarak seçmiştir. Bu yaklaşım, o zaman, ekonominin maliye 
eksenli algılanmasına da sebep olmuştur. 

Osmanlı maliye idaresinin gayri müslim azınlığa geçmesi, daha sonra da Saray‟dan 
koparak Duyun-u Umumiye ve Reji idarelerine bağlı olarak çalışması sonucu, 
ekonomi bürokrasisi hem sosyo-kültürel mensubiyet hem de işlevsel bağımlılık 
açısından yabancılaşmıştır. Bu şekilde dış mihraklar, Osmanlı‟nın parçalanarak 
yutulmasını da rahatlıkla gerçekleştirebileceklerini umuyorlardı. 

Ancak, anadolu müslüman unsurlarının Sevr‟e karşı kuvayı milliye ile direnmesi 
neticesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet ile birlikte kapitülasyonlar, 
duyun-u umumiye vb. gibi kurumların ilgasına rağmen, Osmanlı‟nın son dönemindeki 
bürokratik yapı çeşitli kisveler ve kimlikler altında varlığını sürdürebilmiştir. Bunların 
levanten ticari birikime sahip, birkaç yabancı dil bilen eğitimli kesimler olması, sahip 
oldukları kimlikleri ve bağlı oldukları mahfilleri dikkatlerden kaçırmaya yetiyordu. 

Zamanla, masonluk, tapınakçılık vb. gibi uluslarüstü örgütlerin desteğini alan “yerli” 
unsurlar da eko-bürokraside varlıklarını göstermeye başladılar. Ancak bunlara 
desteğini verenler, karşılığında liyakatlerini satın almışlardı. Böylece arkası karanlık 
bir “yerli” topluluk da oyuna dahil edilmişti. DP iktidarı ile birlikte artık bu tür “yerli”lerin 
de ekonomi bürokrasisine takdim edilmeye başlandığını ve bir iç koalisyon 
oluştuğunu görüyoruz.  

1960 ihtilalinden sonra, bir yandan Mason-Sabataist koalisyonu yeniden şekillenirken 
diğer yandan Hitler‟den kaçan Yahudi profesörlerin öğretilerinden etkilenmiş - 
mülkiyeli ağırlıklı – yeni “yerli” unsurlar ekonomi bürokrasisinde ağırlık merkezini 
oluşturmaya başlamışlardır. 

Dış mihrakların güdümünde, halkına yabancı ve totaliter bürokratik yapılanmaya 
karşı ilk doğal direniş İTÜ mezunu siyasetçilerden gelmiştir. Halk ile sosyo-kültürel 
olarak daha rahat ilişki kurabilen bu siyasetçiler, finans kapitale yanaşarak bürokratik 
oligarşik yapıya üstünlük sağlama gayretine girmiştir. Özal bu konuda ilginç bir 
örnektir. İç bürokratik direnişi kırmak için, yurt dışı eğitimli, yabancı dile hakim ama 
finans kapitalin ajanı konumundaki birçok insanı getirerek bürokrasinin kimyasını 
değiştirmiştir. 

Ancak, 1990‟lı yıllar ile birlikte yeni yeni müslüman anadolu unsurunun ya da milli 
unsurların Mülkiye üzerinden ekonomi ve maliye bürokrasisine girmeye başladığını 
görüyoruz. İçlerinde İmam Hatip mezunları da olan genç Mülkiye‟li yeni bürokrasi, bir 
yandan Mason-Sabataist ittifakını diğer yandan da “yerlileri” telaşlandırmıştır. Bu 
çerçevede, Milli Görüş‟ün ekonomi politiğine uygun olarak, kapitalist ve sosyalist 
kalkınma modelleri dışında üçüncü bir yol olan milli ekonomi de dillendirilmeye 
başlanmıştır. 

 
 

Kadrolar Savaşı (2) bu yazı bir öcekine bağlanabilir 
 

Erbakan Hükümeti ile birlikte Milli Ekonomi‟nin başarılı bir şekilde uygulanabilir 
olduğu görülünce, dış mihraklar 28 Şubat tasfiye sürecini devreye sokturdular. 28 
Şubat‟ın gerici-dinci bürokrat tasfiyesi, aslında 1838 yılından beri ekonomi ve maliye 
yönetiminden dışlanmış müslüman anadolu unsurunun tekrar konum kazanmasına 
karşı gösterilen bir reaksiyondur. Anadolu insanı, çocuklarını artık geleneksel olarak 
yöneldikleri mühendislik, hukuk ve eğitim gibi alanlardan ziyade ekonomi ve maliye 
bürokrasisine yönlendirerek, yönetimde söz hakkı ve üretimden pay istemeye 
başlamışlardır. 



Bu sürecin mimarları bir yandan İmam Hatip liselerini işlevsizleştirerek anadolunun 
temel eğitim aracını yok ederken diğer yandan da ekonomi bürokrasisi ile siyasal erk 
arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırıyordu. Seçimle işbaşına gelme yani demokratik yollar 
açık olduğu müddetçe anadolu unsurlarını engelleyemeyeceklerini bilen dış 
mihraklar, ekonomi yönetimi ile siyasal iktidar arasındaki ilişkiyi azaltma hatta 
sıfırlama yolunu seçtiler. Üst kurullar dönemi olarak bilinen 1997 sonrası dönem 
aslında 28 Şubat ekonomi politiğini kurumsallaştırma dönemidir. 

Bağımsız ve özerk üst kurullar sayesinde, siyasal iktidar ile ekonomik iktidar 
birbirinden ayrıştırılmış ve TBMM‟nin temsil ettiği siyasal iktidarın karşısına 
sermayenin/piyasaların egemen olduğu bir ekonomik iktidar alanı oluşturulmuştur. 
Kısacası, TBMM by-pass edilmeye başlanmıştır. 

Bu değişimin yapılması esnasında oluşan krizler ve 28 Şubat‟ın sorgulanması ile 
ortaya çıkan yolsuzluklar ve usulsüzlükler halkın büyük tepkisini toplamış ve milli 
perspektife sahip kadroları işbaşına getirme eğilimi günden güne kuvvet kazanmıştır. 
Anadolu insanının, 28 Şubat‟ın arkasına gizlenen hortumcuları keşfetmesi çok uzun 
sürmemiştir. 

Kazandığı konumu kaybetmek istemeyen dış mihraklar ve finans kapital, bu sefer de 
milletin aklını karıştıma programı ile karşısına çıkmıştır. Milli görüşe benzeyen 
insanlar farklı ideoloji ile milletin karşısına çıkınca, anadolu insanı “ideolojiye” değil 
“görüntüye” sahip çıkmıştır. Basın tarafından pompalanan “Erbakan Hoca‟nın 
talebeleri” sıfatı, ideolojik kusurların sorgulanmasını ikinci plana itmiştir.  

Finans kapital, artık hiçbir eko-bürokratik yapıya güvenmediği için, içinde 
bulunduğumuz Erdoğan döneminde ülkenin ekonomik birikimini direk teslim almaya 
başlamıştır. Kısacası, bu dönemde artık Hükümetler de by-pass edilmeye 
başlanmıştır. Özelleştirmeler bunun en açık örneğidir. 

Ancak, Türkiyemiz‟in jeo-stratejik konumundan ve tarihi müktesebatından dolayı da 
bölgeyi Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) için yeniden yapılandırırken, işbirlikçi bir 
yönetim her zaman dış mihrakların işlerine gelmektedir. Bunun için az bir parçası 
kalan ekonomik devir-teslim tamamlanır tamamlanmaz, mevcut işbirlikçiler yerine 
farklı dokuda yeni bir işbirlikçi yönetim arayışına girilecektir. Son yapılan taban 
analizleri göstermektedir ki, anadolu insanı yaşadığı tecrubelerden sonra iyice milli 
görüşçü çizgiye gelmiş durumdadır. O halde dış mihraklar ve finans kapital, bu sefer 
seçtirecekleri yeni kadroyu sadece görsel olarak değil, söylem olarak da milli görüşe 
benzetmeye çalışacaklardır. Bu son adımı da başarıyla attıkları takdirde, BOP kisvesi 
altında büyük İsrail‟i gerçekleştirmek için önlerinde hiçbir engel kalmamış olacaktır. 

 

Şoklama Düşünceler 

Zaman zaman kişiler, toplumlar ya da devletler öyle bir ayrıntıya dalarlar ki 
bazı ana hatları dahi o ayrıntıya göre algılamaya başlarlar. Ancak, o ayrıntılar 
onların sonunu bile getirebilir. Ayrıntılarda boğulup gidebilirler. 

Böyle bir gidişatta, “şoklama düşünceler” bazen kurtuluşun anahtarıdır. Bu 
düşünceler aykırı gibi algılanır ancak, aykırı değildir. Aykırı gibi algılanmasının 
sebebi, diğerlerinin geleneksel ayrıntıda körelmesinden kaynaklanır. 

Örneğin, Sultan Fatih‟in gemileri karadan yürütmesi fikri. Teknik ve teknolojik 
olarak mümkün olan bu fikir, direkt olarak uygulandı ve çok başarılı bir sonuç 
verdi. O zamanlar sadece konuşulsaydı, millet güler geçerdi! 

Bu açıdan, idarecilerin kendi milletlerini eğitmeleri ve onlara önder olmaları 
oldukça önemlidir. 



Örneğin Japon Devleti, kendi milletini motive etmek ve “her zaman mutlaka bir 
çözüm vardır ve belki de yanındadır” fikrini aşılamak için dünyadaki 
olağanüstülükleri kendi “eğitim müfredatları”na koymuşlardır.  

Japonlar, kendi evlatlarını önce çok modern ve “insansız” (tamamen robotların 
çalışıp yönettiği) bir fabrikaya götürerek; “bakın bütün dünya bunlarla 
yarışıyor, biz de çok çalışıp bunları geliştirdikçe, dünyanın teknoloji lideri 
olmaya devam ederiz” derlermiş. 

Sonra, evlatlarını alıp Hiroşima ve Nagazaki‟ye götürürlermiş. Orada da “bakın 
eğer çalışmaz isek, zayıf olur isek, bunun gibi yok oluruz” dersini 
veriyorlarmış. 

Pekiyi, “Japonya bir ada ve tamamen ablukaya alınırsa, pes etmek 
mecburiyetinde kalmazlar mı?” diye düşünebilirsiniz. Ya da, Japon evlatları 
böyle düşünebilirler. Onun için de Japonlar, evlatlarını alıp Çanakkale‟ye 
getiriyorlarmış ve “işte, vatan böyle savunulur” dersini veriyorlarmış. 

Bizim idarecilerimiz ise, ülkemizde o kadar detaya dalmışlar ki, bırakın milleti 
motive etmeyi, moralleri bozmayı ve hatta onu tehdit etmeyi bile idarenin bir 
cüzü haline getirmişlerdir. 

“Açız” diyen millete, idare, “taşı sık suyunu iç” diyebilmektedir. 

“Ücretim az, geçinemiyorum” diyen çalışana, idare, “çık git o zaman, o paraya 
çalışacak çok adam var” diyebilmektedir. 

“Özgürlük” talep eden millete, idare, “sen ne konuşuyorsun, ben ibadetleri bile 
yasaklayabilirim” diyebilmektedir. 

“IMF‟ye hayır” diyenlere, idare, “memurlara maaş ödeyemez isem sen o 
zaman görürsün” diyebilmektedir. 

Askerinin başına çuval geçirilen idare, “şaka yapmışlardır, bunlar bizim 
stretejik müttefikimizdir” diyebilmektedir. 

Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. 

Görüldüğü gibi, millete aşılanan “yenilmişlik psikolojisi” baştaki idarecilerden 
pompalanmaktadır. 

Sanırım, idarecilerin bir “şoklama eğitiminden” geçirilmesi gerekir. Ya akıllarını 
başlarına alırlar, ya da sandık şoku yaşarlar. 
 

 

Şüpheli İlişkiler 

Sayın BaĢbakan Erdoğan, kısa sürede 100‟den fazla yurtdıĢı ziyaretinde 

bulunabilmiĢtir. 

DüĢünüyorum da, acaba, Ġngiltere BaĢbakanına bu kadar bir sürede böyle bir 

ziyaret trafiği yaptırabilmeleri için, Ġngiliz dıĢiĢleri bakanlığı ne kadar hazırlık 

yapar? DıĢiĢlerinden tanıdığım bir arkadaĢım, “en az 5 yıllık hazırlık yaparlar” 

dedi. Bir de baĢka örnek verdi; “1990‟lı yılların baĢında Alman BaĢbakanı 

Helmut Kohl, böyle bir mekik diplomasisi yapmıĢtı ve sonunda iki Almanya‟yı 

barıĢçı bir Ģekilde birleĢtirmeyi baĢarabilmiĢti.” Almanlar, böyle bir olayın 

hazırlıklarını ise, II. Dünya SavaĢından beri yapıyorlarmıĢ! Zamanı gelince 

düğmeye bastılar ve bingo! BirleĢik Alman Cumhuriyeti. 



Peki bizim baĢbakanımız Sn. Erdoğan ne elde etti? Hiç! Her gittiği yerdeki 

barıĢ çamlarını devirdiği de cabası. Kıbrıs gitti. Ermenistan taviz istiyor. 

Bölgesel, etnik, dini birliktelik olmaz diye Ġslam dünyasını ve Türk 

Cumhuriyetlerini itti. AB de O‟nu elinin tersi ile itti. ABD ise kendisini 

“ölümcül ev ödevleri” ile imtihan ediyor! 

MeĢhur bir ifadedir. Diplomasi, yazılanları okuyup yazılmak istenenleri anlama 

sanatıdır. ġimdi, sizlere birbirinden bağımsız bir dizi iliĢki/olay takdim edeyim, 

sizler de “ev ödevi olarak” bunların arasında mantıklı bir iliĢki kurun. 

 ABD‟nin öncülüğünde, Fas‟tan Endonezya‟ya kadar BOP kisvesi 

altında Filistin merkezli BĠP gerçekleĢtiriliyor. Sn. Tayyip Erdoğan da 

Yemen Devlet BaĢkanı ve Ġtalyan BaĢbakanı ile birlikte BOP‟un eĢ 

baĢkanı. 

 BOP çerçevesinde Afganistan ve Irak iĢgal edildi. Milyonlarca insanın 

canına malına ve ırzına mal oldu. Bütün bölge tehdit altında. 

 1990‟lı yıllarda “özelleĢtirilecek” olmasına rağmen Türk Telekom‟a 

(TT) muazzam yatırımlar yaptırıldı ve TT “bölgenin beyni” haline geldi. 

1990‟lı yılların ortalarında, yatırım programını da hesaba katarak TT‟a 

yaklaĢık 40 milyar dolar değer biçiliyordu. 

 Sn. Tayyip Erdoğan, “Devlet terörü uyguluyor” dediği Ġsrail‟i ziyaret 

etti ve kutsal Yahudi ateĢini tutuĢturdu. 

 Sn. Erdoğan ABD‟de Bush ile görüĢtü. “BOP‟un eĢ baĢkanıyım” dedi. 

ABD‟yi sevdiklerini ve sevdireceklerini ifade etti. Bush, BOP‟u 

hızlandırmalıyız, dedi.  

 Sn. Erdoğan, ABD dönüĢü, tam seçim sırasında Lübnan‟a gitti (16 

Haziran 2005). “ Orada BOP‟u anlattım” dedi. Lübnan‟da kendisini 

Hariri ailesi ağırladı. Saad Hariri‟nin seçim çalıĢmalarına da katıldı. 

 Hariri ailesinin sahip olduğu, Amerikalıların, Ġngilizlerin, Ġtalyanların, 

ve Ġsraillilerin de içinde bulunduğu Oger Telecom, Türk Telekom 

ihalesine teklif verdi (24 Haziran 2004). 

 Bankalarda hazır 2 milyar dolar kuru parası olan ve yılda en az 2.5 

milyar dolar kâr eden Türk Telekom‟u 6.5 milyar dolara Hariri ailesi 

aldı. Ödemeyi taksitle yapacaklarını ifade ettiler. 

 Bağımsız stratejistler, BOP‟un telekominikasyon alt yapısının hazır 

olduğunu ifade ettiler. 

Evet, iĢte olaylar ve iliĢkiler. Yorumu size ait. 
 

 

Üretimin Gücü ve Tüketim Hakkı 



Tamam, devlet don-gömlek üretmez, gazoz üretmez, otel işletmez, yoğurt 

peynir zeytin, şeker, çay, ekmek hiç üretmez. Devlet boya yapmaz. Devlet 

şarkı söylemez...  

Ancak, bu argümanlar ile nereye kadar ve nasıl geri çekilebilir siniz? Devletin 

görevi nedir? 

AKP hükümeti devlet şunu yapmaz bunu yapmaz vs gibi argümanlar ile 

üretimden tamamen çekilmek istiyor. Bunun için de, devletin elinde ne var ne 

yok satmaya çalışıyor.  

Tabi burada şundan tam olarak emin değiliz. Bunlar, böyle inandıkları için mi 

bu argümanları üretiyorlar yoksa IMF talimat verince, “düşmeseydim de 

inecektim” örneği gibi mi argüman üretiyorlar. Burada, sanki ikincisi geçerli 

gibi gözüküyor. Her ne ise. 

Tamam, devlet tamamen üretimden çekilsin ve işleri özel sektöre devretsin. 

Elbette, bu bir yaklaşımdır ve saygı duyulur. 

Ancaaak, her iki halde de devletin temel bakışı değişmemelidir. Devlet, halkın 

refah ve mutluluğunun artıp artmadığının gözleyicisidir. 

Eğer devlet üretime giriyorsa, bu durum salt işletme mantığıyla 

düşünülmemelidir. Devlet üretime, halkın refahını artırmak, adil bölüşüme 

hizmet etmek, tekelleri kırmak (monopol veya oligopol) vatandaşının temel 

tüketim haklarını korumak için girer.  

Yok, eğer devlet üretimden çekilecek ise, bu durumda da halkın refah ve 

mutluluğunu artıracak, adil bölüşümü temin edecek, tekellere müsade 

etmeyecek ve vatandaşın temel tüketim haklarını koruyacak hukuki 

düzenlemeler yapar ve bunu ısrarla takip eder. 

Dolayısıyla burada doğru ya da yanlış diye tanımlamamız gereken husus, 

devletin üretip üretmemesi değil, halkın yanında olup olmamasıdır. Devlet 

üretimde var olmayı tercih edebilir ya da üretimden tamamen çekilmeyi de 

tercih edebilir. Ancak her iki durumda da temel görevi, vatandaşının üretimden 



adil bir şekilde pay almasını temin edecek düzenlemeleri yapmasıdır. Çünkü 

devlet, vatandaş için vardır. Zaten bir ülkede devlet dediğimiz varlık, o ülkede 

yaşayan bütün insanların ortak iradesinin temsil edildiği şeydir/yerdir.  

Eğer devlet, bütün vatandaşlarına karşı eşit davranıp onları koruyup kollamaz 

ise, güçlüler zayıfları ezerler. Bunun ilk örneğini de ekonomi sahasında 

görürüz. Bir avuç rantiyeci ya da bir kısım sermaye sahipleri, sahip oldukları 

zenginliklerine güvenerek, devleti kendi lehlerine ve vatandaşın aleyhine 

tahrik edebilirler, yönlendirebilirler. Burada devletin yapması gereken şey, bir 

avuç güçlü insanın yanında olmak değil, geniş kitlelerin hakkını bir avuç 

güçlünün karşısında savunmaktır. 

Çünkü, üretimin gücü tüketimin varlığından gelir. Bu yapılmadığı takdirde 

güçlü zayıfı “doğal olarak” ezer. Hele hele devlet, “üretim yapıyor” diye 

güçlünün yanında yer alırsa, o toplumda güçlüler, zayıfları ezmeyi kendilerinin 

“doğal bir hakkı” imiş gibi görmeye başlarlar. Bu durumda da halkın refah ve 

mutluluğundan bahsetmek mümkün olmaz. Tam tersine, bir çöküşten 

bahsedebiliriz ancak! 

Hükümet, devletin müşahhas görünümüdür. Hakları adil bir şekilde korumaz 

ise yokolur gider.  

 

 

24 Ocak Kararları ve Dindarlar 

Ülkemiz ekonomisinin önemli bir dönüm noktası 24 Ocak 1980 kararlarıdır. Bu 
kararlar ile uzun süre uygulanmış olan üretime dayalı kalkınmacı anlayıştan, 
finans kapitalizmine teslimiyetin temelleri atılmıştır. 

Bilim ve teknolojide dışarı ile bağlantılı ancak ithalatı zorlaştıran, ithal ikameci 
ekonomi politikaları tamamen tersyüz edilmiş, güya ihracata yönelik neoliberal 
politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Ancak zamanla bu doğrultuda, üretimin 
neredeyse tamamen çökertildiği ve pazarlarımızın da yabancı mallar ile işgal 
edildiğine şahit olmaktayız. 

Bu çerçevede bugün bahsetmek istediğim konu 24 Ocak kararları sonrasında 
kullanılmaya çalışılan din ve dindarlardır.  

Bu kararlar ile Borca Dayalı Para Sistemi takviye edilmiş, faizler ve döviz 
hareketleri serbest bırakılmıştır. Normalde bu kararlar, o zamanın koşullarında 



uygulanamazdı ancak 12 Eylül 1980 darbesi ile işbaşına gelen askeri idare bu 
kararların uygulanmasında oldukça etkili olmuştur. 

24 Ocak kararları ile başlayan yeni süreçte devlet ekonomiden elini çekmeye 
başlamıştır. Toplumda belli bir sermaye terakkümü olmadığı için, birçok 
yatırım ve kartelleşmenin de, temelde İstanbul kökenli elitlere yaraması için 
izlenen yol oldukça açıktır. 

Dindar insanlar, inançları itibarıyla faizden uzak duran, kendi alın teri ya da kıt 
sermayesi ile iş yapmaya çalışan, büyük iş yapacak ise çok ortaklı 
şirketleşmeye gitmeye çalışan Anadolu sermayesini oluşturmaktaydı. 

12 Eylül sonrası dönemde yönetici erk, bir yandan Milli Görüş‟ü tasfiye etmeye 
çalışırken diğer yandan dindarlara yakın durmayı bilinçli olarak tercih etti. 
Öncelikle halk müslüman bir halktır. Ancak daha da önemlisi, bir yandan faizle 
borçlanma revaçta iken, diğer yandan da “faiz haram diyor iseniz almayın, 
devlet size zorla faiz mi veriyor” söylemlerini kullanarak Anadoluda sermaye 
terakkümünün önüne geçiliyordu. 

Dolayısıyla yönetici erk, dindarları yanında tutmak ile hem kendi meşru ve 
siyasi zeminini halka dayandırmış oluyor, hem de onları “faizden uzak tutarak” 
aralarında sermaye terakkümüne mani olmuş oluyordu. Nitekim, halkın banka 
mevduatlarının oluşturduğu paraları “kredi” olarak kullanan elitler, kısa zaman 
sonra karşımıza “rantiyeci azınlık” olarak çıkıverdiler. Bunlar, medyaya ve 
dolayısıyla da siyasete etki ederek ülkenin gidişatını her zaman etkiler 
olmuşlardır. 

Bu oyunu kısmen Refah Partisi bozmaya çalışmıştır. Ancak, iktidara gelişi geç 
ve gidişi erken olduğu için, Anadolu sermayesinin lehine attığı adımlar, malum 
yönetici erk tarafından bu sefer “irtica” ithamları ile örtbas edilivermiştir. 

Şu sıralarda benzer bir oyun, Derviş Restorasyonu sonrasında 
uygulanmaktadır. Derviş Restorasyonu, ülkemizin finans kapitale devir teslimi 
anlamına gelmektedir. Ecevit‟in getirttiği Derviş, uygulamalarını rahat 
yapamayınca DSP‟den CHP‟ye geçmiş ancak muhalefette kalınca da çekip 
gitmiştir.  

Ne ilginçtir ki Derviş Restorasyonunun en sıkı sahipleri ve uygulayıcıları 
olarak, bu iktidar çıkmış ya da çıkarılmıştır.  

Bu sefer, geçmişten aldıkları tecrube ile sadece dindarların değil, dinin 
kendisinin de kullanılabilmesi için, Light İslam ya da Ilımlı İslam projesi ile 
toplumda yer tutulmaya başlanmıştır. İşbirlikçiler ve light İslam yan yana, 
ülkenin finans kapitale tesliminin yanısıra, müslüman coğrafyanın 
emperyalistler tarafından işgaline de göz yumulmaktadır. 
 

 

İçten Çökertme Harekatı 
Artık ülkemizde her kes ve her kesim bir şeylerin ters gittiğinin farkına 
varmaya başladı. İster köylerde, kırsal kesimlerde isterse şehirlerde yaşayan 



insanlarla görüşün hemen hemen hepsinin bu tersliğe ilişkin söyleyecek 
birşeyleri var. Olaylar o kadar açık ve net gelişiyor ki bu terslikleri görmemek 
için kör olmak gerekir. 
Aslında, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar Osmanlı‟yı I. Sevr‟e Sürükleyen 
oyunların aynısıdır. Sadece, aktörler ve araçlar değişmiştir. Rejisör aynı. 
Amaç aynı. Bölgede, Türkiyemiz‟i yumuşak lokma haline getirip parçalamak 
ve Büyük İsrail Projesini uygulamak. Akabinde de dünya hakimiyetini 
gerçekleştirmek! 
Bunun için Türkiye ve İran çok önemli son iki lokma. Bu sebeple, 17 Mayıs 
1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasından bu yana, yani yaklaşık 370 yıldır, birbirleri ile 
harbetmemiş iki ülkeyi birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Diğer yandan, en 
zor zamanımızda en kötü zulmü yapan, defalarca savaşın eşiğine geldiğimiz 
ve hala sınır anlaşmazlığı yaşadığımız Yunanistan ile de bizi “stratejik 
müttefik” yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar sürecin tabiatına aykırı olup 
başarılı olamayacak adımlardır. 
Lakin, Türkiyemiz‟in içten çökertilmesi ve yumuşak lokma haline getirilmesi 
konusunda epey mesafe aldıklarını üzülerek ifade etmek isterim. Ülkemizi 
çökertme hakeratı 5 koldan eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bunlar; 

1. İnsanımız işsiz bırakılıyor. 
2. Aç bırakılıyor. 
3. Borçlarımız artıyor. 
4. Halkımız dinden uzaklaştırılıyor. 
5. Parçalanmaya doğru gidiyoruz. 

İnsanımızın işsiz bırakılması, sosyal politikalarımızın iflas ettirilmesinin bir 
neticesidir. Devletin, sosyal devlet olma özelliği kalmamıştır. Köylüyü, “millet 
seni mi besleyecek” diye azarlayan bir başbakandan veya “gözünü toprak 
doyursun” diyen bir bakandan veya işçiyi sokağa attığında “KİT özelleştirdik” 
diye sevinen bir bakandan millete ne hayır gelir Allah aşkına? Hükümet artık, 
vatandaşa iş vermeyi devletin sırtına yük olarak görmeye başlamıştır. Aslında, 
böyle bir hükümet milletin sırtına yük olmaya başlamıştır. Yakında ne demek 
istediğimizi anlarlar. 
İnsanımızın aç bırakılması, ekonomi politikalarının iflas ettirilmesinin bir 
neticesidir. Hem üretim politikaları iflas etmiş hem de tüketimde adalet yani 
adil bölüşüm gerçekleştirilememiştir. 
Borçlarımızın sürekli artması, finans politikalarının iflas ettirilmesinin bir 
neticesidir. Artık, ağır borçlu ve borcunu borçla çeviren ülkeler sınıfına girdik. 
İşin daha da ilginci, bu sınıfa, son iki yılda girmemizdir. 
Halkımızın dinden uzaklaştırılması, yaygın ve örgün eğitim politikalarının iflas 
ettirilmesinin bir neticesidir. Dinden uzaklaştırılan halkımız, misyoner 
faaliyetlerinin hedefi haline getirilmekte ve emperyalist emellere karşı direniş 
azmini kaybetmektedir. 
Sosyal politikalar iflas etmiş, eğitim politikaları iflas etmiş, ekonomi ve finans 
politikaları iflas etmiş, dış politika diye birşey zaten yok! Peki Hükümet niçin 
var!, acaba? 
İşte bu 5 açıdan, ülkemiz hızla bir yokoluşa doğru sürüklenmektedir. Malesef, 
AKP hükümeti ve tepe yönetimi de, yaptıkları icraatlarla bu süreci 
hızlandırmakta, diğer bir ifade ile dış güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır. 
Yazık, hem de çok yazık. 

 



Hortumcu Dayı 
Öncelikle, İmar Bankası‟na AKP döneminde el konulduğunu hatırlatarak 
sözlerime başlayayım. 

TMSF Yıllık Faaliyet Raporunda açıkça gördüğümüz ifadelere 
dayanarak diyoruz ki İmar Bankası‟nın içi “AKP iktidarı döneminde” bariz bir 
ihmal sonucu (!) boşaltılmıştır. Şimdi, teknik detayları bir tarafa bırakarak 
olayın nasıl cereyan ettiğini ifade etmek istiyorum. Daha fazla teknik bilgi 
almak isteyenlere TMSF faaliyet raporunu detaylı olarak okumalarını tavsiye 
ederim. 

Olay şu şekilde gelişiyor; 

1. BDDK 2003 Haziran‟ında Başbakanlığa bir yazı yazarak 
“Uzan Grubu‟nun enerji şirketlerine el konulduktan sonra İmar 
Bank‟ın nakit durumunun bozulmaya başladığını, bankadan 
yüklü miktarda nakit çıkışları izlendiğini, seçim dolayısıyla 
boşalan BDDK üyeliklerine atama yapılmadığı için Üst 
Kurul‟un toplantı ve karar alma yeter sayısını kaybettiğini” 
bildiriyor. Aynı yazıda, “gerekli işlem yapılması için bir an önce 
boş üyeliklere atama yapılmasını ivedi olarak”  talep ediyor.  

2. Söz konusu yazı basında yer alıyor ve Bankaya el konulacağı 
açıkça anlaşılıyor. 

3. Bu yazı, hiçbir işlem yapılmadan Başbakanlık‟ta 1 ay süreyle 
bekletiliyor. 

4. Yazı 1 ay Başbakanlık‟ta beklerken, İmar Bankasında bulunan 
yaklaşık 8 katrilyon lira civarındaki mevduat, özel bir bankanın 
Ankara Kızılay Şubesi üzerinden İsviçre‟deki bir bankaya 
aktarılıyor. Bankadaki mevduat bittikten 5 gün sonra (yani 
hortumlamadan 5 gün sonra) BDDK üyeliklerine atama 
yapılıyor ve BDDK illk celsede Bankaya el koymaya karar 
veriyor. 

Şimdi burada “izah gerektiren” ancak kanımca “izahı mümkün olmayan” 
en önemli nokta, Başbakanlıkta BDDK yazısının yaklaşık bir ay bekletilmesi 
ve bu bekletme esnasında bankanın 8 katrilyonluk mevduatının 
hortumlanmasıdır. Bunun devlete toplam maliyeti (basın toplantısı metnine 
bakınız) yaklaşık 17 katrilyon lira olmuştur. 

IMF ile, 10 milyar dolar için, millete 3 yıllık bir çile çektirtmeyi reva 
görenler niçin yaklaşık 13 milyar dolarlık bir boşaltmaya mani olmamışlar ya 
da olamamışlardır? 

Bu, kolay kolay geçiştirilecek bir olay değildir. Atamalar niçin bekletildi? 
Bekleme esnasında İmar Bankası yetkilileri ya da ilgilileri ile “özel görüşmeler” 
yapıldı mı? Kim bu “hortumcu dayı”?...  Bu ve benzeri sorular doğal olarak 
gündeme gelmekte ve cevap beklemektedir. 

 

 

Kurbağa Haşlama 



Toplum olarak çok süratli bir değişim ya da bozunum içerisindeyiz. Mevlana 
hazretlerinin bahsetmiş olduğu değerler pergelimizin sabit ayağı yerinden 
oynadı. Onun için de ne kadar dönersek dönelim, düzgün bir halka 
oluşturamıyoruz. Aynı noktaya bir türlü gelemiyoruz. Bulunduğumuz 
pozisyonu da süratle kaybediyoruz. 

Yavaş yavaş ve ardışık olarak öyle olaylar yaşıyoruz ki (belki de) olayların 
süratinden dolayı yaşanılan olayı değil bir sonraki hamleyi tartışır yani tahmin 
etmeye çalışır hale getirildik. Toplumsal olayları manüple edenler, 
algılamalarımızı da yönlendirmeye başladılar. Tam bir toplum mühendisliği 
operasyonu. 

Dün, Kardak Kayalıkları için dünyayı ayağa kaldıran bu millet, bugün, yanında 
Kardak Kayalıklarının esamesinin bile okunmayacağı büyüklük ve önemdeki 
toprağın yabancıların eline geçmesi karşısında tepkisiz kalabiliyor! Hayret. 

Dün, çiftçilerin feryatları Hükümetleri sarsarken, bugün, çiftçilerin feryatları 
sosyal gürültü imiş gibi algılatılmaya çalışılıyor. Devletin ödeyemeyeceği 
kadar ağır bir borç altında olması karşısında ise idareciler büyük bir aymazlık 
ve aldırmazlık içerisinde bulunabiliyor.  

AB diye diye, bu zamana kadar söz konusu bile ettirmeyeceğimiz birçok 
mesele bize dayatılmaya başlandı. Gıkımız bile çıkmıyor! 

Toplumumuzun sabit değerlerinin hemen hemen hepsi yerinden oynamış 
durumda. Toplumsal bakış açımız değişiyor. Bu değişiklik, “bir yerden bir 
başka yere gitme” şeklinde değil de, yukarıdan aşağıya yuvarlanan taşın yer 
değiştirmesi gibi bir şekilde tecelli ediyor.  

Bütün bunların karşısında, toplumumuzun gösterdiği duyarsızlık hem toplumu 
hem de ülkeyi, sonu felaket ile sonuçlanabilecek bir mecraya doğru hızla 
sürüklüyor.  

İşte bu noktada ister istemez 6 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan AB Komisyonu 
İlerleme Raporu‟nun ekinde verilen “Meseleler Raporu” 4. sayfasındaki şu söz 
kulağımızda çınlıyor; “yakın bir gelecekte, Türk halkının düşünce yapısında 
büyük ölçüde değişmeler olacağı beklenmektedir”. 

İşte “Meseleler Raporu”nun esas meselesi budur. Türk halkı bir operasyon ile 
karşı karşıyadır. Bu operasyon, bize göre, bir “Kurbağa Haşlama” 
operasyonudur. 

Kurbağayı sıcak bir suya atsanız, hemen yüzerek ve her türlü çabayı 
göstererek oradan kaçar. Böylece haşlanmaktan da kurtulur. 

Ancak kurbağayı, önce normal bir suya koysanız ve zamanla suyun altında ve 
çevresinde bir ateş yakarak suyu ısıtmaya başlasanız, kurbağa bunun farkına 
varmaz. Önce ılığa ve sonra da tedricen gelen sıcağa alışmaya başlar. 
Normalde birden giremeyeceği sıcak su içerisinde iyice gevşer ve pelteleşir. 
Bu sıcaklık biraz daha artar ve sürerse, birde bakarsınız ki kurbağa suyun 
üstünde ters dönmüş yatıyor. Böylelikle iş bitirilmiş ve kurbağa haşlanmıştır. 

 

 

Hayırda Yarışmak 



Ülkemizde hızla üçüncü nesil bir kriz imkanları hazırlanıyor. Sosyal riski çok 
yüksek bir kriz.  

Böyle olası bir krize “taktik değişiklikler” ile karşı koyamazsınız. Çünkü 
gelişmeler, sizin taktik marjınızı neredeyse sıfırlamış durumda. Böyle bir 
durumda bir stratejik hamleye ihtiyacınız olacaktır.  

Peki ekonomide stratejik bir değişiklik yapmaya hazır mısınız? Yoksa, taktik 
marjınız sıfırlandığı için, önünüze konulacak olan recipé ne ise onu kabul mü 
edecek siniz? 

İşte ekonomi ufkunda beliren yaman soru budur. Ya siyasi tavizler 
vereceksiniz ki bu sürdürülebilir bir şey değildir ya da stratejinizi 
değiştireceksiniz. Çünkü hareket alanınız iyice daraltıldı. 

Kıbrıs‟ı vermeye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da oldu bittilere, Bizans vb. 
gibi bazı yeni yapılanmalara ve de daha birçok tavizleri vermeye hazır 
mısınız? Cevabınız hayır ise, o zaman IMF-DB yörüngesinden ayrılmaya 
hazır mısınız? Eğer buna da hayır diyor iseniz, o zaman üçüncü nesil krizler 
ile tanışmamız yakındır. 

Takdir edersiniz ki içinde bulunduğumuz cendereden çıkış ancak ekonomide 
stratejik değişiklikler ile olur. Stratejik değişiklik ise herşeyin önceden 
planlanmasını gerektirir. Taktik gibi değildir.  

Peki Hükümetin böyle alternatif planları var mı? 

Cevabı gayet basit; maalesef hayır yok!  

Zaman zaman “her türlü planlarımız hazırdır” gibi atmasyon laflara 
inanmamızı kimse bizden beklemesin. Artık milli değerlere bağlılığını ve 
inandırıcılığını yitirmiş bir Hükümet ile karşı karşıyayız. 

“Peki bu durumda ne olacak?” diye sorarsanız, sizlerin dikkatini başka bir 
yöne çekmek isterim.  

Öncelikle örgütlü olmamız ve alternatif yapıları güçlendirmemiz, 
desteklememiz lazımdır. Hiçbir kimse ya da hiçbir yapı, halkın örgütlü gücü 
karşısında duramaz ve kendini milli iradenin üzerinde göremez. 

Talebin arzı doğurma olasılığı, arzın talebi doğurma olasılığından çok daha 
yüksektir. Bu sebeple, halkın önce milli bir şuurla Milli Görüş zihniyetine 
yakınlaşması, bu yönde atılabilecek en önemli ve birinci adımdır. 

İşte hayırda yarışmak isteyenler bunun için çalışsınlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMF GERÇEĞĠ VE 

TÜRKĠYE ĠLĠġKĠLERĠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMF Ne Ki ?! 

Hükümet IMF ile yapılacak yeni bir anlaşmaya imza atmak üzere. Buna 

“ihtiyati standby” diyorlar. Ancak önümüzde ciddi bir başka sorun var.  

Küresel finansal krizden dolayı global elitler, IMF ve Dünya Bankası‟nı 

yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Yani IMF, mevcut fonksiyonları ile 

ömrünü tüketmiş bir teşkilat. Batan bir teşkilat. Siz böyle bir teşkilattan 40 

milyar dolara yakın para alırsanız, adamlar yeniden yapılandırma masraflarını 

sizin vereceğiniz faizlerle ödeyecek demektir. Çalışanların maaşlarını da siz 

ödeyeceksiniz demektir. Zaten IMF‟nin bizden başka “iyi” müşterisi de 

kalmadı. Artık lağvedilmek üzere. Bu krizin (afvedersiniz) kerizi biz miyiz ki 

IMF‟yi finanse edelim. Bir avuç beceriksize iş verelim. Yapmayın Allah aşkına. 

Adına ne koyarsanız koyun, bu yapılan iş yanlıştır.  

Hem bu kuruluşların nasıl yapılandırılacağını henüz bilmiyoruz. Nasıl 

yapılandırılacağını bilmeden bir kuruluşa teslim oluyoruz. Bu kadar açık çeki, 

kimse kimseye vermez. Biz niçin veriyoruz? 17. Stand-by anlaşması ile 3 

milyar dolarlık bir kredi aldık, adamlardan 5 yılda zor kurtulduk. Şimdi 40 



milyarlık bir kredi alırsak en az 50 yıl her şeyimize karışırlar. Ülkeyi bu kadar 

uzun bir ipotek altına sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu büyük bir vebal olur. 

IMF‟nin yeni dönemde nasıl yapılanacağını henüz bilmiyoruz. Onun için şimdi 

bir an, diyelim ki mevcut IMF yapısı içerisinde “ihtiyati standby” yapacaksınız.  

Pekiyi, normal stand-by anlaşmasından farkı nedir bu “ihtiyati” anlaşmanın? 

Farkı şu; IMF ile belirlenen kredi, ihtiyaç duyulması halinde kullanılacak. Oysa 

normal stand-by'da gözden geçirmelerin onaylanmasının ardından kredi 

dilimleri serbest bırakılıyor. İhtiyati stand-by'a imza atan ülke, böylece IMF ile 

ipleri koparmadığını ancak "IMF'nin parasına da ihtiyacı olmadığı" mesajını 

veriyor. İlk bakışta tam AKP‟nin PR‟ına uygun bir ifade.  

Ancak; diyelim ki bir defa bile olsa belirlenen krediyi kullanmaya kalktınız ki 

mevcut konjonktürde bu çok çok yüksek bir olasılıktır. O zaman o hamleniz, 

bütün dünyaya “Türkiye çok zor durumda” mesajı veriyor. Herkes de ona göre 

pozisyon alıyor. Sizin her şeyiniz “batan geminin malları” oluveriyor. Piyasada 

büyük bir panik oluveriyor. Yatırımcılar da kaçıveriyor. Millet de sokağa 

dökülüveriyor...Bilmem anlatabildim mi? 

Diyeceksiniz ki; “kardeşim bu normal stand-by‟dan çok daha riskli bir durum”. 

Evet haklısınız. Ama n‟apalım ki idarenin yapmak istediği bu. “Bizim IMF‟nin 

vereceği paraya ihtiyacımız yok” sinyalini kamuoyuna verebilmek için çok 

daha riskli bir angajmana giriliyor?!  

En iyisi ne yapmak lazım biliyor musunuz? 

IMF‟ye olan borcun tamamını erken ödeyerek bu illetten kurtulmak. Zaten 

yetkililer sürekli halka “bizim IMF‟ye olan borcumuz çok azdır, istediğimiz 

zaman onu öderiz” demiyorlar mı? 

Haydi, ödeyelim ve kurtulalım.  

Bu küresel kriz ortamında yarın ne olacağını kimse bilemez. Belirsiz bir 

ortamda kendi kendimizi global elitlere bağlamanın hiçbir izahı yok. 

Şimdilik, “ihtiyati” stand-by olunca IMF karşısında dik duruyorMUŞ gibi 

yaparsınız. Kamuoyunda durumu kurtarırsınız. Ancak, sonu çok daha büyük 

felakete vesile olur. Bizden tekrar hatırlatması.  

 

 
 

Ambalaj ve Takdim 

Günümüz dünyası, makyaj/ambalaj takdim dünyasıdır. Ürünün ne veya nasıl 
olduğu ikinci plana düşmüş durumdadır. Bir şeyi kabullendirmek mi 
istiyorsunuz? Önce o şeyi iyi bir makyajlayacaksınız. Sonra iyi bir ambalaja 
koyun. Ondan sonra da iyi bir takdim ile pazarlayın. 



Hatta, öyle bir makyaj-ambalaj ve takdim yaparsınız ki insan kendisine zararlı 
olan bir şeyi bile yaptığı ölçüde kendisini başarılı sayabilir. Bunların hepsi 
makyaj-ambalaj ve takdim meselesi. 

Şimdi bakınız size bir örnek vereyim. IMF‟nin bize dayattığı bir kavram var; 
Faiz Dışı Fazla (FDF). Önce bu kavram öyle bir ustalıkla seçilmiş ki vatandaş 
faizleri ödedikleri gibi “fazla fazla” gelirleri de varmış gibi bir izlenim ediniyor. 
Halbuki FDF, borç faizlerini ödeyebilmemiz ile ilgilidir. IMF‟nin, alacaklarını 
rahat tahsil etmesi için verdiği bir talimattır. Bu ne kadar fazla ise, o kadar 
miktar sağlık, eğitim, yatırımlar vb. gibi diğer kalemlerden kesinti yapılıyor 
demektir. Dolayısıyla bu övünülecek birşey değildir. Bu bir zulüm ölçüsüdür. 

Ancak, bugün artık bütçeye girmiş ve kanıksanmış bir kalemdir. IMF‟nin FDF 
ile bize dayattığı oran yüzde 6.5‟tur. Hükümet, bu oranı yakalayabildiği ölçüde 
kendisini başarılı olarak görüyor. Çeşitli makroekonomik değerlendirmelerde 
“FDF‟yi tutturduk” diye iyi bir iş yapmış gibi seviniyor. 

Aslında yapılan nedir? Kısaca yapılan iş, rantiyeci elite faiz ödemeleri için 
kaynak oluşturmaktan ibarettir. Yani hükümet, halktan kesip rantiyeciye 
kaynak aktarmada başarılı oluyor. Bu öyle bir takdim ediliyor ki, halktan ne 
kadar çok kesip rantiyeciye aktarırsa kendisini o kadar çok başarılı olarak 
görüyor. 

Neticede FDF, halktan alıp rantiyeye aktarma ölçüsü olmuş oluyor. Ama, 
makyaj-ambalaj ve takdim süper. 

Pekiyi, rantiyecinin payı garanti altına alınırken, niçin halkın payı garanti altına 
alınmıyor? 

Örneğin, FDF yerine Asgari Geçim Standardı (AGS) diye bir kavram bütçeye 
konulup takip edilebilir. Milli Gelir‟in yüzde 6.5‟u direkt olarak halka karşılıksız 
verilebilir. Bu yaklaşık 26 milyar dolar eder. Her yıl bu kadar miktar ile, yani 
AGS‟yi yüzde 6.5 tutarak, 18 yaşından itibaren herkese bir sosyal güvenlik 
kurumuna dahil oluncaya kadar belli bir ücret verebilirsiniz. İşte, başarının 
esas ölçüsü AGS olur o zaman. 

Şimdi, siz deseniz ki ben AGS oluşturup takip edeceğim. Hemen, ortodoks 
ekonomi tosuncukları size saldırmaya başlarlar; “efendim nereden bulacaksın 
o parayı?”.  

Ancak bunlar, FDF‟yi nereden bulacaksın diye birşey sormazlar. “O bir 
orandır” derler ve başarının ölçüsü olarak takdim ederler. 

Demek ki ne yaparsan yap, iyi bir makyaj-ambalaj ve takdim ile yap. O zaman 
kimse bu işe itiraz etmez. Çünkü kimse yapılan işin aslında ne manaya 
geldiğine bakmıyor. Bir iş nasıl takdim ediliyor ise, o şekilde sürüp gidiyor. 

 
 

Nereye Kadar?!  (1) 

Bu yazımızı şu üç yanılgıyı aydınlatacak şekilde yapılandıralım. (1) IMF ile 
anlaşma yapmaya mecburuz, hatta (2) geçmişte yapılan borçlar sebebiyle bu 
anlaşmayı yenilemeye mecburuz ve (3) yeni yapılacak anlaşma sonunda yani 
üç yıl sonunda her şey hallolmuş olacak. 



Öncelikle IMF ile bir anlaşma yapmaya mecbur değiliz. Çünkü IMF ile birlikte 
olmak bir mecburiyet değil tercih meselesidir. Biz, borçlarımızı düzenli olarak 
ödemeyi temin edecek bir ekonomik program yaptığımız müddetçe bize kimse 
karışamaz. Burada önemli olan, iktidarın kendisine yani kendi kadrolarına ve 
uygulayacağı ekonomik programa güvenmesidir. Ne yapacağını bilmesidir. 

Nitekim, 54. Erbakan Hükümeti döneminde de IMF ülkemizi ziyaret etmiş ve o 
dönemin ekonomiden sorumlu uygulayıcılarından gerekli nasihatleri alarak 
geri gönderilmiştir. IMF heyeti geri döndüğünde, Türkiye‟de uygulamaya 
konulan ekonomik programın biraz Keynesyen, biraz da Reagan dönemi 
ekonomi programına benzediğini söylemişlerdi ve bu da Financial Times 
gazetesine yansımıştı. 

Burada önemli olan konu şudur; demekki hükümetler, güçlü ve ne yapacağını 
bilen bir program ortaya koydukları takdirde IMF‟nin herhangi bir itirazı 
olamaz. IMF genellikle, zayıf iradeli ve geçerli bir programı olmayan 
hükümetlerin yakasına yapışmaktadır. 

Şimdi olayları bu açıdan değerlendirdiğimizde, bugün AKP tepe yönetiminin 
elinde iki tane tercih vardır. Ya kendi ekonomi programını yapacak, gerekli 
kaynakları bulacak ve uygulama ile hem borçları ödeyecek hem de kalkınmayı 
gerçekleştirecek. Ya da, ikinci tercih olarak, IMF‟ye teslim olacak ve o ne 
derse onu yapacak.  

AKP hükümeti, ikincisini tercih etmiştir. 

Çünkü, birinci tercih, kendi kaynaklarına dayalı olarak kalkınma işi, oldukça 
zordur. Bilgi, beceri, kadro ve azim ister. Sıkı takip ve intac ister. Gece gündüz 
çalışmayı ve çelik gibi bir irade sahibi olmayı gerektirir. Ancak, sonucu çok 
aydınlık ve verimli olur.  

İkinci tercih, IMF‟ye teslim olma işi, oldukça kolaydır. IMF size ne yapacağınızı 
harfiyyen söyler. Hatta, ülkemizde olduğu gibi, zaman zaman o kadar ileri 
gider ki size hangi bürokratı nereye atayacağınızı bile dikte ettirir. Ancak, bu 
kolaylığın (!) sonu çok karanlık ve bağımlılık olur. IMF‟siz hiç bir şey yapamaz 
hale gelirsiniz. Elinizi verirsiniz ama kolunuzu kurtaramazsınız. 

Kısacası, IMF ile anlaşma bir mecburiyet değil bir tercihtir. Başbakan 
Erdoğan‟ın herhangi bir millî ekonomi programı olmadığı için IMF ile 
anlaşmayı tercih etmiştir.  

 

Marjinallerin Desteği 

Ülkemizde 17. IMF Standby anlaşmasından (1999 sonu) bu yana takip edilen 
ekonomi politikası, insanımızın hiç bir derdine derman olamamıştır. İyi gibi 
görünen bazı yüzeysel/kurumsal düzenlemeler yapıldıysa da, netice itibarıyla 
bu düzenlemelerin milletin işine yaramaktan ziyade rantiyecinin işine yaradığı 
net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İki koca yıl sonunda, şu anda gelinen noktada 
IMF destekli bu politikaları, birkaç marjinal ekip dışında, savunan kalmamıştır. 
Şimdi bu marjinal ekiplerin kimler olduğuna dair bir fikir yürütelim. 

Bu marjinal ekiplerin başında bakanlar ve o bakanların talimatlarını yerine 
getiren “evet efendim”ci bürokratlar geliyor. Büyük bir oy desteği ile iktidar 
olan bir partinin bakanlarının marjinalleşmesi çok acı ve anlamlı bir durum. 



Söylediklerine bazen kendileri de inanmazlar ama ne yaparsın ki koltuk o 
sözlerin üzerinde durur ancak! Bunların sayısı müctemilatı dahilindeki 
hizmetkarları ile birlikte 10,000 civarındadır. 

Bir başka ekip, “IMF‟ye mucburuz”cu televole ekonomistleridir. Daha teknik bir 
ifade ile ortodoks ekonomistlerdir. Bunların çoğu güzel ifade ve örnekler ile 
finans ekonomisinin sözcülüğünü yaparlar. Bir kısmının borsa, banka ve 
döviz/tahvil ticareti ile direkt ilgisi vardır. Reel ekonomi ile alakaları yoktur. 
Öyle bir dertleri de yoktur. Ya paradan para kazanırlar ya da paradan para 
kazananın işine yararlar. Üretimle ilgilenmezler. Kısacası, tuzu kurudurlar. 
Köşe sahibi ya da ekran sahibi oldukları için onların fikirleri ve ifadeleri 
kamuoyunda baskın gibi durur. Ancak gerçekte sayıları muhibbileri ile birlikte 
1000 civarındadır. 

Üçüncü bir marjinal ekip, mevcut finans sektöründeki hareketlilikten dolayı 
oldukça memnun olan rantiyecilerdir. Bunların sayısı hakkında bir fikir 
yürütmek gerekirse 5,000 kişi diyebiliriz. Çünkü BDDK‟nın verilerine göre bu 
ülkede bir trilyon ve daha fazla parası olan insan sayısı yaklaşık 4,500‟dür. Bu 
oranı biraz daha aşağı çekip, çalışanları ve aileleri de hesaba katarsak yine 
de 50,000‟i geçmez. 

Bir başka marjinal ekip “etkilenen” vatandaşlardır. Yüzeysel düşünürler. 
Değişik sebeplerden dolayı destek verirler. Bu sebeplerden çok azı 
“ekonomik”tir. Çok çabuk fikir değiştirebilirler. Bazen küçücük bir soru bile 
onların bakış açısını komple değiştirebilir. Sayısal olarak en büyük marjinal 
kesimi bunlar oluştururlar ancak çok çabuk çözülebildikleri için bu sayıya 
bakarak “destek” hükmünü vermek yanlış olur. Bu geldiğimiz noktada, 
bunların sayısı her şeye rağmen 100,000‟i geçmez. Ancak, küçük bir 
değişiklikte bile 10 binin altına düşebilir. Diğer bir ifade ile sayısal olarak 
güvenilmez bir ekiptir. 

Bütün bu rakamları alt alta toplarsanız 161 bin yapar. İşte bugün toplam en 
fazla bu kadar insan, IMF politikaları doğrultusunda ülkemizin düze 
çıkabileceğini savunur. Bu küçücük marjinal gruplar, ellerindeki medya, 
sermaye ve siyaset imkanlarını kullanarak çok büyükmüş gibi bir poz 
takınıyorlar. 

Halkın gerçek gündemine baktığımızda ise IMF politikalarının tahribatını 
görüyoruz. Sanırım, her geçen gün daha da kötüye giden sosyo ekonomik 
yapı karşısında bu marjinal gruplar çok yakında konuşma cesaretini dahi 
bulamayacaklardır. 

 

 
IMF ve AKP 

 
AKP‟nin iddialarının aksine, ekonomi politikalarının amacı; adil bölüşüm, 
sürdürülebilir bir büyüme ve halkın refah ve mutluluğunun artırılmasıdır.Bu 
amacı gerçekleştirmek için; enflasyon, develüasyon, faiz, ihracaat/ithalaat 
kotaları, döviz rezervleri, borsa “araç” olarak kullanılabilir. 
Bu çerçevede, bugün, sanılanın aksine, sorun devletin fazla büyük olması 
değil, doğru şeyi yapmıyor olmasıdır. Genel olarak bakıldığında bugün 
devletin elinde birçok büyük fabrika/işletme var ve devlet bunların işletmesini 



beceremiyor. Sürekli zarar ettiriyor. Bunları da hemen elinde çıkarmaya 
çalışıyor. Ancak bunları yapmadan önce, atılması gereken adımları da 
atmıyor. Yeni iş sahaları açmıyor ya da yeni iş sahaları açılabilmesi için 
gereken altyapı adımlarını atmıyor. İnsanları direkt sokağa bırakıyor! Halbuki 
devletin küçültülmesi ya da özelleştirme bir amaç olmamalıdır. Daha ayrıntılı 
bir programın ancak tamamlayıcı bir parçası olabilir. 
Öncelikle yapılması gereken iş, kapsamlı bir ekonomi vizyonu ortaya koyma 
işidir. AKP iktidarının böyle bir vizyonu olmadığı için, oluşan bu boşluğu IMF 
programı ile doldurmaya çalışmaktadır. Ancak bu IMF programı, alacakların 
tahsilini teminat altına almakta, sosyal ve insani politikalar ile 
ilgilenmemektedir. 
Sosyal politikalar ve insani hizmetler serbest piyasa mekanizmaları ile 
çözülemez. Ekonomik sistemin bunlar için öncelikle yeniden yapılandırılması 
gerekir. 
İşsizliğin toplumsal maliyeti oldukça yüksektir. Hatta bazı görüşlere göre bu 
maliyeti hesap etmek bile mümkün değildir. 
AKP iktidarı, kuruluşundan bu yana takip ettiği IMF politikaları ile bugün çok 
ciddi bir riski üzerine almaktadır. Bu, toplumsal ve siyasal kargaşayı göze 
almaktır. IMF‟nin emirleri doğrultusunda insanları işsizliğe terketmek, 
yatırımları ertelemek, iç pazarı yabancılara açmak, mali yapıyı sıcak paranın 
hizmetine sunmak ve finans sektörü ile reel sektör arasındaki akuplajı 
tamamen ortadan kaldırmak aklı başında bir iktidarın cesaretle yapabileceği 
şeyler değildir. Çünkü bütün bunlar, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
değil, rantiyecilerin alacaklarını teminat altına almak için yapılan işlemlerdir. 
Bu işlemler neticesinde kazanan sadece toplumun paralı elit bir kesimi olur. 
Diğer bir ifade ile, zengin daha da zengin fakir daha da fakir hale gelir. 
Eğer bugün işsizlik artıyorsa, yoksulluk artıyorsa, açlıkla karşı karşıya 
kalanların ve kötü beslenme yüzünden büyüyemeyen çocukların sayısı 
artıyorsa uygulanan ekonomi kesinlikle kötü bir ekonomidir.  
Ekonomik toparlanmanın gerçek manada göstergesi, döviz kurları ya da 
enflasyon oranları değildir. İnsanlar döviz kurları ya da enflasyon oranları ile 
geçinmezler. İşçiler, iş ve ücretler ile ilgili kaygı duyarlar. İşsizler işbaşı 
yapmadıkça, ücretler geçinebilir bir seviyeye ulaşmadıkça gerçek manada bir 
toparlanmadan söz edemeyiz. 
IMF-AKP ikilisinin bazı göstergelerdeki iyileşmeyi ifade ederek halka, 
“ekonomi iyiye gidiyor” demesi şuna benzer. Bir arabada iki önemli hareket 
göstergesi vardır. Bunlardan biri hız göstergesi diğeri de motor devir 
göstergesidir. Şimdi IMF-AKP bize, motor devir göstergesine işaret ederek, 
“bak motor dakikada 4000 devir hızla çalışıyor, işler tıkırında” demeye 
çalışıyor. Ancak hız göstergesine baktığımızda hız sıfır. Hiç hareket yok. 
Yaprak kıpırdamıyor. O halde yapılanların kesinlikle yanlış olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 

 
IMF ve AKP öceki yazıyla birleştirilmelidir 

 
Buraya kadar yapmış olduğumuz özetlemelerin ışığında, şimdi 
cevaplandırmamız gereken soru şudur; AKP 3 Kasım 2003‟de iktidar oldu. 
Sistematik olarak baktığımızda neleri yapabildi ve neleri yapamadı? 



AKP 3 Kasım 2002 seçimlerinde ezici bir çoğunluğu alarak iktidar oldu ancak 
meclisteki sayısal çoğunluğunu siyasal çoğunluğa çeviremedi. Yani, son 
sıraların moda ifadesiyle, iktidar oldu ancak muktedir olamadı. Bu sebeple de, 
ekonominin bütününe sistematik olarak baktığımızda, AKP iktidarı üç şeyi 
yapamadı: 

1. Sistematik bir değişiklik yapamadı: Bugün Türkiye‟mizin en 
büyük sorunu içinde bulunduğumuz Borca Dayalı Para Sistemi 
(BDPS)‟dir. Bu BDPS, ortodoks ekonomi anlayışının bir 
ürünüdür. Bunun değişmesi gerekiyor. AKP iktidarı bunun 
değiştirilmesine yönelik bir adım atamadı. 

2. Ekonomi yönetiminde, yapısal değişiklik yapamadı. Merkez 
Bankası tamamen “koptu”. Tek ekonomi bakanlığı sözleri, 
sadece sözde kaldı. Kamu Tek Hesabı (Havuz Sistemi) 
uygulamaya konulamadı... 

3. Refahın adil bölüşümüne yönelik düzenleme yapamadı. 
Toplumun, işçi, köylü/çiftçi, memur, esnaf, emekli, dul, yetim, 
yoksul ve öğrenci gibi katmanlarının milli gelirden aldığı pay her 
zaman “olması gereken”den az olmuştur. Bu konuda 54. 
Erbakan Hükümetinde olumlu bir adım atıldıysa da, ondan sonra 
bu zamana kadar gelen hükümetlerin yeterli desteği 
verememesinden dolayı adil bölüşüm sistematize edilememiştir. 
Halbuki, kalkınma yolunda en büyük engellerden biri bölüşümde 
adaletsizliktir. Bunun halledilmesi gerekir. 

 
AKP iktidarı bu üç konuda herhangi bir adım atamadı. Bunları halledemedi. 
Tabi, AKP iktidarının hem “iyi niyetli” hem de “sorunları bildiğini” 
varsayıyorum. Bu varsayımlarımla hareket ediyorum. 
Bunun aksini düşünmek bile istemiyorum. Bu konuda bazı “sinyaller” alsam 
da, bunları almamış kabul ediyorum.  
AKP iktidarı, yukarıda bahsettiğim üç konuda hiç bir şey yapamadı. 
Peki, yine aynı sistematik açıdan baktığımızda, AKP iktidarı ne yaptı? 
Öncelikle “statüko”ya iman tazeledi ve şu iki ana eksende çalışmalar yaptı: 

1. Uygulamaya dönük iyileştirmeler (optimizasyon) yaptı: Vergi 
toplamada pratik düzenlemeler yaptı. Vergi mevzuatında bazı 
düzenlemeler yaptı. “Transferler” ile “çok iş yapıyor” görüntüsünü 
vermeye çalıştı. 

2. Mevcut yapıyı, statükoyu muhafaza ederek hareketlendirmeye 
çalışıyor. Ama hareketlenen kesim Finans Sektörü oldu. Reel 
sektörde ise henüz bir hareketlilik yok. 

 
 

Borç Almak Ya Da Teminatı Satmak 
Bir ekonomide insan faktörü çok önemlidir. Çünkü bütün yapılanlar insanın 
saadeti için yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar topluma saadet getirmiyorsa, 
“neden” ve “niçin” sorularına cevap vermede zorlanırız. Öyle bir durumda da, 
sevk ve idare edenler amiyane tabirle “çamura yatma”ya başlarlar. Aynen 
şimdikilerin yaptığı gibi! 
“Gırtlağımıza kadar borçlandık” tabiri şu anda Türkiye‟nin durumunu izah 
etmeye yetmiyor. Durumumuzu izah edebilmek için yeni ifadeler lazım. 



Çünkü borç alan, borcu daha iyi değerlendirerek borcun faizinin üzerinde bir 
getiri elde edeceği inancıyla borç alır. Borç verenler de verilen borcu faiziyle 
geri alabilecekleri hesabını yaparlar. 
Borç kredi demektir. Kredi de bir anlamda tasarruf sayılabilir. Tasarruflar, 
teoride de olsa, büyümeyi sağlar. Borçlanmanıza rağmen gerekli büyümeyi 
sağlayamıyorsanız, aksine Türkiye‟de olduğu gibi, bir küçülme söz konusu ise 
artık siz “batakçı”sınız demektir. 
Borç alma kapasitesi olana herkes borç vermek ister. Borçlanıcı istekliyse 
diğer bir ifade ile yüksek faiz veriyorsa, borç verenlerin sayısı ve teklif miktarı 
da artar. Ancak borç geri ödemede zorlananlardan da herkes kaçmaya çalışır. 
Diğer bir ifade ile bir an önce borcunu tahsil etmeye çalışır. 
Eğer borç veren borcunu faiziyle geri alabileceğine inanmıyorsa ve buna 
rağmen borç vermeye devam ediyorsa o zaman borç verenin amacı başkadır. 
Böyle bir durumda borç verenin amacı verdiği borç karşılığında alınan fiziki 
teminatı (örneğin gayrimenkuller) veya bazı sosyal tavizleri ele geçirmektir. 
Neticede borç alan, dolaylı olarak borç için gösterdiği teminatları aslında 
“satıyor” demektir. 
Şimdi bu temel yaklaşımı ortaya koyduktan sonra IMF ile devletin ilişkisine 
bakalım. IMF teoride borçlu olan devletin borç ödeme kapasitesini artırmaya 
çalışır. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: IMF borç alma kapasitesini 
değil, borç ödeme kapasitesini artırmaya çalışır. Çünkü borç alma kapasitesi, 
yine teoride, ekonomi büyüdüğü zaman artar. Borç ödeme kapasitesi ise 
ekonomi küçüldüğü zaman artar. Buradaki anlayış kişi ve kurumların 
tüketmeyip tasarruf etmesi ve tasarrufları ile de yatırım malı almayıp borçlarını 
ödemesidir. Ancak borç öderken üretim azalırsa SORUN VAR demektir. 
Çünkü üretim azalınca tasarruflar da tedricen azalacaktır. Kısacası, altın 
yumurtlayan tavuk kesilmiş olacaktır. 
Şu anda gelinen noktada, Türkiye borcunu döndüremiyor, yani geri ödeme 
kapasitesi yokedilmiş durumdadır. Buna rağmen IMF‟nin borç vermeye devam 
etmesi demek, borç karşılığında gösterilen fiziki veya sosyal teminatları 
IMF‟nin almak istemesi demektir. Olaya değişik yönden bakarsak sevk ve 
idare edenler IMF‟ye bazı fiziki ve sosyal teminatları SATIYORLAR demektir. 
Daha dramatik bir ifade ile, “borç kisvesi altında memleket satılıyor” demektir. 
Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyor olmak suçu ortadan kaldırmayacağı 
gibi neticeyi de değiştirmez. 
Yeter artık. Biraz makul olun lütfen.  
 
 
 

 
Makroekonomik Uyum Mu ?! 

IMF‟den Anne Krueger ülkemizi teşrif ederek bir dizi övgü ve uyarılarda 
bulundular. Bu övgülerden bir tanesi de, ülkede var olduğunu iddia ettiği 
“makroekonomik uyum”dur. Şimdi gelin makroekonomik uyum var mı yok mu 
hep beraber bakalım. 
Makroekonomik uyumun ilk şartı, sektörler arası kabul edilebilir bir dengenin 
var olmasıdır. Tarım, hizmet ve sanayi sektörleri arasında her ülkenin ham 
madde kaynakları, iklimi, coğrafi konumu, demografik yapısı ve tarihsel 
özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle değişen oranlarda bir dengesi vardır. 



Batılı sanayileşmiş ülkeler dış ticaret fazlası, tarımsal üretimde artış, sanayi 
yatırım ve üretiminde patlama ve hizmet sektöründe gelişim gibi süreçlerden 
geçmişlerdir. Bunlar, II. Dünya Savaşı sonuna kadar sanayi ağırlıklı bir 
ekonomik profile sahiptiler. Ancak daha sonra başlayan “refah ekonomisi” 
anlayışı, batılı ülkelerde hizmet sektörünün gelişmesine yol açmıştır. 2000‟li 
yıllarla birlikte batı ekonomileri, öncelik finans piyasalarında olmak üzere 
hizmet sektörüne dayalı ekonomiler haline gelmişlerdir. İhtiyaç duydukları 
sanayi ürünlerini batı dışı ülkelerde üreterek, bir yandan düşük ücretler arası 
rekabeti kızıştırmakta (yani üçüncü dünyanın emek eksenli olarak kendi 
aralarında rekabet etmesini sağlamakta), diğer yandan ise kirli teknolojilerini 
yurt dışına itmiş olmaktadırlar. Bütün bu gelişim ve sirkülasyonu da finans 
kapitalizmi ile kontrol edebilmektedirler. 
Osmanlı ekonomisi 1838 yılına kadar Avrupa ekonomik sistemi dışında kalıp 
kendi kendine yetebilen tek ekonomi idi. Ancak, 1838 serbest ticaret 
anlaşması ile başlayan süreç, Osmanlı‟yı yarım asır içerisinde periferi (çevre / 
uydu) ülke konumuna itmiştir. 20nci yüzyılda Rusya ve Japonya periferi ülke 
olmaktan yarı çevre ülke olmayı başarırken, Türkiye periferi olma niteliğini 1.5 
asırdır korumaya devam etmektedir. 
Türkiye gibi uydu ülkeler, ekonomik gelişim sürecini bir adım geriden takip 
ettikleri için, metropol ülkelerin çıkarları doğrultusunda yapısal değişim 
göstermektedirler. Diğer bir ifade ile, periferi ülkelerdeki sektörel dağılım ülke 
şartları ve ihtiyaçları ile alakalı değil, metropol ülkelerin çıkar ve şartları ile 
alakalıdır. 
Ülkemizde ise, sanayileşme süreci yaşanmadan ve ülke içi tüketimi temin 
edecek bir sanayi alt yapısı oluşturulmadan, hizmet sektörü ağırlıklı bir profil 
ile karşılaşmaktayız. Son veriler göstermektedir ki Türkiyemiz, tarım sektörü 
ağırlıklı bir ekonomik profilden hizmet sektörü ağırlıklı bir profile kaymıştır. Bu 
değişim, ülkemiz ihtiyaçlarından değil metropol ülkelerin dizaynından 
kaynaklanmaktadır. 
Hizmet sektöründe görülen büyüme GSMH rakamlarında büyümeye sebep 
olurken, istihdam üzerinde herhangi bir iyileşmeye sebep olmamaktadır. Bu 
sektör, toplumumuzu bir tüketim toplumu haline getirmiştir. Üretmeden, 
çalışmadan tüketmek ve gelir bölüşümündeki adaletsizlik ise, bizi, 21. yüzyıla 
girerken adeta periferin periferi konumuna itmektedir. Bu, sonu felaket ile 
bitebilecek bir süreçtir. Nitekim sürekli borçlanmamız ve borcumuzu bile 
borçla ödemeye çalışmamız bunun tipik bir göstergesidir. 
İşte, dolayısıyla, Anne‟nin “makroekonomik uyum” ile vermek istediği mesaj 
içe değil dışa dönüktür. Global elitlere ve uluslarüstü şirketlere verilen, 
“Türkiye, sizin çizdiğiniz yolda uyum içerisinde yürüyor” mesajıdır. 
Bir insanın bu mesajdan ülke yararına bir nema çıkarabilmesi için ya 
yenilmişlik psikolojisi ile hareket etmesi ya da işbirlikçi olması yeterlidir. 

 
 
 

Doğal Kaynaklarımız 

Bugün, ekonomide “kaynak” deyince herkesin aklına aynı şey gelmemektedir. 
Yaklaşık 20 yıldır uygulanan ortodoks ekonominin neo-liberal politikaları 
sayesinde bu kavrama yüklenen tek ekonomik anlam “para” olmuştur. 



“Kaynak” kavramının içi boşaltılarak yeni anlamlar yüklenince, milleti 
kandırmak da epey kolaylaşmıştır. Bugün birçok insan şöyle düşünür hale 
getirilmiştir; 

“ Madem ki kaynak “para” dır ve o da bizde yoktur, o halde kaynak bulmanın 
en kolay ve tek çözümü borçlanmadır. Buna niçin itiraz edelim ki! ” 

Dolayısıyla da problemi bu şekilde ortaya koyan zihniyet için, ekonominin 
gerisi “borç yönetiminden” ibaret olmaktadır.  

Bizim itirazımız ise, her zaman olduğu gibi, temel kurgularadır ve kavramların 
yozlaştırılmasınadır. Diğer bir ifade ile, en baş itirazımız fikir kirlenmesinedir. 

Erbakan Hükümeti işbaşına gelir gelmez “kaynak paketleri” hazırlamaya 
başladı. Herkes, nereden ve nasıl borç para buldular acaba diye 
düşünürlerken yaklaşık 10‟ar milyar dolarlık 3 kaynak paketi ortaya konuldu ve 
dördüncüsü de hazırlandı ama açıklamaya hükümetin ömrü yetmedi. 

Ekonomide “kaynak” para değildir. Para, sahip olunan gerçek kaynakların 
matematiksel ifadesidir. Gerçek kaynaklar, sahip olunan tabi kaynaklar, milli 
kaynaklar, sahip olunan manevi değerler ve yetişmiş insan gücüdür. Önemli 
olan bunları bulup, düzenleyip insanların hizmetine sunmaktır. 

Örneğin bugün bizler, ülkemizde var olan yeraltı ve yerüstü doğal 
zenginliklerinin dahi tam olarak bilincinde değiliz.  

1985 yılından bu yana, kamunun madencilik sektörüne yatırım yapması 
engellenmiştir. Devlet, “bu yatırımları özel sektör yapacak” diye mazeret 
üretirken, özel sektör de uzun vade ve yüksek yatırım gerektirdiğinden dolayı 
madencilik sektörüne beklenildiği gibi girmemiştir. Dolayısıyla, bilinçsiz 
politikalar neticesinde, madencilik sektörü belirgin bir şekilde gerileme ve 
küçülme sürecine sokulmuştur. 

Uygulanan yanlış politikalar neticesinde, madencilik sektöründe kamu 
yatırımlarından vazgeçilmiştir. Toplam sabit sermaye yatırımları içerisinde 
kamunun payı 1981 yılında yüzde 4.5 iken, 2002 yılında yüzde 0.5 olmuş ve 
artacağı öngörülen özel sektör yatırımlarında ise bir artış gözlenmemiştir. 

Doğal kaynak zengini olan ülkemizde, madencilik sektörünün ülke 
ekonomisine katkısı da hızla düşmüş, GSMH‟ya oranı yüzde 1.5‟un altına 
gerilemiştir. 

İstihdam açısından baktığımızda, madencilik sektörü istihdamı son 20 yılda 
yarıdan fazla azalarak 100,000 kişinin altına düşmüştür.  

Bir tarafta, var olan doğal kaynaklarımız işletilmeyi diğer tarafta keşfedilmeyi 
beklerken. Diğer bir yandan milyonlarca insanımız onurlu bir iş ararken. Tüm 
bunların yanısıra, sahip olduğumuz bilimsel ve teknolojik imkanlarımız ise 
hızla artarken, gidip de “kaynak yok” diye IMF‟ye el açmak ve borç para 
aramak herhalde sadece bize mahsus bir özellik olsa gerektir. 

Neticede  bunların hepsi, dünyaya bakış açınız ile, neyi nasıl gördüğünüz ile 
doğru orantılıdır. Kısacası, bunların hepsi bir zihniyet sorunudur.  

Köle zihniyetine sahip olanlar, nerede olurlarsa olsunlar, hür olmaları mümkün 
değildir. 

 



 

Parçalanan Türkiye 

Etrafımızı tahlil ederken, Türkiyemiz‟deki gelişmeler ile daha yakından 
ilgilenmeliyiz. Diğer bir ifade ile, etrafımızdaki gelişmeleri, Türkiyemiz üzerinde 
oynanan oyunları daha net görebilmek için takip etmeliyiz. 

Yıllardır söylüyoruz, “İkinci Sevr‟e Hayır” diye. Başlı başına bu slogan bile, bir 
insanı uyandırmak için yeterli olabilmesi lazımdır. Ama nerede! Etrafta o kadar 
çok parazit var ki, söylediklerimiz anlaşılmasın diye ellerinden gelen her türlü 
yayını yapıyorlar. 

Tabi, buş buşluğunu, kış kışlığını yapacak. Önemli olan bizim yapacaklarımız! 
Biz ne yapacağız? 

Biz, anlatmaya ve milleti uyandırmaya ve dahi milli görüş saflarında toplamaya 
devam edeceğiz. 

Bildiğiniz gibi, Osmanlı‟yı üç aşamada parçaladılar. Önce ekonomisini 
çökerttiler sonra kadrolarını tasfiye ettiler. Sonunda da harbe sokarak üzerine 
çullandılar ve parçaladılar. 

Ekonomik çökertme borçlandırma ile başladı ve zamanla Osmalı iç pazarları 
tamamen yabancıların eline geçti. Pazarları kaybeden Osmanlı‟nın idareyi 
kaybetmesi mukadder oldu. 

Bugün, Türkiyemiz de sistematik ve lüzumsuz borçlandırılma ile “ağır borçlu 
ülke” haline getirildi ve ithal malları neredeyse bütün pazarlarımızı ele geçirdi. 
Şimdi iş, iç ekonomik yapının tamamen çökmesi ve ülkemizin ekonomik 
bölgelere ayrılması için bölgelerde ayrı ekonomik uygulamalar yapılması 
aşamasına geldi. 

Gelir İdaresi Kurumu Başkanlığı kanunu geçirilmeden önce bu köşeden çok 
ifade ettim. AKP Hükümetinin IMF tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı 
uygulamaların, “Duyun-u Umumiye” uygulamalarına tıpatıp benzediğini ifade 
ettim. Gelir İdaresi Kurumu Başkanlığı yasası geçti ve yürürlüğe de girdi. 
Şimdi sıra, bölgesel vergi oranları oluşturmaya geldi. Gelir İdaresi bunu açıkça 
ifade edemez, ama, IMF‟nin ardındaki ırkçı emperyalist sermayenin de 
bekleyecek vakti yok! Bu sebeple IMF, zorlamalara başladı bile. 

IMF yaptığı bir açıklamada Türkiye‟deki asgari ücreti çok yüksek buldu ve 
işten çıkarmaların daha da kolaylaştırılmasını istedi. Hükümet bu talimatı nasıl 
yerine getireceğini düşünürken, şimdi de IMF Türkiye‟de “bölgesel asgari 
ücret” uygulaması istedi. 

Bölgesel asgari ücret, peşisıra, bölgesel vergilendirmeyi getirecek ve ülkemiz 
ekonomik olarak fiilen farklı bölgelerde farklı ekonomik rejim uygulamaya 
başlayacaktır. Bu da iç pazara üretim yapanların hareket kabiliyetini 
sınırlayacaktır. Bütün bunlar da iç üretimin çökmesi, dışarıdan gelecek ithal 
malların ise daha serbest dolaşımı manasına gelir ki Kapitülasyonlar ile 
yapılan da aynen bu idi.  

Neticede, farklı bölgelerdeki halklar da farklı gelişmeye, farklı düşünmeye, 
değerlendirmeye ve konuşmaya başlayacaklardır. Bu durum, tek çatı altında 
toplanan ülkemiz mozayiğinin çözülmeye başlaması anlamına gelir. 

Gerisini varın siz düşünün! 



 
 

Gavurlaştırma 

Türkiye‟de 1980‟den sonra, IMF ve Dünya Bankası direktifleri ile 

baĢlatılan özelleĢtirme uygulamaları, bir yandan yargısal engeller bir yandan 

siyasal nedenlerle istenilen düzeyde yürütülememiĢti. Ancak, son sıralarda 

AKP Hükümeti iyice gözünü karartmıĢ, her türlü adımı atarak, rantabilitesi 

yüksek ve stratejik Ģirketleri de (TÜPRAġ, TELEKOM, ERDEMĠR, PETKĠM, 

SEYDĠġEHĠR... ) bir bir elden çıkartmaya baĢlamıĢtır. Bunları alan 

konsorsiyumlarda da çeĢitli Ģekillerde yabancılar yer almaktadırlar. 

ġimdi bu özelleĢtirme durumunu tek baĢına değil, TMSF bünyesindeki Ģirketler 

ile birlikte mütaala edelim. 

Yine IMF darbesi ile, TMSF‟ye devredilen Ģirketlere bakıldığı zaman söz 

konusu Ģirketlerin özel sektör sanayi kuruluĢlarının öncüleri olduğu ve stratejik 

öneme sahip rantabilitesi yüksek Ģirketler olduğu dikkat çekmektedir. 

Eğer bu Ģirketler TMSF bünyesinde uzun süre bırakıldığı takdirde, verimlilik 

ve karlılık ilkelerinden uzak bir Ģekilde yönetilecek ve idame yenileme dahil 

olmak üzere hiçbir Ģekilde yatırım yapılmadığı için teknolojik açıdan geri 

kalacaklardır. 

Banka hakim ortaklarının borçlarını tahsil etmek gayesiyle TMSF bünyesine 

alınan bu Ģirketler, zamanla kaynak yaratıcı niteliğini kaybedip kamu kaynağı 

tüketici nitelik kazanacaklardır. Bu durumda, bunların da düĢük bedelle elden 

çıkarılması gündeme gelecek ve sırada bekleyen yabancı yatırımcılar, bu 

Ģirketleri çok düĢük bedellerle ele geçireceklerdir. Nitekim dünyanın en kârlı 

bankaları arasında yer alan ve öz kaynak yeterliliği açısından IMF standartları 

üstünde olan Demirbank, tamamen bir IMF oldu bittisi ile TMSF bünyesine 

alınmıĢ ve daha sonra çok düĢük bir bedelle HCBS Bank‟a devredilmiĢtir. Aynı 

Ģekilde Türkiye‟nin en büyük Ģirketlerinden olan Turkcell, hukuka ve mevzuata 

aykırı bir Ģekilde TMSF ile ilintilendirilerek yabancılara peĢkeĢ çekilmiĢtir. 

TMSF bünyesine alınan Ģirketler incelendiğinde bu Ģirketlerin Fon‟a 

devredilmeden önce istihdam yaratan ve vergi ödeyen Ģirketler olduğu, Fon 

bünyesine alındıktan sonra iĢçi çıkartan ve zarar eden Ģirketlere dönüĢtükleri 

dikkat çekmektedir. Mevcut uygulama devam ettiği müddetçe birkaç yıl sonra 

ülkenin bu en gözde sanayii kuruluĢları da arsa niyetine yabancılara 

satılacaktır. Telekom, Petkim, TüpraĢ, Erdemir ve SeydiĢehir özelleĢtirmesi 

için hükümete baskı yapan IMF, Cumhuriyet tarihinin en büyük 

“devletleĢtirme” uygulamaları olan 2000 sonrası Fon‟a Ģirket devrine ses 

çıkarmadığı gibi bu konuda teĢvik hatta baskı yapmıĢtır. 

Netice itibarıyla, bir yandan en gözde KĠT‟ler yabancılara peĢkeĢ çekilirken, 

diğer yandan özel sektörün baĢarılı sanayii kuruluĢları da TMSF bünyesinde 

“çürütülmekte”dir. Daha sonra, onlar da yabancılara peĢkeĢ çekileceklerdir. 

Bu iki hususa, bir de devletin aĢırı derecede borçlandırılması hususunu 

eklersek, durumun çok büyük bir felaket olduğunu daha iyi anlarız. Neyiniz var 

neyiniz yok hepsini elden çıkarıyorsunuz. Peki, bu borçları nasıl 

ödeyeceksiniz? Bu durum böyle devam ederse, yarın, bu borçların 



ödenebilmesi için, “vatan toprağının satılması” gerektiği de gayet doğal olarak 

anlatılmaya baĢlanacaktır. 

ĠĢte bütün bu operasyonları “özelleĢtirme” ile izah edemiyoruz. Bunları ancak, 

“gavurlaĢtırma” ile izah edebiliyoruz. 
 
 

Post Modern Duyun-u Umumiye 
Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu ilk olarak Kırım Savaşına girmek 
zorunluluğu yüzünden yabancılardan borç almak mecburiyetinde kalmış ve 
savaşa Paris ve Londra borsalarından edinilen parayla girilmişti. 1875 yılında 
200 milyon sterlin tutarındaki dış borcunu ödeyememişti. 
1878 tarihine gelindiğinde, 13 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında yapılan 
Berlin Konferansında Osmanlı İmparatorluğu ilk defa “Hasta Adam” olarak 
tanımlanmış ve tüm topraklarının tamamının paylaşımına yönelik çalışmalar 
yapılmıştı. Osmalı “Hasta Adam” idi ve bu hastalığın mikrobu da “Borç ve 
Borçlanma” idi. 
Aradan çok geçmeden, yaklaşık üç yıl sonra da, 1881‟de, alacaklılara tuz, 
tütün, ipek ve balıkhaneler gibi kaynaklardan sağlanan devlet gelirlerine el 
koyma yetkisi tanımak zorunda kalıyordu. 
İşte bu işlemlerin denetimi ile görevlendirilen kuruluşa Duyun-u Umumiye yani 
“Osmanlı Kamu Borçları İdaresi” adı verilmiştir. Aslında Osmanlı Maliye 
Bakanlığı‟na bağlı olan Duyun-u Umumiye bağımsız bir kuruluş gibi 
çalışmaktaydı. 
Duyun-u Umumiye‟nin yönetici kadrosu alacaklı ülkelerdeki hissedarlar 
tarafından seçiliyor ve onlara karşı sorumlu bulunuyordu. 1881‟de Duyun-u 
Umumiye‟nin 300‟ü aşkın alacaklısı vardı. 
1911‟e gelindiğinde Duyun-u Umumiye‟nin görevli kadrosu 8931 kişiyi 
bulmuştu ki Osmanlı Maliye Bakanlığı‟nda bu kadar memur yoktu. Dahası bu 
kuruluş, İmparatorluğun siyasal, toplumsal ve iktisadi hayatında büyük nüfus 
sahibi olacak kadar güçlenmişti. O kadar ki, artık Duyun-u Umumiye kefil 
olmazsa, Osmanlı kolay kolay yabancılardan borç alamıyordu. 
Şimdi ortaya koyduğum bu tarihi panoramayı geçenlerde okuduğum bir haber 
ile daha da canlandırmak zorundayım. Habere göre IMF, borcunu 
çeviremeyecek derecede çok ağır borçlu olan ülkelerin kontrollü olarak iflas 
ettirilmesi için bir program hazırlanmış. 
Böyle bir program hazırlanmasına gerekçe olarak da bir ülkenin ani iflası ile 
ortaya çıkabilecek krizlere, yani, diğer ülkelerin olumsuz olarak etkilenmesine 
mani olmakmış. 
Şimdi bu tarihi panorama ile IMF‟in bu yeni girişimini yanyana koyduğumuzda 
ortaya çıkan iddialı sonuç şudur. Fonksiyonel olarak, IMF‟nin ta kendisi 
Duyun-u Umumiye‟dir. Herşeyin digital ortamda gerçekleştirildiği bu devirde, 
herhalde birilerinin gelip de “Borçlar İdaresi” diye bir büro/daire kurmasını 
beklememize lüzum yoktur. Çünkü bu bir nevi Post Modern Duyun-u 
Umumiye‟dir. Bir Duyun-u Umumiye‟nin yapması veya yaptırması gereken her 
şeyi yaptırıyor. O halde bu durum, daha başka nasıl izah edilebilir ki? 

 
 
 



IMFsiz Olmaz 
Evet, evet. IMFsiz olmaz. Eğer bir ülkeyi yıkmak, tar-u mar etmek ya da teslim 
almak istiyorsanız, kesinlikle IMFsiz olmaz.  
Düşünsenize bir kere; IMF olmasa ardışık iki tane krizi nasıl çıkarabilir diniz? 
Çözüm için de, krizi çıkaran reçetenin sahibine yalvaracak kadar nasıl 
şaşırabilir diniz? 
IMF olmasa, zengin ve fakir arasındaki farkı yani gelir adaletsizliğini bu kadar 
nasıl artırabilirdiniz? İşsizliği bu kadar nasıl artırabilir diniz? 
IMF olmasa, sanayii, tarımı ve hayvancılığı bu kadar kısa zamanda nasıl 
çökertebilir diniz? Koca ülkeyi, uluslarüstü tekelci sermayenin pazarı haline 
nasıl getirebilir diniz? 
IMF olmasa, koca devleti yatırım yapamayacak hale nasıl getirebilir diniz? 
Devleti nasıl borca esir edebilir diniz? 
IMF olmasa, devletin yatırım yapan, sosyal fayda sağlayan ve kar eden 
tesislerini nasıl satabilir diniz, yabancılara nasıl peşkeş çekebilir diniz? 
IMF olmasa, para gelecek diye vatan toprağını nasıl satabilir diniz? 
IMF olmasa, bankacılık sistemini yabancılara nasıl devredebilir diniz? Bir 
gecede kuralları değiştirerek 20 tane bankayı nasıl batırabilir diniz? Batan 
bankalara borçlu olan şirketlerin borçlarını yabancılara nasıl temlik edebilir 
diniz? 
IMF olmasa, işçi ve memur ücretlerini bu kadar düşük nasıl tutabilir diniz? 
Çalışanları sefalet ücretine nasıl razı edebilir diniz? 
IMF olmasa, dış mihraklar, siyasi ve dış politik tavizleri nasıl alabilirlerdi? 
IMF olmasa, bütün bu yukarıda saydıklarımı yapmak için “IMFsiz olmaz” diyen 
bir ekip nasıl iktidara gelebilirdi ki? 
Sn Başbakan Erdoğan ESK toplantısında, “IMF konusunda biz de gençken 
atıp tutuyorduk. Ama şimdi anladık ki IMFsiz olmaz” demiş. Bazı insanlar da 
bu ifadeleri anlamakta zorluk çekmişler. 
Bütün bunları anlamakta zorluk çekenlere yardım etmek için bir tefsir 
yapayım. Sayın başbakan gençken atıp tutuyordu, şimdi de atıp tutuyor. Onun 
bu tür ifadelerine şaşmamak lazım. Sn. Başbakanı iyi anlayabilmek için, 
kendisinin de ifade ettiği bir sıfatını hiçbir zaman unutmamak lazımdır. O sıfat, 
“pazarlamacı” sıfatıdır. 
Eskiden, yani gençken, tezgahta “Milli Görüş” vardı. Tabi, Milli Görüş‟ü takdim 
ederken IMFci olunamazdı. Onun için de IMFnin ne menem bir şey olduğunu 
anlatması gerekiryordu ve onları anlattı. 
Şimdi ise tezgahta, BOP, BİP vs. var. Bu süreçleri işleten dış mihraklara 
yaranabilmek – pardon “akredite” olabilmek - için elbette IMFci olmak 
gerekiyor. Çünkü, IMF olmazsa olmaz.  
Unutmayalım ki sayın başbakan – yine kendi ifadesiyle - iyi bir pazarlamacıdır. 
Dün tezgahta “Milli Görüş” vardı, bugün “politik-siyonizm”. Yarın ne olacağını 
Allah bilir! 

 
 

Kızgın Tavadan Ateşe Atlamak 
Bu meşhur bir İngiliz atasözüdür. Bizdeki karşılığı için “yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmak” diyebiliriz. Ancak tam olarak “kızgın tavadan ateşe atlamak” 
deyimini ifade etmez. Çünkü bu deyimin içerisinde bir son, bir bitiş vardır. 
Yani, tava kızıyor hemen sıvışalım diye dışarı atladığınızda, o tavayı kızdıran 
ateşin içine düşersiniz ki bu da sizin sonunuz olur. 



Son sıralarda sıkça duyduğum ve bana da sorulan soru şudur; ekonomi 
idaresi sık sık “artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak” demektedir, bu ne ne 
anlama gelir? Bir daha geri dönüşümüz yok mu? Şimdi bunu ana hatlarıyla 
kısaca cevaplandırmaya çalışayım. 
IMF ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bir dizi programı ısrarla uyguluyoruz. 
IMF‟nin önerdiği bu programlar yapısal transformasyonu / dönüşümü 
gerçekleştiriyor. Bu yapısal transformasyon finans sektöründe 
gerçekleştiriliyor. Çünkü IMF, mali sıkıntı içerisine düşen ve kendisine 
başvuran ülkelere uygulatmaya çalıştığı ekonomik programın temelini bu tür 
yapısal dönüşümler oluşturur. Diğer bir ifade ile, aslında IMF, sistemin bir 
eleştirisidir. Girdiği ülkenin sistemini değiştirir. 
Bu arada sistemi eleştirenler, IMF‟nin yapmaya çalıştığını anlamamış 
olanlardır. Çünkü IMF zaten sistemi değiştiriyor. Onun için de her zaman 
siyasi kararlılık arıyor. IMF bu değişikliği yaparken, eski sistemi de çökerterek 
yani tamamen tahrip ederek yapıyor. Dolayısıyla ülkenin getirilmiş olduğu 
ekonomik yapıdan da geri dönüş mümkün olamıyor. 
Bizim dillendirdiğimiz itiraz ise “değişime” değil, yaşanan değişim süreci 
sonunda ulaşılacak olan “yapı”yadır. İşte bunun için baştaki örneği verdim. 
Tava kızmaya başladı diye değişim isteyenler, “tava”nın durumunu 
değiştireceklerine, kendi durumlarını değiştirmeyi tercih ederek ateşe 
atlamaktadırlar. Aslında bilinçsizce, kurtuluşa atladıklarını zannetmektedirler 
ama neticede ateşe atlayarak kendilerini yok etmektedirler. 
İşte bugün ülkemizin getirilmeye çalışıldığı nokta finans kapitalizmidir. Finans 
kapitalizmi reel sektörün üzerine konularak, adeta, onu yönlendirmesi ve 
yönetmesi beklenmektedir. 
Bu durum ise, ülkemiz ve bize benzer ülkeler bazında, artık ekonomi 
paradigmalarının öldüğü anlamına gelir. Bu zamana kadar yapılan tatlı-sert 
ekonomi tartışmalarının konusu; serbest piyasa ekonomisi, liberal ekonomi, 
merkezi planlama ekonomisi, karma ekonomi vb. temellere oturtuluyordu. 
IMF‟nin bizi getirdiği noktada artık bu tür tartışmaların bir anlamı kalmıyor. 
Çünkü siz ne düşünürseniz düşünün, finans kapitalizminin elverdiği ve istediği 
ölçüde yatırım yapabilecek, kaynak kullanabilecek ya da 
kullandırtabileceksiniz. Dolayısıyla politikacıların klasik “vaad zinciri” de 
kırılmış oluyor. Bu ilk bakışta olumlu gibi gözükebilir. Ancak burada (halkı 
temsil eden) politikacıların yerini halk ile hiç muhatap olmayan burnu büyük 
finansörler alacaklardır. Onlar da halka, kendi istedikleri yönde yapacağı 
(destekleyeceği) yatırımlar ile sosyo-ekonomik bir hayat dayatacaklardır. 
Dolayısıyla politikacıların sürece müdahale şansı da ortadan kaldırılmış 
olacaktır. 
İşte bizim sistem eleştirimiz, değişime değil, değişimin getireceği yeni düzene 
karşıdır. Oturtulmaya çalışılan yeni düzen, eskisinden de kötüdür. Problemleri 
çözmez ve hepsinden önemlisi insanı merkez olarak kabul etmeyen bir 
yapılanmadır. Sonuç şüphesiz hüsran olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



MERKEZ BANKASI VE 

ENFLASYON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisyon, Faizler ve Merkez Bankası 
 
Ülkemizin içinde bulunduğu bu reflasyon sürecinde elindeki imkanları; vergi 
oranları, emisyon ve faizlerdir. Hükümetin, vergi toplamayı artırmaya 
çalışırken, emisyon ve faiz oranlarındaki kararı Cumhuriyet Merkez 
Bankası‟na bırakması, gelen fırtınaya karşı hazırlanma açısından en büyük 
yanlışlardan biri olur.  
“İkinci yanlış olarak da –ekonomide- koordinatör bir beyin ya da beyin 
takımının hâlâ oluşturulamamasıdır” 
Mevcut durumda Hükümetin, vergi oranlarında bir indirime gitmesi mümkün 
değildir. Elinde geriye emisyon ve faiz oranları enstrumanları kalıyor. Bunların 
her ikisinde de son sözü söyleyecek olan makam ise hükümet değil, Merkez 
Bankasıdır. Onun da bu sözü hangi kriterlere göre söyleyeceği belirsizdir. 
Bağımsızlık ise bu belirsizliğin kamuflajı haline gelmiştir. 
Şimdi burada Merkez Bankası vurgusu oldukça önemlidir. Mevcut ortodoks 
yapılanmada Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. bağımsız bir kurumdur. Bu 
bağımsızlık ona verilirken, günlük siyasi gelişmelerin baskısından kurtulması 
için verilmiştir. Ancak Merkez Bankası bu “bağımsızlığı” kendi saltanatına 
çevirmiştir. Özel bir kanun ile kurulmuş bir anonim şirket olan Merkez Bankası 



ülkenin değil kendi “şirket”inin menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedir. 
Ülkemizdeki krizlerden dolayı bütün şirketler dökülürken, merkez bankasının 
müthiş kârı ve hatta vergi rekortmenliğine yürümesi hiç mi dikkat çekmez! Bu 
çerçevede bankanın sahiplerinin kim olduğu da pek bilinmez. Ama ilginç 
sahiplerinin olduğu da şüphesiz. 
Merkez bankası konusu hükümetin acilen ele alması gereken apayrı bir 
konudur. Kurumsal yapılanmasından tutun da temel işlevlerine kadar herşeyi 
baştan sona gözden geçirilmelidir. Modern (ortodoks olmayan) bir konsept ile 
yeniden yapılandırıldıktan sonra Anayasal bir kurum haline getirilmelidir. 
Anayasal bir kurum olması tercihini gündelik siyasi gelişmelerin etkisinden 
kurtulabilmesi için yapıyorum. MB yaptıklarının hesabını da verebilmelidir. 
Ancak bütün bunları yapması gereken hükümete bir uyarım da var; 
Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi‟ni düzene koymak, MGK‟ya posta 
koymaktan daha zordur. Haberiniz olsun. 

 

Merkez Bankası Eleştirileri 
Ülkemizde şu sıralarda Merkez Bankası‟nı (MB) eleştirenlerin sayısı epey 
arttı. Bu eleştirileri 4 grupta toplamak mümkün gözüküyor. 

Birinci gruptakiler, MB‟nı yapısal olarak eleştirenlerdir ki benim eleştirilerimi de 
bu gruba dahil edebiliriz. Birinci gruptakiler, MB‟nın kurumsal yapısı, statüsü, 
görevleri çalışma şekli, hedefleri vs. hepsinin yeniden gözden geçirilerek 
yapılandırılmasını önerirler. 

İkinci gruptakiler ise MB‟nı operasyonel olarak eleştirenlerdir. Bunlar MB‟nın 
müdahalelerini, zamanlamalarını, oranları eleştirmektedirler. Döviz fiyatları 
düşer, “MB hemen müdahale etsin” derler. Piyasada nakit sıkıntısı çekilir, “MB 
hemen para versin” derler. Dışarıda bazı gelişmeler yaşanır, “MB da hemen 
böyle yapsın” derler. Bunlar konjonktürel olarak, bazı gelişmeleri tek ya da iki 
yönden değerlendirerek MB müdahalesini talep edenlerdir. Teknik analiz 
yaparlar. Ancak gelişmelerin çok da üzerinde durmazlar. 

Üçüncü gruptakiler, MB kurumsal yapısına ve ve operasyonlarına bakmadan, 
etraftaki gelişmelere bakarak nihai bir hüküm çerçevesinde MB‟nı 
eleştirenlerdir. Şu sıralarda bunların sayısında, AKP çevrelerinden ve AKP‟yi 
destekleyen çevrelerden oldukça yüksek bir artış var. Bunların temel 
argümanı şudur; “Enflasyon düştü, kurlar düştü, borsa oldukça yüksek peki 
faizler niçin düşmüyor? Faizlerin düşmemesinin ana müsebbibi MB‟dır. O 
halde MB‟da faizleri kademeli olarak düşürerek AKP hükümetine yardımcı 
olmalıdır.” 

Ancak bunlara şaşmamak mümkün değildir. Çünkü şu sıralarda AKP 
Hükümetine MB kadar yardımcı olan bir başka kuruluş yoktur. MB, 
enflasyonu kontrol altına alıp aşağı çekmek amacı ile, 2002 yılından beri 
dalgalı kur kisvesi altında düşük kur politikası uygulamaktadır. Çünkü, ülkemiz 
enflasyonundaki en büyük belirleyici döviz kuru değişimidir. Döviz kurunu 
düşük seviyede baskı altına almak için MB bir yandan interbank faiz oranlarını 
yüksek tutmakta diğer yandan da piyasadaki dövizi TL karşılığında satın 
almaya devam etmektedir. Sıcak para olarak yurda giren döviz, MB‟nda TL‟ye 
dönüşmektedir. Yani, MB döviz alıp karşılığında piyasaya TL sürmektedir. 
Piyasaya sürdüğü TL‟nin enflasyonist eğilimlerini engellemek için de gecelik 
piyasa ve repo/ters repo yoluyla piyasadaki TL‟yi geri almaktadır. Bu döngü, 



döviz kurunu yüksek reel faiz karşılığında sürekli düşük tutmaktadır. Döviz 
kurunun 2002 yılı sonundan bu yana reel olarak TL karşılığında değer 
kaybetmesine karşılık, TL‟ye dayalı finansal enstrumanlar yüksek reel faiz 
politikası nedeniyle yüksek getiri sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bankacılık 
sistemi varlıklarını döviz yerine TL cinsinden tutmayı daha uygun 
görmektedirler. 

İşte bu açıdan, üçüncü grupta olup da özellikle de AKP çevrelerinden gelen 
eleştirileri anlamak mümkün değildir. Bu tip eleştiriler, cahilce eleştirilerdir. 
Eğer, MB onların istediğini yapsa, enflasyon ve döviz anında yukarı doğru 
borsa da aşağı doğru hareketlenir. Kısacası, bunların eleştirdikleri şey, 
aslında, bindikleri daldır. 

Dördüncü gruptakiler ise, MB‟nı eleştirmek moda olduğu için eleştirenlerdir. 
Bunların herhangi bir eleştiri temelleri yoktur. Zaten argümanları da toplama 
argümanlardır. Herhangi bir sistematik bilgiye dayanmaz ama iyi gürültü 
çıkarırlar. 

MB da sanırım bu sebeplerden dolayı, Finansal İstikrar Raporu‟nu 
yayınlayarak millete derdini anlatmaya çalışıyor. 

 
 

Enflasyon Niçin Düşüyor!!! 

Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Başkanı, enflasyonun niçin 
düştüğünü çok veciz (!) bir şekilde ifade etmiş; “Merkez Bankası bağımsız 
hale geldiğinden beridir bu ülkede enflasyon düşüyor. Demek ki en önemli 
koşullarından biri budur”. 

Yani, Başkan demek istiyor ki; “bizi iyi ki bağımsız hale getirdiniz. Onun için de 
enflasyon düştü. Sakın bağımsızlığımızı geri almayın”. 

Kime söylüyor bunu? Tabi ki Hükümete ve Parlamentoya! 

Merkez Bankası başkanı bu kadar naiv ve yönlendirici (kandırıcı da desem 
olurdu) bir açıklamayı niçin yaptı ya da yaptırıldı? Bilemiyorum. Ancak, bu 
açıklamadan sonra, kısmen teknik ve kısa bir analiz yapma gereğini 
duyuyorum. 

Enflasyon niçin düşüyor? Şimdi, bunun nedenlerine birlikte bakalım. 

AKP Hükümeti, enflasyonun parasal bir olgu olduğu şeklindeki Friedmancı 
görüşü para-politik olarak benimsemiştir. İçeride düşük faizle borçlanmak ve 
yatırım ortamını oluşturmak için de enflasyonun aşağı çekilmesini 
vazgeçilmez bir hedef haline getirmiştir. Dolayısıyla, 2003 ve 2004 
bütçelerinde, borçlanma sisteminde hiçbir değişiklik yapmadan, neo-liberal 
anlayışa uygun olarak borçlanma – borç itfasını esas almış ve bildik borç-faiz-
borç klasik sarmalına kendi kendini sokmuştur.  

Hazine‟nin dış borç ödemelerini bütçe dengelerini sarsmadan yapabilmesi için 
döviz fiyatının düşük tutulması gerekiyordu. 2003 ve 2004 yılında düşük kurlu 
dövizi piyasadan temin eden Hazine, bütçe dengeleri içerisinde kalarak dış 
borçlarını nisbeten ödeyebilmiştir. Ancak, dış borçların ödenmesinde sıkıntı 
yaşamamak için tercih edilen düşük döviz kurunun maliyeti, Hazine‟nin iç borç 



ödemelerinde yüksek faiz ile borçlanması olarak Hükümetin karşısına 
çıkmıştır. (Yani, yerli ve yabancı rantiyeci birlikte zengin edilmiştir.) 

Merkez Bankası, 2001 yılında yaptırdığı bir makro-ekonometrik analiz 
sonucunda, Türkiye‟deki enflasyonun temel dinamiğinin kur değişimleri 
olduğunu ortaya koymuştu. Rakamlar, kurdaki olası bir artışın en geç 5-6 ay 
gecikmeli olarak genel fiyat seviyesinde eş değerli bir artışa yol açtığını 
göstermişti. 

Hükümetin Friedmancı tercihlerine paralel olarak MB, parasal ücret, kamu 
fiyat ayarlamaları, parasal taban ve emisyon hacmindeki artıştan ziyade, döviz 
kurlarına bağlı olan enflasyon dinamiğini kırmak için 2003 ve 2004 yıllarında 
döviz kurlarını baskı altında tutmayı temel politika olarak tercih etmiştir. 
Netice, MB tarafından her ne kadar dalgalı kur olarak ifade edilse de, 
uygulamada örtülü bir sabit kur politikası görmekteyiz. 

Daha spesifik bir ifade ile MB, 2003 ve 2004 yılında gecelik piyasa faiz 
oranları ve açık piyasa işlemleri (APİ) aracılığıyla döviz fiyatlarını sabit tutmayı 
hatta aşağı çekmeyi ağırlıklı uygulama hedefi olarak benimsemiştir. 
01.01.2003 tarihinde 1,663,629 TL olan TL/$ gösterge kuru, 31.12.2003 
tarihinde 1,433,300 TL ve 31.08.2004 tarihinde de 1,476,333 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Kurlardaki oynaklık, MB müdahalesi ile minimum düzeyde 
tutulmuştur. Serbest piyasada oluşan döviz fiyatları ise MB‟nın ters yönlü 
müdahaleleri ile baskı altına alınmıştır. 

Dalgalı kur politikası adı altında, döviz kurunu düşük tutmak için gecelik 
piyasa faiz oranlarını, piyasa faiz oranları üstünde tutmuş ve piyasadaki fazla 
likiditenin dövize yönelmesini engellemek için APİ ile piyasadan yüksek faiz ile 
likidite çekmiştir. APİ işlemleri ile piyasadan çekilen likidite nedeniyle oluşan 
likidite darlığı, bir yandan Hazine reel borçlanma maliyetinin enflasyondaki 
düşüşe paralel olarak düşmesini engellemiş diğer yandan da dövize olan 
talebi kısmıştır. 

 
 

MerkezBank Kârı Üzerine Sorular 
Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ile ilgili bir çok yazı yazdım. Hem kuruluşu, 
hem statüsü hem çalışma mekanizması hem de sonuçları itibariyle 
yanlışlıkları ifade etmeye çalıştım. 
MB, içinde bulunduğumuz borca dayalı para sisteminin kilit noktasını 
oluşturur. Bu iyi anlaşılırsa tüm sistem anlaşılır, aksi taktirde kısır bir döngü 
içerisinde bocalar durur(sun)uz. Son olarak MB‟nı tamamen 
bağımsızlaştırarak aslında hükümet kendi kendine intihar etmişti. Bunu 
“zaman içerisinde anlayabilecek mi?” bilemiyorum.  
Merkez Bankası 2001 yılında inanılmaz bir kâr etti. Bu konuda birçok yorumu 
bizler çeşitli araçlar ile okuduk, duyduk. Çok şeyler söylendi ama konu netlik 
kazanmadı. Şimdi çok detaya girmeden MB şirketinin karı ile ilgili bazı 
hususlara dikkat çekmek istiyorum. Dahası, bunları soru şeklinde formüle 
ederek sizi düşünmeye zorlamak istiyorum. (Bunları aynı zamanda ortodoks 
ekonomistlere ev ödevi “take-home” olarak veriyorum.) 
 Banka 2001 yılında 6.7 katrilyon (yaklaşık 5.4 milyar dolar) kâr etti. 
Dünyanın en karlı 15inci kurumu oldu. Ancak unutmamak gerekir ki; 



Türkiye‟nin 2002 yılı bütçesi yaklaşık 98 katrilyon olarak konsolide edildi. MB 
kârı, 2002 yılı bütçesi yatırımlar ödeneğinden fazladır, biir! İkincisi, 2001 
yılında Türkiye yüzde 9.4 küçüldü! Bu son 56 yılın en büyük çöküşüdür. Böyle 
bir yılda MB şirketinin kendi kendini 6.7 katrilyon kâr ile adeta 
ödüllendirmesinin manası nedir? 
 Öyle enteresan bir şirket düşünün ki kârı ürettiği şeyin cinsinden 
ölçülüyor! Böyle bir şirkete MB dışında bir örnek verebilir misiniz? 
 MB kârı nereden geliyor? (Cevap vermeden önce bir daha düşün!) 
 Bütün ülkeyi bir para havuzu gibi düşünün. Bu havuzun suyunun 
seviyesini kontrol eden yetkili, suyun önemli bir kısmını “kendi payım” diye 
keserse aslında kimin suyunu kesmiş oluyor? 
 MB elde ettiği bu kârın belli bir yüzdesini diğer bir ifade ile en az 1.6 
katrilyonunu vergi olarak ödeyecek. Peki o zaman, “daha çok kâr etsin ve 
daha çok vergi ödesin”, olmaz mı? 
 MB net kârının en az yüzde 51‟ini (yaklaşık 2.7 katrilyon) Hazine‟nin 
payı olarak Hazine‟ye verecek. Aslında vermeyecek çünkü Hazine‟nin MB‟na 
borcu olduğu için borcuna mahsub edecek. Peki, MB Hazine‟ye başka hangi 
koşullarda para verebilir ya da vermelidir? 
 MB kâr ettiyse, birileri bunun üzerinden çok daha fazla (kat be kat) kâr 
etmiş demektir. Çünkü bu, borca dayalı para sisteminin esasını oluşturur. Peki 
MB kimin ya da kimlerin kazanmasına vesile olmuştur? 
 MB net kârının Hazine payı dışındakini (bu da yaklaşık 2.5 katrilyon 
eder) diğer patronlarına ödeyecek. Bu tatlı kârı cebe atacak bu şanslı zevat-ı 
kiram kimdir acaba? MB A.Ş.‟nin patronları yani hissedarları kimlerdir? 
Bunların arasında yabancılar yok mu? (MB Kanunu madde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 bu soruya cevap değildir.) 
 MB devlet içi bir kurum mudur? Buna cevap olarak “Evet” 
diyebiliryorsanız (ki siz bu konuda hiç birşey bilmiyorsunuz demektir) bu 
“devlet içi” kuruluşu denetleyen organın adı nedir? Cevabınız Hayır ise 
(ilerleme kaydediyorsunuz) uluslararası denetim (audit) kurumlarından hangisi 
MB‟nı denetliyor ve gerçek detaylı raporları nasıl yorumlanır ya da 
yorumlanmalıdır? MB şirketinin dekore edilmemiş bilançoları nerededir? 
 Sizce, bütün bu hususlardan MB‟na sınırsız yetki verenlerin gerçekten 
haberi var mıdır? (Merak etmeyin, bu sadece bir anket sorusudur. 
Cevaplamaya buradan başlayabilirsiniz) 
 
Bütün bu hususlar aydınlanmadan MB ve Borca Dayalı Para Sistemi‟ni 
anlamak mümkün değildir. Unutmamak gerekir ki mekanizmanın nasıl 
çalıştığını bilmek ile o mekanizmanın ürününün doğru, güzel, iyi, faydalı ve 
adil olduğunu ya da olmadığını teşhis etmek ayrı ayrı şeylerdir. Bizim 
anlatmaya çalıştığımız ise ikincisidir. 

 
 
 

Enflasyon Hedeflemesi 

1961 ve 1982 anayasalarında bir hüküm vardır. TBMM'nin görev ve yetkileri 
sayılırken "Para basmak", TBMM‟nin görev ve yetkileri arasında gösterilir. 
Normalde para basma işini Merkez Bankası (TCMB) yaptığı halde 
anayasalarda böyle bir hükmün bulunması dikkat çekicidir. Para basmak, en 



geniş anlamı ile para politikasının tayin ve tespiti görev ve yetkisini Anayasa 
TBMM‟ye vermiştir. 

İktisat politikasının ikinci ayağı olan maliye politikası için böyle bir düzenleme 
olmadığı halde, “para politikası” için anayasal düzenleme yapılması çok dikkat 
çekicidir. Maliye politikasını hükümet yani Maliye Bakanlığı belirleyip 
uyguladığı halde para politikası anayasal olarak hükümete dahi bırakılmamış, 
münhasıran Meclis uhdesine verilmiştir. 

Çünkü para politikası iktisat politkasının belkemiği ve ana unsurudur. Milletin 
temsilcileri dışında hiç bir merci ve makamın para politikasını tayin ve tespit 
yetkisi yoktur.14 Ocak 1970 tarih ve 1211 Sayılı TCMB Kanunu ile Meclis, 
para politikası tayin ve tespit görev ve yetkisini uhdesinde tutmak şartı ile 
“uygulama” görevini Meclis adına TCMB‟ye devretmiştir. Bu düzenleme 
çerçevesinde TCMB hükümetin hazırladığı ve TBMM‟nin onayladığı; 

1-Kalkınma Planı, 

2-Yıllık Kalkınma Programı ve 

3-Mali Bütçe 

ilke ve hedefleri ile uyumlu olmak şartı ile “hükümetçe belirlenen” para 
politkasını uygulamak ile görevli ve yükümlüdür. Bu durum 24 Ocak 1980 
tarihine kadar devam etmiş, 24 Ocak kararları ile Meclis'e ait olan para politası 
tayin ve tespit görev ve yetkisi Hükümete devredilmiştir. 1989 yılında 32 sayılı 
KHK ile hükümetin bu konudaki görev ve yetkisi kısmen aşındırılıp TCMB‟ye 
geniş bir yetki verilmiştir. TCMB‟nin Hükümet ve Meclis karşısında sorumsuz 
bir güç odağı haline getirilmesi ise ancak Derviş Restorasyonu ile mümkün 
olabilmiştir. Derviş'in meşhur 15 yasası içerisinde yer alan TCMB Kanunu ile, 
TCMB hükümet ve meclisten özerk tam bir bağımsız kurum haline getirilmiştir. 
Dolayısıyla Anayasada yer alan Meclis'in para basma hak ve görevi iğdiş 
edilmiştir. Sadece, TCMB‟nin hükümet ile koordineli bir para politikası 
belirleme yükümlülüğü yeterli görülmüştür. 

AKP iktidarı ile birlikte Tayyip Erdoğan‟ın olası bir IMF karşıtlığını frenlemek 
için, TCMB özerkliği hatta bağımsızlığı sürekli IMF ve IMF-sever medya 
tarafından hükümete hatırlatılmış ve hatırlatılmaktadır. AKP iktidarının aynen 
benimsediği Derviş‟in “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”nın teminatı olarak, 
Hükümete karşı sorumsuz ve özgür bir TCMB sürekli dile getirilmiştir. 

AKP Hükümeti, para politikası üzerinde belirleyiciliğe sahip olmadığını ancak 
2003 yılının sonlarına doğru fark edebilmiştir. Diğer bir ifade ile, AKP 
Hükümeti, para politikasından yoksun bir ekonomi politiğin imkansızlığını 
iktidarının 1,5 yılının sonunda ancak fark edebilmiştir. Bu durum karşısında 
yapması gereken iş, aslında, gayet açık ve kolaydır. TCMB Kanununu 
değiştirerek para politikası üzerinde belirleyici olması gerekiyor. Bunun için 
AKP‟nin “Yasama” çoğunluğu yeter de artar bile.  

Ancak, güç odakları ile çatışmaktan çok çekinen AKP, TCMB‟yi bir gazete 
aracılığı ile kontrol etmeye ve sıkıştırmaya çalışmıştır. Bu manevralar ise  her 
seferinde (kanuni gücü elinde bulunduran) TCMB başkanından azar işiterek 
sonuçlanmıştır. Aslında bu manzara biraz da traji-komiktir; “Yasama”nın 
güçlendirdiği yapı, “Yasama”ya kafa tutuyor! Anayasaya karşı merkezyasa! 

 



 

Düşük Enflasyon Politikası! 

1999 yılı sonunda imzalanan 17. Standby anlaşmasının hedeflerinden biri de 
enflasyonu kontrol altına almak idi. AKP Hükümetinin de, “enflasyon kontrol 
altına alınsın da nasıl alınırsa alınsın” politikasını benimsediği bilinmektedir. 

Bunun için iki tane önemli iş yapıldı. Birincisini MB yaptı diğerini de Hükümet. 

MB ne yaptı? 

MB, dövizdeki artışın fiyatlara en geç 5-6 ay içerisinde yansıdığını biliyordu. O 
halde yapılması gereken iş ne pahasına olursa olsun döviz kurunu düşük 
tutmaktı. Bunun için de dalgalı kur kisvesi altında, düşük kur politikası 
uyguladı. Paranın dövize kaçmaması için de yüksek reel faiz politikasını 
uyguladı. 

Peki Hükümet ne yaptı? 

Hükümet, kamunun ürettiği mal ve hizmetlere piyasanın gerektirdiği zamları 
yapmadı. 

Bunun sonucunda ne oldu? 

Döviz düşürüldü. Piyasadan para çekildi. Talep düştü. Enflasyon da düştü. 

Ancak Hazine‟nin borçlanma maliyeti ve borç stokları arttı. Kamunun ürettiği 
mal ve hizmetlere gereken zamlar yapılmadığı için de devletin elindeki 
şirketlerin mali bünyeleri bozuldu. Hükümet, mali bünyeleri bozulan bu 
şirketleri, sırtına yük olmasın diye özelleştirme adı altında yok bahasına 
elinden çıkardı. 

Piyasa canlansın diye, tüketici kredileri ve kredi kartları kullanımı teşvik edildi. 
Üreticinin ve reel sektörün hali perişan olduğu için, bu teşvikler ithalatı kışkırttı. 
Rekor düzeyde dış ticaret açığı verdik. Bu durum doğrudan cari açığa yansıdı. 
O da borçlanma maliyetini ve borç stoklarımızı artırdı. İşte size klasik borç – 
faiz – borç sarmalı. 

Enflasyon ve dövizin gerçekten piyasa koşullarında düştüğünü zanneden 
Tayyip Erdoğan‟a gerçeği söylediklerinde, sanırım, IMF‟ye teslim olmaktan 
başka bir çaresi kalmadığını da ifade etmişlerdir. Çünkü kendisinin ne 
olduğunu anlaması mümkün değildir. O zaman da “hoş geldin 18. IMF 
Standby Anlaşması”. 

İşte size, “bir delikanlının hazin ekonomi politikası” öyküsü. Öykünün 
kahramanları ve olayların hepsi gerçektir. 

 
 

Enflasyonla Mücadele Teorisi Çöktü (1) 

Son sıralarda ülkemiz gündeminin farlı konularda yoğunluğu sebebiyle, 
ekonomik gelişmeler ve sonuçları pek tartışılmıyor. Gündemde her ne kadar 
arkalara düşse de, şu sıralarda çok önemli bir ekonomik sonuç ile karşı 
karşıyayız. O da enflasyonla mücadele teorisinin çöküşüdür. 

Yaklaşık 20 yıldır, ülkemizde neo-liberal politikaların uygulanma gerekçesinin 
merkezinde “enflasyonla mücadele” politikası vardır. Her şey buna göre 



ayarlanmıştır. Merkez Bankası‟na verilen tek görev de budur; fiyat istikrarını 
sağlamak!  

Bugüne kadar neo-liberal politikalar, halka hep şöyle telkinde bulundu: 
“yüksek enflasyon, bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Ekonomi 
politikalarının en büyük görevi enflasyonu düşürmek olmalıdır”. Bu telkinattan 
sonra da hep düşük enflasyonlu gelişmiş ülkeler örnek gösterildi. Ancak, 
onların gelişme süreçlerindeki yüksek enflasyon hep gözardı edildi.  

Son 20 yıldır ülkemizde söylenen bu politikalar şu şekilde süsleniyordu. 
Enflasyonu düşürebildiğimiz takdirde hedeflediğimiz makro-ekonomik 
dengelere ulaşarak ulusça istediğimiz ekonomik ve siyasi istikrarı yakalamış 
olacaktık. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürünce, kamu finansmanı 
bundan olumlu bir şekilde etkilenecekti. Kamu finansmanının olumlu 
etkilenmesi ile bir güven ortamı oluşacak ve böyle bir güvenli ortamda faizler 
de düşecekti. Böylelikle, hem bütçe imkanları hem de özel kesimin tasarrufları 
üretken yatırımlara kanalize olacaktı. Bundan da en çok faydayı emek 
sağlayacaktı. İstihdam artacak yani işsizlik azalacak ve adil gelir dağılımı 
olacaktı. Böyle bir ortamda, ülkemizde fabrikalar açmak ve çeşitli yatırımlar 
yapmak için yabancı sermaye de koşarak gelecekti. Güven ortamının ve 
yatırımların artmasıyla da üretim artacak, ihracat patlayacak ve ithalat 
azalacaktı. 

Bu güzel ortamı gören devlet, yavaş yavaş ekonomiden elini çekecek ve daha 
rasyonel çalışacaktı. Bunun sonucu olarak da devlet vatandaşına daha kaliteli 
hizmet verecekti. Neticede, yaşam standartları da yükselecek ve güçlü bir orta 
sınıf ile aydınlık geleceğe koşar adım gidecektik. Kaliteli bir eğitim veren, Ar-
Ge yatırımlarına önem veren, teknolojik yatırım yapan güçlü ve müreffeh bir 
ülke olacağımızdan şüphe yoktu. Bütün bunlar düş değil, enflasyonun 
düşürülmesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan hedeflerdi. Dolayısıyla her şey 
enflasyonun düşürülmesine bağlı idi. Amiyane bir tabir ile, enflasyonu bir 
düşürdük mü, artık bize karada ölüm yoktu.  

Peki şimdi ne oldu? 

Enflasyon tek haneli rakamlara düştü. Hedef yüzde 5. Daha da düşecekmiş. 

Sonuç? 

Hedeflenen makro-ekonomik dengeler kurulamadı. Borçlarımız 350 milyar 
doları aştı. İstediğimiz ekonomik ve siyasi istikrar yakalanamadı. Faizler 
düşmedi. Kamu finansmanı olumlu etkilenmedi. Devlet borcunu borçla 
çevirmeye çalışır hale geldi. Yatırım bütçesi çok daraldı. Devlet yatırım 
yapamaz hale geldi. Özel sektör zaten küçülüyor ve hayatta kalma 
mücadelesi veriyor. Yatırımlar durdu. İşsizlik azalmadı, tam tersine, arttı. Gelir 
dağılımında inanılmaz uçurumlar oluştu. Ülkemize yabancı yatırımcılar değil 
yabancı tefeciler (sıcak para) geldi. İhracat patlar gibi yaptı ama ithalat ondan 
çok daha müthiş bir şekilde patladı. Devletin elindeki ekonomik yatırımlar sağa 
sola peşkeş çekildi. Bunun sonucu olarak da devlet vatandaşlara kaliteli 
hizmet veremiyor. Eğitim sistemimizde sıfır çekenlerin sayısı çok arttı. Ar-Ge 
yatırımları ya da teknolojik yatırımlar diye bir şey de yok. 

Sonuç; ülkemizdeki neo-liberal politikaların ana direği olan enflasyonun 
düşürülmesi politikası, iddiaların tersi ile sonuçlandı. İflas etti ve bitti.  



Yaklaşık 20-25 yıllık bir yalan, acı bir gerçekle son buldu; Ülkemiz hızla bir 
karanlığa doğru sürükleniyor. 

 
 

Enflasyonla Mücadele Teorisi Çöktü (2) ÖNCEKİ YAZIYLA 
BİRLEŞTİRİLEBİLİR 

Ülkemizde neo-liberal ekonomi politikalarının uygulanması için ortaya atılan 
en önemli teori, enflasyonla mücadele teorisiydi. Elbette bu saçma bir teoriydi 
ancak öyle bir propaganda edildi ki sokaktaki vatandaşından Meclis‟teki 
milletvekiline kadar herkes bunun doğruluğuna inandırılmıştı.  

Bu teoride gözden kaçırılmaması ya da akıldan çıkarılmaması gereken en 
önemli şey, enflasyon tek haneli rakamlara düşürülünce iddia edilen iyiliklerin 
gerçekleşecek olmasıdır. Yoksa, tek başına enflasyonun düşürülebilmesi 
iddiası değildir.  

Dolayısıyla bu teorinin çökmesi için iki şeyden birinin yapılması gerekiyordu. 
Birincisi, enflasyonun düşürülmesinin (matematiksel ya da reel olarak) 
mümkün olmadığının ispatlanması gerekiyordu. Böyle bir durumda “işte 
bakınız, ne yapılırsa yapılsın enflasyonun düşürülmesi mümkün değildir” 
diyerek, böyle bir teorinin/iddianın hiçbir zaman gerçekleşemeyeceği 
gösterilmiş olurdu. Aslında bu yoldan epey mesafe alındı ve ülkemiz uzun 
yıllar yüksek enflasyonla yaşadı. Bu durum o kadar çok kanıksandı ki insanlar 
artık enflasyonun düşürülemeyeceğini fıkralarla anlatmaya başladılar. Böyle 
bir durumda, enflasyonun düşürülerek ulaşılabileceği iddia edilen iyiliklere 
başka bir yoldan ulaşma çabasına girileceğine, dezenflasyon lobisi 
enflasyonun düşürülmesini “ekonomide kızıl elma” haline getirdi. Bu durum 
onlara kısmen tartışma avantajı da veriyordu. Hiçbir bilimsel değeri olmayan 
bu saçma iddialarının arkasına sığınarak istediklerini söylüyorlardı. 

Ancak, birinci yoldan bu teorinin çöktüğünü anlamayanlara göstermek için, 
ikinci bir yol daha vardı. O da, enflasyonun tek haneli rakamlara 
düşürülmesine rağmen beklenen iyiliklerin gerçekleşmeyeceğini reel olarak 
göstermek idi. İşte şimdi, son 5-6 yıllık süreçte bu da gerçekleşti. Özellikle 
AKP Hükümeti döneminde enflasyon süratle tek haneli rakamlara düştü. Hatta 
aylık bazda, negatif enflasyon dahi çıkmaya başladı.  

Peki teori nasıl çöktü? Teori, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine 
rağmen beklenen iyiliklerin hiçbirinin gerçekleşmemesi ile çöktü. Daha önce 
de izah edildiği gibi, enflasyonun düşürülmesi ile gerçekleşeceği iddia 
edilenlerin neredeyse tamamının yalan olduğu ortaya çıktı.  

Aslında Hükümetin şaşkınlığı da kızgınlığı da buradan ileri geliyor. Onlar bu 
teoriye inandılar ve her türlü riski göze alarak enflasyonu düşürdüler. 
Kesinlikle düşürülemez diye inanılan bir şeyi başardılar! Adeta Kaf dağının 
tepesine çıkıp içinde hazine olduğu iddia edilen sandığı alıp getirdiler. Ancak, 
sandık açıldığında içi boş çıktı. İddialar kuru bir yalandan ibaretti.  

Bütün bunlara rağmen, hala mevcut durumu hararetle savunanların sayısı da 
az değildir. Başta IMF ve IMF işbirlikçisi kalemler enflasyonun salt 
düşürülmesini başarı olarak lanse etme gayreti içerisindedirler. Halbuki 
enflasyonun düşürülmesi, dün de bahsedilen iyiliklerin elde edilmesi halinde 



başarıdır. Aksi takdirde bunu başarı olarak lanse etmenin ardında başka 
şeyler aramak gerekir. 

O halde bazıları neden aklını düşük enflasyonla bozmuştur? Düşük enflasyon, 
halkın beklentileri doğrultusunda hiçbir iyilik ortaya koyamıyor ise kimin 
beklentilerini karşılıyor? İlla düşük enflasyon, kimin işine yarıyor? 

 
 

Enflasyonla Mücadele Teorisi Çöktü (3) ÖNCEKİ YAZIYLA 
BİRLEŞTİRİLEBİLİR 

Enflasyonun düşürülmesi ile birlikte, ekonomideki bütün iyiliklerin ortaya 
çıkacağı kurgusu çöktü. Ancak, hala mevcut durumu hararetle savunanların 
sayısı da az değildir. Peki enflasyonun düşürülmesi, genel beklentileri 
karşılamıyor ise ve vatandaşın işine yaramıyor ise, kimin işine yarıyor? 
Sonuçlarındaki garabete rağmen, IMF ve birtakım çevreler niçin ısrarla düşük 
enflasyon istiyor? 

Birincisi, enflasyon paranın (daha doğru bir ifade ile parası çok olanın) korkulu 
rüyasıdır. Finansal sermayeyi hızla eritir. Diyelim ki elinizde sabit getirili bono, 
tahvil ya da mevduat hesabı var. Enflasyon, bunların değerini düşürür. 
Enflasyon herkesi etkiler ancak bu tür finansal sermaye sahiplerini daha çok 
etkiler. Örneğin, parası olmayan bir gariban için enflasyonun 0 ile 100 olması 
arasında bir fark yoktur. Parası çok olanlar ise, mevcut hayat standartlarının 
pahalılaşmasının yanısıra, kenarda duran parasının erimesi ile erirler. 

İkincisi, finansal sermaye uluslararası arenaya çıkıp da sıcak para olarak 
adlandırıldığı zaman karşılaşacağı en büyük felaket, girdiği ülkenin yüksek 
enflasyonda olmasıdır. Bu takdirde faiz-kur arbitrajı aleyhine döner! Şimdi 
buna bir örnek verelim. Ülkemize sıcak para $ olarak geldi ve 1.6 YTL‟den 
piyasaya girdi. Ülkemizde enflasyon düşük olduğu için paramızın değeri de 
tedricen arttı ve 1$, 1.4YTL oldu. Bu noktada sıcak para çıkmak isterse, 
1.6YTL‟yi verip 1.14$ alıp çıkacak. Hem iç piyasadan kazanmış olacak, hem 
de çıkarken kazanmış olacak! Lakin, yüksek enflasyon ile birlikte paramız 
değer kaybetseydi ve 1$, 2YTL olsaydı. Bu durumda sıcak para 1.6YTL‟yi 
verip 0.80$ dolar alarak çıkacaktı. Yani çıkarken kaybedecekti. Dolayısıyla, 
yüksek enflasyon olan ülkelerde develüasyon olma ihtimali de yüksek olduğu 
için, uluslararası sıcak paranın jandarmalığını yapan IMF, enflasyonun düşük 
olması için sürekli baskı yapacaktır. Parasal istikrarı da en önemli hedef haline 
getirecektir. Çünkü, milletin değil onların işine yarıyor. 

Üçüncüsü, aşırı değerli YTL, ülkemizde ithalat patlamasına sebep olmuştur. 
Bize mal satan ve bizi pazar olarak gören ülkeler enflasyonun çok düşük 
seviyelerde seyretmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Onlar için, 
ülkemizde insanlar işsiz kalmış, yatırımlar durmuş, yerli üretim durmuş, tarım 
ve hayvancılık çökmüş, devlet borca esir edilmiş vs. gibi sonuçların hiçbir 
önemi yoktur. Bize mal satan devletler de genellikle güçlü devletler olduğu 
için, IMF‟yi de etkileme güne sahiptirler. Dolayısıyla enflasyonun düşük 
seyretmesi onların da işine yaramaktadır. 

Son olarak, ülkemizdeki düşük enflasyon aşırı borca dayalı bir ekonomik 
yapılanma ile elde edilmiştir. Bu da, ülkemizin borçlarından dolayı sürekli 
tahakküm altında olmasını garanti etmektedir. Dolayısıyla çok düşük 



enflasyon, ülke ve bölgemizde milli menfaatlerimize aykırı projeleri olan 
devletlerin de işine gelmektedir. 

Netice olarak, neo-liberal politikalar çerçevesinde ortaya atılan enflasyonla 
mücadele teorisi çökmesine rağmen ve halkımızın binde birini bile 
ilgilendirmemesine rağmen, rantiyeci mutlu azınlığın ve işbirlikçilerin işlerine 
geldiği için sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ancak artık bu saçmalıkların daha 
fazla sürmesi mümkün değildir. Ne demişler; yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar! 

 

Enflasyonla Mücadele Teorisi Çöktü (4) ) ÖNCEKİ YAZIYLA 
BİRLEŞTİRİLEBİLİR 

Enflasyonla mücadele teorisinin çökmesi ile birlikte, bir özeleştiri yapılıp, 
ekonomik sistemin insanı temel alacak şekilde yeniden yapılandırılması 
gerekiyordu. Ancak, daha önce de ifade ettiğim gibi, sayıca küçük ama sahip 
olduğu imkanlar açısından büyük olan bir kesim mevcut statükodan çok 
memnun olduğu için ısrarla bunu koruma gayreti içerisine girdi. Sermayeyi 
kontrol ettikleri için, ardışık olarak medyayı ve siyaseti etkileyebilmekte ve 
dolayısıyla da halkın gözünü boyayarak onları yönlendirebilmektedirler.  

Bu mahfillerden çıktığına inandığımız ve hemen hemen her geniş müzakereli 
ekonomi programında işittiğimiz iki saçma argüman; “efendim, Türkiyemiz 
artık geri dönülemez bir ekonomik sürece girdi” ya da “ekonomik sisteme 
siyasetçiler karışmasın, onlar bu işi bilmiyorlar ve bozuyorlar” ifadeleridir.  

Yani demek istiyorlar ki; “biz 25 sene uğraştık ve şimdiki saltanatımıza yeni 
ulaştık. Artık bu işin geri dönüşü olmasın. Aman siyasetçiler karışıp da bu 
saltanatımızı yıkacak bir tedbir de almasınlar”.  

Öncelikle hemen şunu ifade edelim ki millet idaresinde “ilel ebed devam 
edecek bir süreç” yoktur. Her mecranın son bulacağı bir yer ve zaman vardır 
ve her şey olacağına varır. Tarih bunun örnekleri ile doludur.  

Yaklaşık 25 yıl boyunca bu milleti bir dizi saçmalık ile kandıracaksınız ve 
sonunda kullandığınız argümanların milletin değil sizin saltanatınıza hizmet 
ettiği ortaya çıkacak. Sonra da bütün pişkinliğiniz ile “eh n‟apalım netice böyle 
çıktı, şimdi buradan dönemeyiz” diyeceksiniz.  

Milleti kandırmak için de onları tek tek insan olarak değil, sayı olarak takdim 
eden istatistikler yayınlayacaksınız, öyle mi? Neymiş efendim, kişi başına 
düşen milli gelir  8,000 dolar imiş! Sevinmeli imişiz. Ya hu, bu bir sayı. Sayılar 
karın doyurmuyorlar. Her zaman gerçeği de ifade etmiyorlar.  

Bakınız, diyelim ki iki insan lokantaya girdi ve biri 50 liralık yemek yedi, diğeri 
ise aç açına oturdu bir bardak su içti ve çıktı. Siz beni şu ifadeler ile avutmaya 
çalışıyorsunuz. Bu lokantaya giren insanların yemek için kişi başına yaptığı 
harcama 25 liradır. Ya hu bunlardan biri tok, diğeri aç! Tok açın halinden ne 
anlar? Bunlar sayı değil insan! İnsanca muamele bekliyorlar. Ortoks 
ekonomistlerin eko-geyik muhabbetlerinde sayısal garnitür olmak istemiyorlar. 

Onun için, ekonomik düzenin baştan sona yeniden yapılandırılması lazımdır. 
Kalkınan her ekonomide enflasyon olur. Bir zamanlar Almanya‟da enflasyonun 
yüzde 4 trilyon 500 milyar‟a kadar çıktığını unutmamak lazımdır. Önemli olan 



enflasyonun, milletin refah ve mutluluğuna zarar vermeyecek bir şekilde idare 
edilmesidir.  

Fakirleri merkezine alamayan, onların sorunlarını çözecek mekanizmalar 
oluşturamayan hiçbir ekonomik sistem başarılı olamaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE NEREYE 

GİDİYOR ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Nereye Sürükleniyor?! 
 
Türkiye‟de bugünkü finans piyasasının temelleri 24 Ocak 1980 kararlarıyla 
birlikte atılmıştır. Bu tarih, aynı zamanda, ekonominin (özellikle finans 
sektörünün) dışa açılımının da başlangıç tarihi olarak not edilebilir. 
1980 yılı öncesinde de para ve döviz piyasası vardı ancak kısıtlı bir faaliyet 
gösteriyordu. 24 Ocak kararları ile Türkiye uluslararası finans piyasasında 
adeta görücüye çıkmış oldu. Bu kararlar IMF ile yapılan bir stand-by 
anlaşması neticesinde alınmıştı ve başlangıç olarak bir develüasyon 
emrediyordu. 24 Ocak 1980 tarihinde yaklaşık 47 lira olan bir ABD doları, 70 
liraya yükseltildi. Ancak bununla yetinilmedi, 1 Mayıs 1981 tarihine kadar 
TL‟nin değer kaybı devam etti. 1 Mayıs 1981 tarihinde de günlük kur tespiti 
için Merkez Bankasına yetki verildi. Akabinde finansal yönetim ve piyasaların 
serbestleşmesi yönünde bir dizi adım atıldı. 
24 Ocak kararları ile birlikte atılan adımlara baktığımızda ilk pozitif gibi 
gözüken sonucun enflasyonda alındığını görüyoruz. Yüzde 100‟ün üzerindeki 
enflasyon rakamları yüzde 20‟lere kadar geriledi. Bütçe dengesi ve mali 
disiplin sağlanması yönünde iktidarın kendine güveni arttı. İhracat arttı, döviz 
girişi arttı. Türkiye‟nin kredibilitesini uluslararası derecelendirme kuruluşları 
artırmaya başladı (!). 
Ancak, o zamana kadar birbirleriyle akuple olmuş iki sektörden finans 
sektörünü ayırmak ve (güya) olgunlaştırmak için atılan adımlara ne finans 
sektörü ne de reel sektör uyum sağlayabildi. Bankacılık kesiminde artan 
rekabet ile faizler serbest bırakıldı ve çok yükseldi. Bu durumun doğal sonucu 
olarak birçok banka iflas etti. KİT ve benzeri firmalar yüksek develüasyon, 
yüksek girdi maliyetleri ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini 
sürdürmekte zorlandılar ve birçokları da iflas etti. 
IMF talimatlarıyla acı recete uygulamasının faturası, Türkiye‟ye oldukça 
pahalıya maloldu. Çünkü Türkiye o zamanları henüz dünya ekonomisine 



girebilecek/eklemlenebilecek bir altyapıdan yoksundu. 24 Ocak kararlarından 
önce reel sektörü koruyacak ya da daha geniş bir anlamda milleti koruyacak 
ne kurumsal altyapı ne de yasal alt yapı vardı. Türkiye adeta IMF‟nin deneme 
tahtası haline getirilmişti. Milletin kafası kırıla kırıla uygulamalar 
gerçekleştiriliyordu. 
Aslında o zamanlar, bu durum ne tam olarak anlaşılabildi ne de gündeme 
getirilebildi. Bunun üç sebebini hemen tespit edebiliyoruz. Birincisi, millet 
yoğun bir sağ-sol çatışmasından/propagandasından çıkmıştı. Anarşi ve terör 
her haneyi etkilemişti. Askerin yönetime el koymasıyla bu mesele hallolunca, 
diğer yapılanlara pek de dikkat etmedi. 
İkincisi, bu konuları gündeme getirenlere “ideolojik yaklaşıyor” damgası 
vuruluyordu. Sol kesimin aydınları bu konulardaki tehlikelere işaret etseler de, 
IMF yanlılarının onları ideolojik suçlama ile püskürtmeleri kolay oluyordu. 
Üçüncüsü, ihtilali yapanlar sonuçlarını bilmeden IMF talimatlarının 
uygulanmasına göz yumuyorlardı. 
O zamandan beri başlayan ve milletin kafasını gözünü yararak sürdürülen 
“serbest piyasa”ya geçiş sürecinin bugünkü noktası da pek içaçıcı değildir. 
Cari açıktan korunalım derken bir başka felakete doğru sürükleniyoruz. Ancak 
ortodokslar bunu ısrarla görmek istemiyorlar. 
 

 

Viraj Alırken Savrulmak 

Kemal Derviş politikaları Türkiye ekonomisi açısından önemli bir dönüm 
noktasını ifade eder. İçerik olarak analiz ettiğimizde, 1990‟lı yılların ortalarında 
düşünülmüş, üretilmiş ve 1990‟lı yılların sonlarında uygulamaya konulmuş 
politikalardır. O dönemin konjonktürüne göre, Türkiye ekonomisinin 
uluslararası sulara açılması için gerekli düzenlemeleri tavsiye eder. Bunlar, 
küresel sermayenin ya da finans kapitalin de istediği düzenlemelerdir. 

Biz bu politikalara hep karşı çıktık. Türkiye‟de reel ekonomik altyapı olmadan, 
yapısal sorunlarımız halledilmeden, sosyo-ekonomik yapı adil bir sisteme 
oturtulmadan ülke ekonomisini bütünüyle uluslararası sermayeye açarsanız, 
bundan herkes zarar görür dedik. Bu adeta, bir balıkçı takası ile okyanusa 
açılmak gibi bir şeydi. 

Derviş‟in kurgusu konjonktürel idi. Hem 1990‟lı yılların ortalarından itibaren 
yapılmış bazı uluslararası gelişme projeksiyonlarına göre kurgulanmış bir 
ekonomik sistemdi. Hem de Türkiye gerçeklerini dikkate almadan aceleyle 
dizayn edilmişti. 

AnaSol-D‟li M‟li hükümetler, krizler sonrası durumlarını düzeltmek için, 
“kendilerine tavsiye edilen” Derviş‟i getirdiler ve planını uygulamaya 
koyuldular. Ancak parçalı meclis yapısı ve konuyu anlamamaları uygulamayı 
zorlaştırıyor ve geciktiriyordu. 

Onların yerine bir şekilde AKP işbaşına getirildi. AKP‟nin uyguladığı ekonomi 
politik Derviş Programından başka bir şey değildi. Nitekim, programı başarıyla 
uygulanan Derviş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına (9 
Mayıs 2005) atanarak bir nevi ödüllendirilmiş oldu! AKP‟nin de küresel elitler 
tarafından sürekli sırtı sıvandı. 



Ancak, bugün itibarıyla gelinen noktada Türkiyemiz 3 sorun ile karşı 
karşıyadır.  

Birincisi, Derviş için kurgulanan programın parametrelerinde çok büyük 
değişiklilkler oldu. Yani, uluslararası konjonktür çok değişti. Diğer bir ifade ile, 
global elitler açısından, evdeki hesap çarşıya uymadı. Derviş programının 
eklemlendiği uluslararası/uluslarüstü programa karşı beklenmedik bir direnç 
var. Bunu mevcut yapı ile aşamıyorlar. Dünyamızı yeni bir kanlı sürece 
sokmaya çalışıyorlar. Bu süreç dolar-avro-petrol-altın eksenli bir savaşı 
getiriyor.  

İkincisi, AKP‟nin eklemlendiği global politikalar direnç karşısında değişime 
zorlanınca, AKP de değişmek zorunda. Ne ironik bir durum!  Ancak, bu yeni 
değişim sürecini kim ve nasıl yönetecek? Olayları iyi kavrayıp, global elitlerin 
istediği yönde bir dönüşümü yapabilecek ekip kim? İşte bunu göremiyoruz. 
Hem, AKP bu olası ikinci değişimi halka izah edemez. Gittiği süratle virajı 
almaya kalkarsa savrulur ve yoldan çıkar. İşi biter. Virajı almak için yavaşlarsa 
yine işi biter. Ne hazin bir durum! 

Üçüncüsü, global elitler karşılarına çıkan bu yeni konjonktürde, AKP ile mi 
yürür yoksa yeni bir ekip mi peydah eder. AKP ile yürüyebilmesi için, AKP‟nin 
ikinci değişimi ve dönüşümü süratle başarıp onlara “biz hazırız” sinyali 
vermesi lazımdır. Yoksa, “sıradaki” her zaman hazırdır! 

 

Fakirleştiren Büyüme! 

Ülkemizde ne zaman ekonomik bir büyüme yaşansa halk bunu bir şekilde 
hissetmiştir. Yani, makroekonomik göstergelere yansıyan büyüme, halka da 
yansımıştır. Bunun tipik bir örneğini 54. Erbakan Hükümeti döneminde gördük. 
O dönemde büyüme ortalama yüzde 8.4 olmuştu. O büyüme ile birlikte 
ticaretteki canlanma ve halka yansımaları da hatırlayınız. 

Ekonomi politikalarının amacı, adil bölüşüm, sürdürülebilir büyüme, halkın 
refah ve mutluluğunu temin etmektir. Bunu gerçekleştiremeyen büyüme başka 
bir şeydir. Şimdi bunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. 

Herkes farkında ki, iddia edilen mevcut büyüme tuhaf bir büyümedir. Bu 
büyümenin içeriğine baktığımızda, büyümenin dış ticaretten ve stoka 
üretimden kaynaklanan bir tarafı olduğunu görüyoruz.  

Büyümede ihracatımızın rolü çok önemli. Ancak şunu da ifade edebiliriz. 
Ekonomimiz, adeta ithalatla büyüyor! Çünkü yapılan üretimin girdilerine 
bakarsak, ithal ara malların giderek arttığını görüyoruz. İhracatımızın büyük 
çoğunluğu bile, ithal girdilerin işlenmesiyle yapılıyor. Ülkemizdeki birçok 
önemli sektör ithal ettiği ürünlerin pazarlayıcısı haline gelmiş. 

Son sıralarda yurt içi talebin de hızla arttığını biliyoruz. Bu artışı analiz 
ettiğimizde, karşımıza “sıcak para” çıkıyor. Çünkü talebi sıcak para finanse 
ediyor. Sıcak para girişini sürekli kılmak için ise döviz düşük, faiz yüksek 
tutuluyor. Düşük döviz ithalatı daha da cazip hale getiriyor. Bu da dış ticaret 
açığını ve dolayısıyla cari açığı körüklüyor.  

Aslında dalgalı kurun bu durumu kendiliğinden dengeleyeceği zannediliyordu. 
IMF‟nin sabit kur çıpasında yanıldığı gibi dalgalı kurda da yanıldığını 



anlıyoruz.  Gelinen noktada dalgalı kur, acı bir develüasyonun enstrumanı 
haline getirildi. 

Cari açıktaki tehlikeli açılmaya bir önlem bulunamazsa , sıcak para da geçici 
bir süre için ülkeyi terkedecektir. Böylece TL‟den dövize dönüş hızlanacak. 
Döviz kuru tahminlerin üzerine fırlayacak (acı develüasyon) ve bıçak sırtı 
dengesi tamamen bozulacaktır. 

Makroekonomik göstergelere yansıyan büyüme bizi böyle bir kötü mecraya 
sokmuş. Peki, bu büyüme istihdam yaratmış mı? Hayır. Reel gelirlerde bir 
artış olmuş mu? Hayır. Yatırımlarda bir artış olmuş mu? Hayır. Halka yansıyan 
bir iyilik var mı? Hayır. Dış ticaretimiz fazla mı vermiş? Hayır. Borçlarımızı mı 
kapatmışız? Hayır. Hep, tam tersi olmuş! 

O halde bu nasıl bir büyümedir? İşte bu büyümeye, iktisat dilinde,  
“FAKİRLEŞTİREN BÜYÜME” (Immiserizing Growth) denir. Kısacası, 
ekonomik büyümenin dış ticaret hadlerini bozarak ülkeyi fakirleştirmesidir. 
Ekonomik büyümenin, bir ülkenin dış ticaret hadlerini bozması nedeniyle 
zarara uğratılmasını ilk gözlemleyen iktisatçı Edgeworth‟dür (1894). 1958‟de 
Bhagwati yoksullaştıran büyümenin kuramsal temellerini geliştirmiş ve 
Edgeworth tarafından ortaya atılan, dış ticaretteki artışın dış ticaret hadleri 
üzerindeki olumsuz etkisini açıkça ortaya koymuştur. Buna göre bir ülkenin 
ihraç mallarının dış talep fiyat esnekliğinin derecesi burada önem taşır. 
Çünkü, ihracata dönük büyüme politikaları uygulayan ülkelerde, eğer 
ihracatlarının dış talep fiyat esnekliği düşükse fakirleştiren büyüme ile 
karşılaşmaları mümkündür.  

İşte bugün ülkemizde yaşadığımız, onca ihracat artış rekorlarına  ve 
makroekonomik büyüme rakamlarına rağmen halka yansıyan birşey 
olmaması, bu büyümenin “fakirleştiren bir büyüme” olduğunun göstergesidir. 
İşte bunun için, ne kadar çok çalışırsak o kadar çok fakirleşiyoruz.  
 
 

Satılık Dertler 

Adım adım yaklaşan global finans krizine karşı herkes kendi çapında tedbir 
alma telaşında. Tabi bu tedbirler “ne tür sonuçlar doğabilir?” sorusunun 
cevabına göre alınıyor. Birçok insan da gelişmeleri takip ederek kendine göre 
yorum yapıp pozisyon almaya çalışıyor. 

Burada dikkat edilmesi gereken şey, sonuçların “nereden ya da kimler için” 
yorumlandığıdır. Buna birkaç örnek vereyim. 

Gelişmiş ülkelerdeki yöneticiler, olası bir finansal krizde reel sektörleri 
etkilenmesin diye çalışma yapmaktadırlar. Çünkü böyle bir durumda insanların 
alım güçleri düşer ya da insanların “satın alma” eğilimleri azalır. Bunun için de 
yeni dış pazarlar bulmaya çalışmaktadırlar. Türkiyemiz de onlar için 
gelişmekte olan bir pazar sıfatıyla oldukça caziptir. Zaten paramızın güçlü 
olması, düşük kur politikamız, onların pazarlarımızı ele geçirmesine de fırsat 
vermektedir. 

Finans kapital için, olası bir kriz ellerindeki kıymetleri tüketeceğinden, 
yapılması gereken en mantıklı iş ellerindeki parayı yüksek faiz ile 
değerlendirebilecekleri bir yere gitmektir. Bunun için de Türkiyemiz ideal bir 



finansman pazarıdır. Çünkü yüksek faiz politikamız onlar için iyi bir fırsat 
oluşturmaktadır. 

Kısacası, uzun süredir uygulanan düşük kur yüksek faiz politikası tamamen 
yabancıların işine yarayan bir politika olarak ortaya çıkmaktadır.  

Şimdi şöyle düşünelim. Bundan 5-6 yıl önce ülkemizin insanlarının alım gücü 
bugün olduğu gibi yüksek değildi. Gelişmiş olan ülkeler mallarını satacaklar 
ancak o malları satın alacak para ülkemiz piyasasında yok! O zaman şöyle bir 
operasyon yaptılar. 

Önce gelip bize borç para verdiler. Sonra da o paraları alıp mallarını 
verdiler.  

Onlar bu operasyon ile en az üç avantaj elde etmiş oldular. Önce ellerindeki 
fazla paraya dünyanın hiçbir yerinde elde edemeyekleri yüksek faiz almış 
oldular. İkinci olarak mallarını bizlere satmış oldular. Üçüncü olarak, kendi reel 
sektörlerini, üretim ve istihdamlarını korumuş oldular. 

Buna mukabil biz ise çok şey kaybettik.  

Öncelikle topladığımız vergiler ile faizleri ancak denkleştirebiliryoruz. Bu 
durumda vergiler vatandaşa hizmet olarak dönmüyor. 

İkinci olarak kendi pazarlarımızı kaybettik. İşimizi aşımızı eşimizi kaybettik. 
Bugün kara lastik bile Çin‟den geliyorsa, gerisini varın siz düşünün. 
Dolayısıyla kendi üreticilerimiz çöktü ve istihdam politikalarımız iflas etti. 

Üçüncü olarak borçlar ile geleceğimizi ipotek ettirdik. İç ve dış toplam borçlar 
450 milyar doları aşmış. Bunları mevcut ekonomik anlayışımız, gücümüz ve 
gelişmemiz ile ödeyebilmemiz mümkün gözükmemektedir. 

Dördüncü olarak, neyimiz var neyimiz yok, herşeyimizi sattık.  

Beşinci olarak, artık ülkemizin demirbaşlarını da satmaya başladık. Yollar, 
köprüler, limanlar, topraklarımız, nehirler... 

Artık “satılık” olmayan hiçbirşeyimiz kalmadı. Gerisini siz anlayın. Ne acı. 

Artık şimdi ben de bu köşeden birşeyler satmak istiyorum. Acılarımızı 
satıyorum, milli acılarımızı, üzüntülerimizi, dertlerimizi.  

Bilmem ki, almak isteyen yiğitler çıkabilir mi oralarda bir yerlerde?! 

 
 

Kompradorlar 
Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ile ilgili birçok şeyi iyi anlamak için, içinde 
bulunduğumuz Borca Dayalı Para Sistemini (BDPS) bilmemiz gerekir. 
BDPS‟ni ülkemizde yerleştiren zihniyet rant ekonomisi yanlısı olan zihniyettir. 
Bu zihniyetin hedefi gayet açıktır; Enflasyon, develüasyon ve faiz 
kombinasyonu ile halkın elindeki bütün imkanların alınarak kendilerine 
(rantiyecilere) aktarılmasıdır. Diğer bir ifade ile, yapılmak istenen şudur: 
sınırsız imkanlara sahip bir elitist grup olsun ve bunlar “tepeden inmeci” 
zihniyet ile memleketi sevk ve idare etsinler. İşin özü budur. İçinde 
bulunduğumuz sosyo-ekonomik sistem buna göre dizayn edilmiştir. 
Dolayısıyla “milli” seviyeden yorum yapanlara göre yapılan işlemler yanlış ve 



başarısız gözükse de “rantiyeci” seviyeden yorum yapanlara göre yapılanlar 
gayet doğru ve başarılıdır. 
İşte bu çerçevede rantiyeci zihniyet ile dizayn edilmiş olan sistemde 
yapılanları özetle şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

1. Kamu açıklarının var olması istenmektedir. Böylelikle kamu açıkları 
finansman ihtiyacını, finansman ihtiyacı da kısa vadeli yüksek faizli iç 
borçlanmayı körüklemektedir. Bu durum piyasada faiz oranlarında artışı 
ve maliyet enflasyonunu doğurmaktadır. Neticede enflasyon, 
develüasyon ve faiz ile rantiyeci elitin haksız kazançlarının artması 
sağlanmaktadır. 

2. Merkez Bankası şirketinin uygulamaları devletin değil rantiyeci elitin 
işine yaramaktadır. Son dönemde görüyoruz ki MB şirketinin Hazine 
dışı hissedarları da bu rantiyeci elite dahil olmaktadırlar. 

3. Yurt dışından kısa vadeli sermaye girişi yurtiçi finansal enstrumanların 
dengesini bozmakta ve rantiyenin haksız kazanç temin etmesine vesile 
olmaktadır. 

4. Kamu kuruluşlarının hesaplarının düşük faiz ve yüksek vadeler ile bazı 
bankalara yatırılması ve o bankaların Hazine‟ye yüksek faiz ve kısa 
vadeli para satması neticesinde rantiye inanılmaz derecede haksız 
kazançlar temin etmektedir. 

5. Vergi sistemindeki adaletsizlikler hep rantiyenin işine yarayan 
uygulamalardır. 

 
Bütün bu yapılanlar sayesinde büyük bir sosyo-ekonomik kriz içerisinde can 
çekişiyoruz. Aslında, bütün bunlardan daha vahimi, ülke insanımızda var olan 
ve Mustafa Kemal Paşa‟nın “Gençliğe Hitabesi”nde özetlenen “moral” ya da 
“direniş ruhu”nun da gün be gün yok edilmeye çalışılmasıdır. Bugün merkeze 
yakın “sol”un bile artık böyle bir dreniş ile alakalarının kalmadığını ibretle 
görüyoruz. 
Şimdi bu noktada ister istemez “komprador” (işbirlikçi) kavramı önümüze 
geliyor. Bunu aklımıza getiren de IMF‟nin kendisidir. Çünkü yapılanların büyük 
bir çoğunluğu IMF‟nin talimatı olarak yapılıyor ve özellikle rantiyeci elitin işine 
yarıyor! O halde rantiyeci eliti tavsif ederken aynı zamanda kompradorlar 
ifadesini kullanmak sanırım haksızlık olmaz. 
Ancak bu durumda, Türkiye üzerinde oynanan oyunun “yabancı” kökenli 
olduğu kanısı ağır basmaktadır. 
 
 
 

Bankacılık Yabancıların Eline Geçerse Ne Olur? 

Ana hatları ile, bankacılık yabancıların eline geçerse 5 şey olur. 
1. Öncelikle ülkemizdeki ticaret yabancıların eline geçer. Çünkü bankalar 

istediklerine kredi vererek onları desteklerler. İstediklerini de, kredi 
vererek batırırlar ya da zarara uğratırlar. Ülkemizdeki sosyal yapıyı da 
dikkate alırsak, bankacılık sektörü istese bir kesimin sosyo-ekonomik 
statüsünü çok kısa sürede en üst gruba çıkarıverir. Kısacası, 
sermayenin dolaşımı onların inisiyatifinde olur. Sermayeyi, bir avuç 
insanın etrafında dolaşan bir devlet haline getiriverirler. 



2. Yerli ve yabancı pazarlarımızı zamanla kaybederiz. Çünkü, kime kredi 
ya da teminat verirler ise, onun her türlü ticari bilgilerini de alacaklardır. 
Bu bilgileri bir yerde biriktirdikleri zaman, aslında ellerinde ülkenin 
pazarlarına ilişkin en kıymetli bilgilere de sahip olmuş olacaklardır. Bu 
bilgilerin (ticari sırların da diyebiliriz!) birilerine verilmesi, pazarların 
kaybedilmesi için yeterlidir.  Aynı şekilde yerli şirketlerimizin, yurtdışı 
pazarlarını da kaybetmeleri sözkonusudur. 

3. Yabancı bankalar, ülkemizde topladıkları mevduatı ile illa da 
ülkemizdeki yatırımları finanse edecekler diye bir kural yoktur. 
Dolayısıyla, ülkemizde topladıkları fonlar ile yabancı yatırımları veya 
diğer ülkelerdeki müteşebbisleri destekleyebileceklerdir. Yani bizler, 
kendi ihtiyaçlarımız dururken başkalarının ihtiyaçlarını giderir hale 
getirileceğiz. 

4. Ülkemiz insanlarının, diğer bir ifade ile mudilerin, para transferleri ile 
aralarındaki ilişkiler trafiğini çözmüş olacaklardır. En basitinden, 
gurbetteki oğluna para gönderen bir baba, oğlunun nerede olduğunu 
bilmese bile, bankacılık sistemi bilebilecektir. Zaten bunlardan bazıları 
telefon hizmetleri de veriyor ya da verenleri finanse ediyor olacakları 
için, yabancıların bilgisi dışında hiçbir özel hayatımız ya da 
güvenliğimiz kalmayacaktır. 

5. Bankaların kendisi mevcut sistemde para üretmektedirler. Bankalar, 
kendilerinde var olmayan parayı kredi olarak verebilmektedirler. Bu 
müthiş bir ayrıcalıktır. Mutlaka devlet tarafından düzenlenmesi gerekir. 
Henüz bunun ne olduğu tam olarak anlaşılmamış iken, ne diye böyle 
bir ayrıcalığı yabancı bankaların kullanımına teslim edelim ki! 

Bankacılık sektörü şu anda resmi yüzde 36 yabancılaşmış olarak gözükse de 
yabancıların yüzde 50‟nin üzerinde bir hakimiyete sahip oldukları tahmin 
edilmektedir. Bankacılık sistemimizin yabancıların eline geçmesi, diğer hiçbir 
sektörün yabancılaşmasına benzemez. 

Çünkü bütün sektörlerin altyapısı, bankacılık sistemi üzerine kuruludur. 
 
 

İşsizlik Sorunu ya da Adil Bölüşüm 

AKP hükümetlerinin icraatları  birkaç cümle ile ifade edilebilir; bu millet işsiz 
bırakıldı. Ülkemizde üretim çökertildi ve dolayısıyla milletimiz aç bırakıldı. 
Devlet borca esir edildi. İnsanlarımız inancından uzaklaştırılıyor. Neticede, 
ülkemiz AB, BOP gibi projelerin yumuşak lokması haline getirildi. 
Parçalanmaya doğru sürükleniyoruz. 

Bunların içerisinden işsizlik bir numaralı sorundur. Artık işsizlerimizin büyük bir 
kısmı, iş bulma ümidini bile yitirmişlerdir. Dolayısıyla hesaba 
katılmamaktadırlar. Yani, sayılmamaktadırlar. 

Diğer yandan profesyoneller, bu sorunun çözüleceğine ilişkin ümitlerini de 
yitirmektedirler. Geçenlerde yayınlanan bir araştırma bu söylediklerimizi 
destekler mahiyettedir.  



Araştırmaya göre, TÜİK‟in verdiği rakamlara dayanarak hesap yapılırsa, 
işsizliği ortadan kaldırmak için gerekli doğrudan yatırım miktarı yaklaşık 320 
milyar dolardır. Eğer, TÜİK‟in işsizlik rakamına iş bulmaktan ümidini kesmiş 
olanları ve eksik istihdamı da eklerseniz, bu takdirde işsizliği ortadan 
kaldırmanın maliyeti 700 milyar doları buluyor. 

Bu araştırmanın yayınlanmasının ardındaki maksadın ne olduğunu 
bilemiyorum. Ancak, bu tür araştırmalar en çok hükümetin işine yarıyor. 
Çünkü onlar, halka dönüp şunu demiş oluyor; “bak gördün mü, işsizlik diye bir 
sorunu halletmek çok güç. Onun için, bizi işsizlik ile ilgili olarak sıkıştırıp 
durmayın!” 

Tabi sorunu, işsizlere iş bulmak olarak ele alırsanır birçok matematik işlem ile 
bunun mümkün olmadığını isbatlamaya çalışabilirsiniz. “Bu kadar çok para 
lazım, o da bizde yok demek ki bu sıkıntıyı çekmeye devam edeceğiz” 
mesajlarını vermeye devam edersiniz. 

Ancak bu sorunu, fert fert herkesin alım gücü edinmesi yani “halkın alım gücü 
edinmesi sorunu” olarak ele alırsanız o takdirde durum değişir. O zaman adil 
bölüşümden bahsetmemiz gerekiyor. 

Kişi işsiz olabilir ama gelirsiz olmamalıdır. 

Bugün, lafa gelince, Hükümet kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık 6,000 
dolar olduğunu iddia ediyor. Tabi, kimse matematiksel eşitlikte bir bölüşüm 
talep etmiyor. Ancak, ülkemizdeki bir insanın işsiz diye hiçbir gelirinin 
olmamasını kabul edemiyoruz. 

Hiçkimse, devletin sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalmamalıdır. Mademki 
ortak bir toplum içerisinde yaşıyoruz, bu toplumun bir ferdi olarak herkesin bir 
tüketim hakkı olmalıdır. Devlet bir şekilde herkese temel bir hak olarak 
tüketimden pay vermelidir. Eğer fert, temel miktarın üzerinde bir hak talep 
ederse, o takdirde üretim-istihdam-bölüşüm çarklarında yerini almalıdır.  

Herkesin ve her kesimin hakkına razı olduğu adil bir bölüşüm ortamında, 
işsizlik çok da büyük bir dert olmaz. Ancak gelirsizlik, çok büyük bir sıkıntıya 
yol açar. 

Ne demişler; biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar! 

Bir insanın geliri 10,000 lira ise, diğerininki 0 ise, bu ikisi arasındaki gelir oranı 
sonsuzdur, yani sınırsızdır. Sınırsız servet sahipliği hoş görülebilecek bir şey 
değildir. 

Demek ki, problemi iyi algılayıp, çözümleri de ona göre ortaya koyarsak, 
halledilemeyecek mesele yoktur. Muhakkak ki her zorluk karşısında, bir 
kolaylık mutlaka bulunur. 
 
 



Üleşilmek 

Her zaman ifade ettiğim gibi Türkiyemiz‟in en büyük ekonomi-politik sorunu 
üretim değil bölüşümdür. Üretim bir şekilde yapılıyor ya da ürünler ithal 
ediliyor. Ancak bu üretim nasıl paylaştırılıyor? Bölüşüm nasıl ve hangi 
sisteme, kriterlere göre yapılıyor? İşte mesele budur.  Biz bu soruya cevap 
ararken, ironik bir şekilde, başka bir soru yolumuzu tıkıyor. Nasıl mı? 

Bakınız izah edeyim. 

Ülkemiz ekonomisinde dış kaynak kullanımına baktığımızda şu çarpıcı 
değişimi görüyoruz. 1997 yılına kadarlık 10 yıllık süre içerisinde yani 1987-
1997 dönemi ortalamasında Milli Gelirin (GSMH) yüzde 1.5‟i oranında dış 
kaynak kullanılmıştır.  

Tabi bu 10 yıllık süre içerisinde de farklı yönetimlere göre bir tasnif 
yaptığımızda çok farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Örneğin, 1996 yılı ikinci 
yarısı ile 1997 yılı ilk yarısını ele aldığımızda, kalkınma hızının yüzde 9‟lar 
mertebesinde olmasına rağmen, borca dayalı dış kaynak kullanımının 
neredeyse sıfır olduğunu görüyoruz. Bu dönem de RefahYol Hükümeti 
dönemidir. 

Ancak, 1997 sonrası 10 yıllık dönemi incelediğimizde, yani 1997-2007 yılları 
arasında dış kaynak kullanım oranının Milli Gelire göre yüzde 4 mertebesine 
çıktığını görüyoruz. Diğer bir ifade ile, dış kaynak kullanım oranı, bir önceki 
döneme göre yaklaşık yüzde 170 oranında artmıştır.  

Pekiyi, bu kadar yüksek dış kaynak kullanmışız da büyüme hızlarımız 
ortalamada ne kadar fark etmiş? 

Bu iki sürece baktığımızda ortalama büyüme hızlarının ilk dilimde yüzde 3.8, 
ikinci dilimde yüzde 3.6, yani birbirine çok yakın ve kabaca yüzde 4 
mertebesinde olduğunu söyleyebiliriz.  

Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Türkiyemiz, hemen hemen aynı büyüme 
hızına ulaşabilmek için, içinde bulunduğumuz dönemde yaklaşık yüzde 170 
daha fazla dış kaynak kullanmak mecburiyetinde kalmıştır.  

İşte bu durum çok iyi düşünülmesi gereken bir durumdur. 

Dış kaynak getiriyoruz, büyüme yaratmıyor. 

Büyüyoruz, istihdam yaratmıyor.  

Büyüyoruz, fakirleşiyoruz. 

Pekiyi bu kadar büyük miktarlardaki dış kaynak nereye gidiyor? Ne yapıyor? 
Kimin işine yarıyor? 

Basına bakıyoruz, gelir adaletsizliği inanılmaz boyutlarda. Milyarder sayımız 4 
ten 27‟ye çıkmış! 

Dünyanın en pahalı konutlarından ikisine Türk vatandaşları sahip! 

Her şeyimiz satılmış! 

Her türlü ekonomik sistem, “dış kaynak sahipleri”nin eline geçmiş! 

Hâlâ da ver, ver, ver diyorlar 

Ne oluyoruz ya hu? Üleşiliyor muyuz ne?! 



 
 

BOPistan 

Büyük Ortatadoğu Projesi kısaca BOP, Fas‟tan Endonezya‟ya kadar olan 
bölgenin yeniden yapılandırılma projesidir. Bu, ABD, İsrail ve şürekâsına ait 
bir projedir ve kalbinde Büyük İsrail Projesini barındırır. Her ne kadar birçok 
isim değişikliği yaptılar ise de, halkımız bu projeyi kısaca BOP olarak bilir. Bir 
melanet projesi olduğunu da bilir. 

2004 Georgia-Savannah‟da yapılan G7 toplantısında bu proje için üç tane eş-
başkan belirlenmiştir. Biri İtalya başbakanı, diğeri Yemen devlet başkanı ve 
üçüncüsü de T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha sonraları ve hala, 
bu görevi aldığını bizzat Sn. Erdoğan‟ın ağzından çok dinledik/seyrettik.  

Bu projenin ne manaya geldiğini yetkililerin ağzından çıkan ifadeleri 
birleştirerek bulmaya çalışıyoruz. Yani, adeta bir bulmaca çözüyoruz. Çünkü 
projenin tam olarak ne manaya geldiğini açıklayan bir kitap yok! Ancak 
yetkililerin ağızlarından çıkan sözlere dayanarak yazılanlar çok. 

Tabi, yetkili ifadesiyle global elitleri kastediyorum. Taşeronları değil. 

Örneğin, Condi Rise “BOP çerçevesinde Fas‟tan Endonezya‟ya kadar 28 
ülkenin haritası değişecek” dedi. Bush “Irak‟ın kuzeyi bağımsız bir devlet olma 
yolunda hızla ilerliyor” dedi. Kissinger bir toplantıda Arablara “Artık dünya 
vatandaşı olun. Yanınızdaki insanın dini, etnik kimliği önemli değildir” diyor!... 

Pakistan da BOP alanında bir ülke. Niyetleri, Pakistan‟ı destabilize edip 
parçalamak. Bunun için de Sn. Butto bulunmaz bir fırsat idi. 

Sn. Butto‟nun öldürülmesi (nasıl olurlarsa olsunlar) öncelikle Pakistan 
yönetiminin işine yaramıyor. Diktatör Müşerref‟in hiç işine yaramıyor. Halkın 
da işine yaramıyor. Pekiyi kimin işine yarıyor? Öncelikle BOP‟çuların işine 
yarıyor. ABD ve İsrail‟in işine yarıyor. İran‟ın kuşatılması işine yarıyor. 

Evet, dikkat ederseniz İran‟ın etrafı istikrarsızlaştırılıyor. Adım adım 
kuşatılıyor. İran‟ın komşuları bir bir istikrarsızlaştırılıyor ve İran ile olan 
sorunlar tekrar pişiriliyor. İran‟ın batı komşusu Irak işgal edildi. 
İstikrarsızlaştırıldı. Şimdi Talabani Şattül Arab bölgesi sınır sorununu yeniden 
kaşımaya başladı!  

İran‟ın doğu komşusu Afganistan işgal edildi. İstikrarsızlaştırıldı. İran‟a yönelik 
terör eylemleri geçiş yolu haline getirildi. 

Yine İran‟ın doğu komşusu Pakistan istikrarsızlaştırılma yolunda. Belucistan‟ı 
ise bağımsız bir devlet olarak kurdurma vadi ile ABD harekete geçirdi. Beluci 
ayrılıkçı militanlar Pakistan, Afganistan ve İran‟daki topraklarını toparlayarak 
büyük Belucistan‟ı kurma hayalindeler. 

İran‟ın kuzeyinde ise Türkmenistan, Azarbeycan ve Ermenistan var. Türkiye 
İran‟ın kuzeybatı komşusu. Şu anda İran‟ın karasal komşuları içerisinde en 
istikrarlısı Türkiye. O da PKK terörü ile sindirilmeye çalışılıyor! 

Aslında büyük oyun BOP. Bunu görüp, Türkiye‟nin ona göre pozisyon alması 
hayati bir şarttır.  

 



 

Cari Açık (1) 

Cari açık, ülkenin döviz kazandırıcı işlemleri ile döviz alıcı işlemleri arasındaki 
negatif farktır. Cari açığın köklerine bakmak gerekirse, işe 1838 Serbest 
Ticaret Antlaşması (STA) ile başlamak gerekir. Ülkemizin, modern Batı 
ekonomik sistemi ile eşitlikçi ve adil olmayan bir şekilde eklemlenmesi bu 
anlaşma ile başlar. Osmanlı‟nın asıl yenilgisi de, 1683 Viyana Kuşatması ile 
değil 1838 STA ile başlar. 1838‟e kadar Osmanlı, Batı ekonomik sistemi ile 
eşit şartlarda ticari ilişki kuran ve söz konusu sistem tarafından çevirilip 
kuşatıldığı halde bu çevirme ve kuşatmaya direnen tek Batı dışı oluşum idi.  

Bugünkü Gümrük Birliği veya AB Müzakere sürecinin ön atası olan bu 
anlaşma ile İmparatorluk, İngiltere ile olan ticaretinde ithalattan vergi 
almazken ihracatı vergilendiriyordu. Sonuç 1840‟da ilk defa Türkiye dış açık 
vermeye yani döviz krizine girmeye başladı. 

1856 Kırım savaşı ile İmparatorluğun döviz açığı daha da büyüdüğü için dış 
borçlanmaya gidildi yani dış açık 30 yıl gecikmeli de olsa sonuçta bütçe açığı 
doğurdu. Dış açık ve bütçe açığının sekonder etkisi ile 1881‟e gelindiğinde 
İmparatorluk hem cari açık hem de bütçe açığı karşısında moratoryum ilan etti 
ve Muharrem Kararnamesi ile Duyun- Umumiye'nin, yani Batılı devletlerin mali 
himayesini kabul etmeye mecbur bırakıldı. 1914 de ise Talat Paşa'nın ifadesi 
ile "memur maaşı ödemek için" savaşa girip son nefesini Mondros açıklarında 
verdi. 

Bir bakıma, dünyanın diz çöktüremediği imparatorluğu 80 yıl içerisinde, cari 
açık diz çöktürmüştü. O seksen yıl zarfında ödediği bedel bugünkü Türkiye 
yüzölçümünün 5 katı büyüklüğündeki toprak kaybıdır. 

Sevr ve Lozan'da ana tartışma konusu, toprak sorunları değildi. İsmet 
İnönü‟nün kendi ifadesi ile: “Lozan'da toprak sorunları tartışma konusu olmadı 
çünkü biz Suriye, Filistin ve Irak gibi zengin eyaletlerimizin kaybını 
kabullenmek ile zaten Batılıların istediği noktaya gelmiştik yani toprak 
sorunları zaten onların istediği şekilde fiilen çözülmüştü. Lozan'dan Sevr'e ana 
tartışma konuları, ekonomik istiklale müteallik olanlardı". 

Durumun bu minvalde olduğunu gören Cumhuriyetin kurucu eliti, 1947‟ye 
kadar dış borçlanma, dış açık ve bütçe açığı konusunda çok hassas 
davrandığı halde bu üç sorunu köklü ve sistematik olarak çözecek teknik 
bilgiye sahip olmadığı için; 1947‟de dış açık ve bütçe açığı tekrar nüksetmeye 
başlamıştı. Yani 1923-47 yılları arasında baskı altına alınan ve pansuman 
tedbirlerle geçiştirilen bu sorunlar tekrar gündeme gelmişti. 

 

Cari Açık (2) önceki yazıyla birleştirilmelidir 

1947 ve sonrasında gelen her dış ticaret açığı yani döviz krizi beraberinde 
birer hükümet krizi getirmiş ve mevcut iktidarı alaşağı etmiştir. Nitekim Feroz 



Ahmad ve Bernard Lewis'e göre; 1947 sonrası Türk siyasal hayatının en 
büyük dinamiği ve belirleyici unsuru döviz darboğazlarıdır. 

1947 - 1950 arası CHP Hükümeti, artan dış ticaret açığının sabit kur rejimi 
altında neden olduğu aleyhteki dış ticaret hadlerindeki değişim nedeniyle 
Anadolu tarımını felce götürdüğü gibi, az sayıdaki tüccar ve sanayicinin de 
iflasına neden olmuştur. Sonuçta ithal ürün üreten köylü, dış ticaretle uğraşan 
tüccar ve dış girdi kullanan sanayici ittifakı 1950 de CHP'yi alaşağı edip DP'i 
tek başına iktidara taşımıştır. 

1960 yılının başlarına gelindiğinde enflasyon, döviz kıtlığı, üretim darlığı 
birlikteliği DP'nin kitleler karşısındaki konumunu güçleştirmiştir. Durumun 
vehametini kavrayıp SSCB ile ekonomik sınai anlaşmalar yapmaya kalkışan 
Menderes, bunun cezasını “27 Mayıs” neticesinde, arkasına aldığı kitleyi ve 
hayatını kaybederek çekti. 

1974‟de Kıbrıs çıkartması ile başlayan ambargo ve daha sonra gelen petrol 
krizi 15 yılı hazırlıksız geçiren Türkiye'yi zamansız bir şekilde yakaladı ve 
Türkiye tam ara malları üretiminden sınai malları üretimine (ağır sanayi / 
fabrika yapan fabrika) geçmek üzere iken döviz açığı ile karşılaştı. Döviz krizi, 
Ecevit'in seçimleri kaybetmesine yol açtı yerine gelen Demirel hükümeti ise 
500‟er milyonluk dış borç taksitleri ile krizi 1980 başlarına kadar geciktirdi. 24 
Ocak 1980‟de ise yıllardır ısınan balon patladı ve ülke "5 sente muhtaç" bir 
halde IMF'nin ocağına düştü. Demirel döviz krizinden sadece 8 ay sonra 
darbe ile düşürüldü. Döviz darboğazı yani dış açık bir darbe daha doğurmuş 
ve bir iktidarı daha devirmişti. 

24 Ocak ile başlayıp 1989'a kadar devam eden Özal hakimiyeti dönemi, dışa 
açık büyüme adı altında sübvansiyonlu ve devalüasyonlu ihracat artışı ile 
döviz açığını bastırma yıllarıdır. 1989'a gelindiğinde ne devalüasyonlar ne de 
ihracat sübvansiyonları dış açığı yani döviz kıtlığını gideremediği için 32 sayılı 
KHK değiştirilerek borçlanma-yüksek faiz-sabit kur üçlüsüne dayalı sıcak para 
akımları ile ekonomiyi fonlama dönemi başlatıldı. Sürecin ilk ürünü 1991‟de 
ANAP'ın iktidarı kaybetmesi oldu. DYP-SHP koalisyon hükümeti sıcak para ile 
dolarizasyon yani sıcak para akımlarını teşvik edici sabit kur-yüksek hazine 
borçlanması ve yüksek reel faizle 3 yıl dış açığı yani döviz krizini bastırdı ise 
de 1994‟de dikişler tekrar patladı ve 5 Nisan Kararları DYP'nin seçim kaybı ve 
RP'nin seçim zaferi ile sonuçlandı. 1999 da başlayan dalgalanma ANAP'a 
seçim kaybettirip DSP'yi iktidara taşırken 2001 krizi DSP-MHP-ANAP 
koalisyon hükümetini tarihin derinliklerine gömüp AKP'yi iktidara taşıdı. 

Cari Açık (3) önceki yazıyla birleştirilmelidir 

Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılı sonuna kadar toplam cari açık 40 milyar Dolar iken 2003, 
2004 ve 2005 yılları kümülatif cari açığı 45 milyar dolar olmuştur. 

3 yılda 45 milyar dolarlık açığın 5 milyar doları net hata ve noksan adı altında mahiyeti 
meşkuk para girişleri ile, 20 milyar doları özel ve kamunun dış borçlanması ile 20 milyar doları 
da kısa vadeli sermaye girişleri ile finanse edilmiştir. 



Sıcak paranın yıllık ortalama rantabilitesi TÜİK verilerine göre (faiz+kur düşmesi-enflasyon) % 
45 olduğuna göre; Türkiye ekonomisinin sadece sıcak paraya yani dışa ödediği maliyet 
yaklaşık 100 milyar dolar. 

“Dış açığın varlığı değil nasıl finanse edildiği önemli” diye ahkam kesen ortodoksların 
bilmediği veya gözden kaçırdığı husus 3 yıllık dış ticaret açığı finansman (sadece sıcak para 
boyutunun) maliyetinin net 100 milyar dolar olduğudur. 

Türk siyasal hayatının en önemli dinamiği olan dış açık/döviz krizi uykuya dalmış veya 
uyuşturulmuş kronik bronşit gibi en hafif soğuk algınlığı halinde ciddi komplikasyonlara neden 
olacaktır. 

Yapılan çeşitli araştırmalar göstermiştir ki, klasik konjonktür teorilerine göre, sıcak para veya 
borçlanmaya dayalı dış açık finansmanı en kısa 9 ay en uzun 5 yılda ciddi finansal ve 
ekonomik krizlere neden olmaktadır. 

 
 
 

Akdeniz Stratejisi (1) 
Dünyada hızla yaşanan gelişmeler, eski jeo-stratejik teorilerin yeniden 
yorumlanmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü, 2000‟li yıllarla birlikte dünya 
yeniden şekillenmektedir. Bu yeniden şekillenme, aynı zamanda bir küresel 
güç ya da hakimiyet mücadelesini de ortaya çıkarmaktadır. Bu mücadelede üç 
unsuru kontrol eden güç, küresel güç olur. Bu üç unsur; kaynaklar, pazarlar ve 
ticaret hatlarıdır. 
Dünyadaki bazı bölgeler, bünyelerinde değişik oranlarda bu üç unsuru birlikte 
içerirler. Dolayısıyla, böyle bir bölgede gerçekleştirilecek hakimiyet, küresel 
hakimiyeti getirir. Bu nedenle, bu tür bölgeler ile alakalı olarak atılan jeo-
stratejik adımlar  iyi takip edilmelidir. 
Bu tür jeo-stratejik önemi haiz bölgelerden biri ve belki de en önemlisi, 
Akdeniz Havzasıdır.  
Orta Çağ'dan bu yana, dünya ticaretinin en temel dinamiğini Akdeniz Havzası 
stratejileri oluşturmuştur. Söz konusu dinamik genel olarak şöyle özetlenebilir; 

 Akdenize ticari, siyasi ve askeri olarak hakim olan güç küresel güç 
olarak dünyaya hakim olur.  

 Akdeniz'e hakim olmak için mutlaka başta İstanbul boğazı olmak üzere 
Türk boğazları, Ege adaları, Ege kıyıları ve Kıbrıs ile İskenderun 
limanlarına hakim olmak gerekir.  

 Batı dünyası, onaltıncı yüzyıldan bu yana temel hedef olarak Türkleri 
Akdeniz‟den uzaklaştırma peşindedir. İnebahtı deniz yenilgisi ile 
başlayan bu süreç, zamanla (kesintili de olsa) Osmanlı'nın 
Balkanlardan atılması, Anadolu'nun işgali, Ege adalarının kaybı ile 
sürdürülmüştür. Günümüzde de Kıbrıs sorununu, Ege kıta sahanlığı 
meselesini ve limanların özelleştirilmesini bu temel hedefe doğru 
attırılan adımlar olarak değerlendirebiliriz. 

 Bu çerçevede, Türkiye'nin son üç asırlık dış politikasının temel 
dinamiğini, Akdeniz'de var olma mücadelesi oluşturur. Dolayısıyla 
Türkiye'nin en önemli dış politik ekseni Akdeniz Stratejisidir. Ege ve 
Kıbrıs sorunlarını bu çerçevede ele almamız gerekir.  

 Türkiye'nin içine düştüğü/düşürüldüğü ekonomik açmazlar (özellikle dış 
ticaret açıkları ve döviz krizleri) son iki asırdır sürekli Akdeniz'de mevzi 



kaybetmemize neden olmaktadır. Dolayısıyla iç ve dış dinamik olarak 
Akdeniz Havzası ile dış açık veya döviz krizleri arasında stratejik bir 
bağ kurabilmemiz mümkün gözükmektedir. 

Yine bu çerçevede, Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin fiber-optik iletişim 
hatlarının termine edildiği ana operatör olan Türk Telekom‟un, Lübnan 
sermayesi adı altında yabancı servisler ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir 
gruba peşkeş çekilmesi önemli bir mevzi kaybıdır. Aynı şekilde, yabancı 
sermaye adı altında mahiyeti meşkuk grupların İstanbul'a yerleşmelerinin 
önünü açmak da önemli bir geri adımdır. Akdeniz'in en önemli limanlarından 
olan Galata limanının bir Yahudi sermayedara 49 yıllığına kiralanması, 
İskenderun ve Üsküdar limanlarının da pazarlanması dikkat edilmesi gereken 
adımlardır. 
Türkiye Kıbrıs'ta giderek mevzi kaybederken, Kıbrıs Rumları‟na limanların 
açılması ile halen Yunan gemilerinin egemenliğinde olan limanlar zamanla 
Rumların egemenliğine geçecek ve Kıbrıs Rum Yönetimi bu işten yılda 5 ila 
10 milyar dolar arasında kâr elde edecektir. Ülkemizin kayda değer bir deniz 
filosu yoktur. On yıllar geçmesine rağmen, bırakın böyle bir filo oluşturma 
çabalarını bir kenara, Yunanistan‟a ödenen yüksek navlun ücretleri bile 
idarecilerin uyanmasına vesile olamadı. Şimdi ise, özelleştirme ile Türk deniz 
filosu ve Türk limanları tamamen yabancılaştırılmaya çalışılmaktadır. 

 

Millî Egemenlik Bayramı (1) 
İlk meclis, “Meclis-i Mebusan-i Osmani” olarak 1876‟da açılmıştır. 1908 
II.Meşrutiyet döneminde toplanan Meclis-i Mebusan, anayasal olarak geniş 
yetkilerle donatılmış olmasına rağmen, İttihat ve Terakki‟nin meşruiyet aracı 
olmaktan öte bir işleve sahip olamamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşına, Meclis 
kararı olmadan ve Meclis‟ten habersiz olarak girilmiştir. Buna rağmen Osmanlı 
Meclis-i Mebusan‟ı, 1920‟de işgal altındaki İstanbul‟da, “20inci yüzyılın ilk anti-
emperyalist kalkışması”na öncülük edebilmiştir. 28 Ocak 1920‟de, Osmanlı 
Meclis-i Mebusan‟ı gerçekleştirdiği gizli bir oturumla Misak-ı Millî (Millî Yemin) 
adı altında 6 maddelik bir metni kabul ettiğini ve bu kararını müteakip kendini 
feshettiğini bütün dünyaya duyurmuştur. Dönemin meclis başkanı bu metni 
ilan ettiğinde “işgal ortamında millî bir meclisin çalışamayacağını” gerekçe 
göstermiş ve “Misak-i Millî, Alem-i İslam’ın namusuna tevdi edilmiştir” 
beyanatı ile bir bakıma “sine-i millete dönme” kavramını da siyasi tarihimize 
sokmuştur. 

Misak-i Millî, çökertilen İslam İmparatorluğunun bir nevi vasiyeti 
mahiyetindeydi. İşgaller ile imparatorluktan kopartılmaya çalışılan Müslüman 
milletlerin (Arap, Kürt, Arnavut vb.) geleceğinin halk oylaması ile belirlenmesi 
gerektiğini Mondoros Mütarekesine muhalefet şerhi olarak koydurduğu gibi, 
mütarekenin imzalandığı anda Osmanlı ordularının bulunduğu sınırlar 
dâhilindeki topraklarda siyasi, iktisadi ve mali tam bağımsızlığa da işaret 
etmekteydi. Kısacası Misak-i Millî, Arabistan, Suriye, Ürdün, Irak ve 
Arnavutluk ile Mısır‟ın geleceğini bu ülkelerdeki insanların özgür iradesine 
bırakırken, başta Musul ve Batum (Acarya) olmak üzere millî sınırlar 
dahilindeki topraklarda da her türlü yabancı egemenliğine meydan okuyordu. 



Misak-ı Millî, 23 Nisan 1920‟de Ankara‟da ilk Meclis tarafından da aynen kabul 
edildi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti‟nce de kabul edilen bir metin olarak 
tarihe geçmiş oldu. 

Peki, millî görüş ve millî duruşun aziz ifadesi, 600 yıllık bir İmparatorluğun 
yetim evlatlarına vasiyeti ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin temel dokümanı olan bu 
metne ne oldu? 

Misak-i Millî‟nin ilk önce coğrafyası, Suriye, Irak, Ürdün ve Arabistan‟ın halk 
oylaması yapılmaksızın müttefik devletlerin mandasına bırakılmasının kabulü, 
Musul ve Batum‟un terki ile Lozan‟da çiğnendi. Ancak, kapitülasyonların 
kaldırılması ile ekonomik ve mali egemenlik hedefi kısmen de olsa 
gerçekleşmişti. Akabinde, TCMB‟nin kurulması ve Türkiye‟nin kendi parasını 
basabilmesi ile de bu hedef realize edilmeye başlandı. 

Fakat ne yazık ki 1948 de Marshall Yardımı karşılığı IMF‟ye üye olan Türkiye, 
1960‟lı yıllara gelindiğinde Lozan‟da elde ettiği iktisadi ve mali bağımsızlığını 
kaybetmeye başladı. NATO‟ya üyelikle birlikte de siyasal ve askeri 
bağımsızlığına ortak almış oldu. 

1920‟den günümüze 2005‟e gelindiğinde, geçen 85 yıla baktığımızda, Misak-ı 
Millî‟nin sadece tarihin tozlu raflarında kaldığını müşahede etmekteyiz. 

Misak-i Millî ve TBMM‟nin kuruluşu, “İstiklal-i Tam” yani ekonomik, siyasi ve 
mali bağımsızlık demekti. Siyasi, iktisadi, askeri yegane karar merciinin millet 
ve yegane karar organının milletin hür iradesiyle tecelli ettiği Millet Meclisi 
olduğu anlamı taşımaktaydı. 

Şimdi, 2005‟ten geri dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Hep birlikte 
düşünelim. 

Millet ve milletin iradesinden tevellüt etmiş olan Meclis‟in siyasi yetkileri, başta, 
taraf olunan uluslar arası anlaşmalar, AİHM Kararları ve NATO tarafından 
kısıtlanmıştır. Yedi Düvele meydan okuyan bu meclis, limanlarını ve ABD‟nin 
İncirlik Üssü‟nü kullanımını bir Dış İşleri Bakanlığı Tebliği‟ne bırakmıştır. 
Meclis‟in siyasal yetkileri, içeride YÖK vb. gibi bağımsız devlet adacıkları ile 
dışarıda da güç odaklarınca kısıtlanmıştır. Tahkim yasaları ile yargı yetkisini 
yurt dışı yargı mercilerine devreden Meclis, AİHM‟i kutsal metinler çıkaran en 
üst yargı kuruluşu olarak tanımak zorunda bırakılmıştır. Ülkenin geleceğini 
ilgilendiren AB Uyum Protokolü ile de millî egemenliğin yerini Brüksel‟in 
egemenliği almıştır. 

“İstiklal-i Tam”ın ayrılmaz parçası olan ekonomik ve mali bağımsızlık bu gün 
sadece tarihsel bir kavram haline dönüştürülmüştür. Gümrük Birliği Anlaşması 
ile iktisat politikasının en önemli enstrümanı olan gümrük politikası belirleme 
yetkisini Brüksel‟e devreden TBMM, Ortak Gümrük Tarifesi ile dış ticaret 
politikası belirleme yetkisinden de tamamen soyutlanmış durumdadır. 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Paketleri ile başlayıp bu güne kadar devam 
eden 25 yıllık süreçte ise; her gün Misak-i Millî‟den ve Millî Egemenlikten 
kopuş olarak tecelli etmiştir. Stand-by anlaşmaları, Yapısal Uyum Reformları 
ve liberalizasyon politikaları adı altında; millet aleyhine ve dış güçler lehine, 
her an yetki devri gerçekleştirilmektedir. Piyasa dinamikleri, küresel rekabet 
şartları, dünya gerçekleri vb. gibi kavramlar ile, milletin kendi geleceğini tayin 
ve tespit yetkisi belirli mahfillere devredilmiştir. Stand-by anlaşmaları ile iktisat 



politikasını IMF icra direktörlerine devredenler, Millî Egemenlik ve Bağımsızlık 
Bayramını nasıl kutlayabiliyorlar? 

 

Millî Egemenlik Bayramı (2) 
Anayasal olarak TBMM‟nin yetkisinde olan para basma yani para politikası 
tayin ve tespit yetkisi TCMB‟ye devredilmiştir. Enflasyon hedefine kilitlenerek 
halkın refahını ve milletin ekonomik gelişimini hedeflemeyen TCMB; bugün 
sadece sıcak para akımlarını yönlendiren dış kaynaklı fonların arbritraj 
kârlarını garantilemekle meşguldür. Örtülü sabit kur, yüksek reel faiz ve baskı 
altına alınmış iç taleple; dış yatırımcılar için ülke ekonomisini dünyanın en 
yüksek reel getiri sağlayan kumarhanesine çeviren politikalar, millî irade ve 
Meclis hâkimiyetinin neresi ile uyuşmaktadır? 

Yabancı sermaye ve onların yerli acentelerinin sadık bekçileri konumuna 
getirilen üst kurullar aracılığıyla, Meclis, tüm iktisadi yetkilerden azade 
kılınmıştır. Para politikasını TCMB‟ye devreden Meclis, finans ve sermaye 
piyasaları politikasını tayin ve tespit yetkisini de BDDK, SPK ve İMKB‟ye 
devretmiştir. Enerji, Tütün, Şeker ve Telekomünikasyon Üst Kurulları ile 
Meclis, bu ülkede ne kadar pancar ve tütün ekileceğini, enerji ve telefon 
tarifelerinin ne şekilde düzenleneceğini ve bu sektörlerde çalışanların ne tür 
hak ve yükümlüklere sahip olacaklarını belirleme yetkisine sahip değildir. 
Asgari ücretin ne kadar olacağına, kimden ne kadar vergi alınacağına, kamu 
kaynakların nerelere ne kadar harcanacağına Meclis ve Meclis‟in tayin ettiği 
Hükümet yerine, IMF‟nin Türkiye masası şefi karar vermektedir. En temel 
yasama hakkı olan Bütçe yapma ve uygulama hakkını IMF‟ye devreden bir 
Meclis ne kadar bağımsız olabilir ki?!  

Vatandaşının idamına karar verebilen, Başbakan tayin edip azledebilen hatta 
yeterli çoğunluğu elde ettiği takdirde Cumhurbaşkanını vatana ihanetle itham 
edip düşürme yetkisine sahip olan bir Meclis, sıradan bir üst kurul üyesi veya 
TCMB başkanı hakkında hiçbir işlem yapamaz durumdadır. Meclis, YÖK dahil 
olmak üzere Üst Kurulların tamamı karşısında neredeyse hiçbir hak ve yetkiye 
sahip değildir. Kendi maaş ve özlük haklarını dahi IMF şeflerinin insafına 
bırakanların, millî egemenlik ile uzaktan yakından bir alakası olabilir mi? 

Haklı olmanın adeta yegane göstergesi haline getirilen enflasyon, döviz, faiz 
ve borsa  endeksleri, başbakanların ve Meclis başkanlarının ifadelerinin 
üzerinde yerini almıştır. Meclis üyelerinin hatta başkanının ne dediğinden çok, 
IMKB endeksi dikkate alınmaktadır. Meclis‟te görüşülen yasa tasarıları bile 
IMKB‟den alınan tepkilere göre değerlendirilmekte ve “piyasaya güven” adı 
altında yasalar çıkarılmakta veya geri çekilmektedir. “Piyasa nedir?”, 
“Oluşturanlar kimlerdir?” vb. gibi sorular karşısında neo-liberal akıl 
durmaktadır. Çünkü bu soruların cevabı, güya iktidar olanların koltuklarını var 
ya da yok etmektedir. 

Öyle görülüyor ki, Misak-i Millî ve ondan neşet eden TBMM bu gün maalesef 
adeta bir tarihsel kurum ve müze haline dönüştürülmüştür. Meclis, piyasa 
şartları, dünya gerçekleri, küreselleşme vb. gibi kavramlar üzerinden Çankaya 
Noterliği haline getirilmiştir. 



O zaman 23 Nisan kutlamalarını yapmaya bu Meclis‟in hakkı var mıdır? 
Bırakınız Egemenlik Bayramını; Brüksel‟deki siyasi aktörler, IMF İcra 
Direktörleri, İMKB, TCMB ve Üst Kurullar kutlasınlar. 

Muktedir olamadan iktidar olduğunu zannedenler ile milletin iktidarını gasp 
edenlerin artık ayrışması gerekmektedir. Aktörler çekilmeli ki rejisörler 
seyircilerle karşı karşıya gelsin. 3 Kasım 2002‟de rejisörler değil sadece “yaşlı 
aktörler” yerini “genç bir aktör”le değiştirdi. Onun için oyunun muhtevasında 
hiçbir değişiklik olmadı. Perde arkasındaki rejisörleri seyircilerin huzuruna 
çıkarmak tarihi görevimiz olmalıdır. Aziz milletimizin aktörleri bırakıp rejisörü 
sorgulayacağı günler yakındır. Böyle devam ederse, herkesi kör alemi sersem 
sananlar, yakında ne büyük bir sarsılışla sarsılacaklarını göreceklerdir. 

Misak-i Millî‟ye, 23 Nisan 1920‟nin özüne ve Milli Egemenliğimize aykırı 
davrananlar, halkın iktidarını dış mihraklara peşkeş çekenler, anadolu 
insanının mahşeri vicdanında yargılanıp mahkûm edileceklerdir. Misak-ı 
Millî‟yi ve Millî Egemenliği, bir namus ve Kutsal bir Emanet olarak bilip kabul 
edenler ile millî duruş ve görüşe sahip olanlar 23 Nisan‟ı kutlayabilirler. 

 
 

Post Modern İşgal 

Türkiye‟mizin, cumhuriyet tarihi boyunca sosyo-ekonomisi hiç bu dönem kadar 
kötü olmamıştı. Bundan sonra olabileceklerin doğru tahmin edilebilmesi için, 
yaşadığımız bu durumun iyi analiz edilmesi gerekir. Artık bu sürecin adının 
konulması gerekir. 

Bu sürecin tanımlanmasında, Osmanlı‟nın parçalanma süreci olaylarının 
yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bu konuları zaman zaman işlediğim için, 
detaya girmeden ana hatlarıyla bir “benzetişim” yapacağım. 

Osmanlı‟yı parçalayan son dönem olayların bir kısmını Y. Akçura ve E.Z. 
Karal‟ın araştırmalarından aktarmıştım. Ancak, özetin özeti kabilinden, yapısal 
olanları izah edecek olursak, şu dört olayı takdim etmemiz gerekir. Bir, Sultan 
Abdülhamid II‟nin tahttan uzaklaştırılarak vatansever kadroların tasfiye 
edilmesi. İki, Osmanlı‟nın borçlandırılarak Duyun-u Umumiye sürecine 
sokulması. Üç, Osmanlı‟nın neredeyse tüm değerlerinin adım adım Duyun‟u 
Umumiye marifetiyle yabancılara devredilmesi. Dört, bir “oldu bitti” ile 
Osmanlı‟nın harbe sokularak işgal edilmesi ve Sevr‟e zorlanması. 

Şimdi, tüm bu sürecin günümüzde gerçekleştirilen “post modern” versiyonunu, 
aynı formatta yanyana koyalım. Bir, Erbakan ve “Milli” / “vatansever” kadrolar 
post modern bir darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı. İki, ülkemiz ağır bir 
şekilde borçlandırılarak post modern duyun-u umumiye olan IMF‟ye teslim 
edildi. Üç, IMF marifetiyle ülkemizin tüm değerleri ya yabancılara devrediliyor 
ya da zarar ettirilerek kapattırılıyor. Örneğin, ülkemizin en büyük 500 
kuruluşundan yarısından fazlası yabancıların eline geçmiştir.  



Bu arada; biz IMF üyesi bir ülkeyiz, IMF bizimdir vs gibi - Damat Feritvari - deli 
saçmalarına itibar edecek halimiz yok. Duyun-u Umumiye de, Maliye 
Bakanlığı‟na bağlı bir devlet dairesiydi. Ama yapılanlar ortada.  

Bugün getirildiğimiz noktadan, yukarıda ifade ettiğim formatta geri 
baktığımızda aşikaren görülen tablo, ülkemizin bir “post modern işgal” 
sürecine sokulduğudur. Ancak bugünün farkı, bu milletin aynı sürece ikinci kez 
yenik düşmeyecek olmasındadır. Bu milletin müktesebatında bulunan asil 
direniş ruhu, diğer bir ifade ile Kuvayı Milliye Ruhu, tüm bu oyunu bozacak ve 
yaşanan işgal sürecini tersine çevirecektir. 
 
 

Narkozlanmak 

Ülkemiz, hemen hemen aynı büyüme hızını tutturabilmek için bir önceki 
döneme göre daha fazla dış kaynak kullanmak mecburiyetinde kalmaktadır.  

Tabi, dış kaynak kullanma mecburiyeti demek borç alma mecburiyeti 
demektir. 

Ancak burada, dünkü analizimizden kalma bir hususa dikkat çekmemiz 
gerekmektedir. Rakamlar bize, aynı büyüme hızını yakalayabilmek için daha 
fazla borç alma mecburiyetimizin var olduğunu söylüyor.  

Tersten bakarsak, eğer dış kaynak girişinde bir yavaşlama olursa büyüme 
hızını kesinlikle aşağıya itecektir. Eğer bunu telafi edici makroekonomik 
politikalar uygulanmaz ise, milli gelir de düşüşe geçecektir. 

Bu durum ise, mevcut AKP Hükümetinin işine gelmez.  

Pekiyi, o zaman, dış kaynak girişlerinin artış ivmesini koruyabilmeleri mümkün 
müdür? 

Tabi bunun cevabı uluslararası gelişmeler ile doğrudan ilgilidir. Dahası, dış 
kaynak getiren koşulların cazipliği ile de doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla kesin 
cevap vermek de mümkün değildir. 

Zaten halihazırda, yükselen piyasalar içerisinde sıcak paraya en yüksek faiz 
veren ülke Türkiye dir.  

Ancak dış kaynak girişlerini daha da artırmaya mecbur oldukları için, mevcut 
koşullardan daha cazip tavizler vermeye de mecbur olduklarını söyleyebiliriz. 
İşte “üleşilme” de bu noktada başlamış oluyor. Çünkü, yabancı kökenli 
sermaye ülkemizin milli edinimlerine, milli mülkiyetine el koymaktadır. Çok 
kuvvetli bir tabir ile; vatan elden gitmektedir. 

Bu da başka soruları ve sorunları gündeme getirmektedir.  

Bütün bu gelişmeler karşısında milletimizin tepkisiz kalmasını nasıl izah 
edebiliriz?  

Bu duruma “uyutulma” diyemiyoruz, çünkü uyuyan bir insana bir iğne 
batırsanız hemen sıçrayarak uyanır. Duruma müdahil olmaya çalışır. 

Bizim bulduğumuz kelime “narkozlanma”dır. Bir insanı narkozlar iseniz, 
üzerinde her türlü ameliyatı yaparsınız. Her türlü organını bile alabilirsiniz.  



Bildiğiniz gibi bir ameliyatta narkozu veren doktor ile ameliyatı yapan doktor 
ayrıdır. Birbirlerinin işlerini de pek bilmezler. Biri anestesi uzmanıdır, diğeri 
cerrah. 

İşte biz bugün böyle bir durum ile karşı karşıyayız. Narkozu verenler ile 
ameliyatı yapanlar farklı farklıdır. Bu tablo karşısında, milli görüş sahibi olarak 
bizim gayretimiz üç yönlüdür.  

Öncelikle, narkozlanmış milleti uyandırmak için izahlar yapıyoruz, bağırıp 
çağırıyoruz. İkinci olarak, ameliyatı yapan ırkçı emperyalizmi, kaşlarımızı çatıp 
“onu alma, bunu alma sonra atam gibi sana hesap sorarız” diyerek 
korkutmaya çalışıyoruz. 

Üçüncü olarak da anestezi yapanı, “kes şu gazı artık, verme narkozu, 
görmüyor musun bunlar doktor değil kasap” diye bağırarak durdurmaya 
çalışıyoruz. 

İşimiz zor. Ama inanın bizler zoru başaran bir milletin evlatlarıyız. Yine 
başaracağız. 

 
 

Tarımda Düzen ve Yeterlilik 

Evet, insanların bozulması neticesinde karalarda ve denizlerde düzen 
bozuldu. Bunun tekrar yerli yerine gelmesi için insanların düzelmesi gerekir. 
Bir zihniyet değişikliğine ve bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır.  

Şimdi şu soru üzerinde hep birlikte düşünelim; 

4x4 bir jipin bir deposunu biyodizel ile doldurmak için gereken mısır ile bir 
insanı kaç gün besleyebilir siniz? 

Cevap: 365 gün. 

Ya da tersinden şöyle söyleyelim. Her bir depo biyodizel için 365 kişiyi aç 
bırakıyoruz. 

Pekiyi, kimin umrunda? 

4x4 jipe binenlerin umrunda mı? Hayır. Adamın parası var ve biniyor. 

Açın halinden ise tok hiç anlamaz. 

Dökümanları karıştırdığımızda karşımıza çok acı gerçekler çıkıyor. Aç 
insanların çok olduğu birçok ülkede yapılan tarım üretiminin çok büyük bir 
kısmı biyodizele gidiyor. Yani adamlarda gıda var ama karın doyurmaya değil 
depo doldurmaya yarıyor. ABD‟de, Avrupada efendiler arabaya binsinler diye 
zavallı insanları besleyecek olan hububatlar dizel olup gidiyor.  

Petrol fiyatları daha da artacağına göre bu mesele çok daha ciddi boyutlarda 
bir kriz gibi karşımıza gelecek demektir. O halde yapılacak olan iş, Hükümetin 
şimdiden tedbir almasıdır.  



Geçenlerde sayın yetkililer gıda ile ilgili kapsamlı bir plan hazırlandığını ifade 
ettiler. Bu planda mutlaka önümüzdeki 20 yıllık gelişmeler projeksiyonunda bu 
meselelere de bir çözüm getirilmelidir.  

Örneğin, ülkemizde biyodizel için tarım yapılmasına destek verilmemelidir. Şu 
anda hükümet bunu destekliyor. 

Biyodizel için tarım yapılacak alanlar şimdiden kısıtlı olarak belirlenmeli ve 
hangi tarımın nasıl yapılacağı da şartlara bağlanmalıdır. Toplam biyodizel 
üretimine de oransal bir kısıt konulmalıdır. 

Eğer şimdiden hukuki altyapı, herşey düşünülerek, sağlam bir şekilde 
oturtulursa, ileride olabilecek olan sıkıntıların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. 
Aksi takdirde, Afrika‟daki açların yaşadığı ülkelerden bir ülke haline getiriliriz. 

Son bir hatırlatmam da şudur.  

Bazı yetkililer çıkıp da “biz hiçbir zaman tarımda kendi kendine yeterli bir ülke 
olmadık” gibi kelime oyunlarından ibaret açıklamalar yapıyorlar. Bunu 
yapmayın lütfen. 

Çünkü, tarımda kendi kendine yeterli olmak demek tarımdaki ödemeler 
dengesinde açık vermemek demektir. Bizim ülke olarak 2001 yılına kadar 
tarımsal ödemeler dengemiz pozitif idi. Ondan sonra negatif oldu. Yani bizler 
şimdi karnımızı doyurmak için başka çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. 
2001 yılına kadar ise, karnımızı doyurmak için tarım dışı bir iş yapmak 
mecburiyetinde değildik. 

Bu meseleyi çarpıtmak için her bir tarım ürününü tek tek ele alıp yeterlilik 
hesabı yapmaya çalışıyorlar ki bu yanlış bir hesaptır. Önemli olan tarımsal 
ödemeler dengesidir. Bu şu anda negatiftir. 2001 yılına kadar pozitif idi. 
Mesele bundan ibarettir. 
 
 

Nasıl Bir Kriz Yönetimi? 

Şunu kabul edelim ki, ülke olarak finansal kriz yönetimini bilmiyoruz. Aslında 
bu durum bizim beceriksizliğimizden ya da bilgisizliğimizden kaynaklanmıyor. 
Başlangıcı ve sonuçları tahmin etmede yetersiziz. Diyeceksiniz ki zaten kriz 
demek de bu demek değil mi? Evet doğru, ancak yine de yapılabilecekleri 
yapmak bizim vazifemizdir. 

Önce örneğimi depremlerden vereyim. Bir iki deprem yaşadığımız için 
(Cenab-ı Allah bize bir daha böyle felaketler vermesin) şimdi olayın nasıl 
başlayabileceğini ve sonucunda neler olabileceğini artık daha iyi tahmin 
edebiliyoruz. Ona göre de “kriz masaları” oluşturuyoruz. Olağanüstü 
durumlarda kim ne yapacağını en azından teorik de olsa biliyor. Yani, artık B 
ve C planlarımız var.  

Ancak bu teorik planlarımızı, elbette neler olabileceği tahminlerimize göre 
yapıyoruz. Tahmin etmediğimiz bir şey ile karşılaşırsak, yine yapacak bir 



şeyimiz yok! Şaşırıp kalacağız. Ancak bir sonraki planlarımızı, yeni 
karşılaşılan sonuçları da ekleyerek yapabileceğiz.  

Dolayısıyla her şey, hazer zamanı yapılacak tahminlere göre gelişiyor. Eğer 
bu tahminlerde yanılırsak, sonuç felaket oluyor.  

Ülkemizdeki idarecilerde ise maalesef şöyle bir tavır var. Eğer siz onların 
yaptıklarının ne kadar doğru ve isabetli olduğunu anlatırsanız, memnun 
oluyorlar. Hep öyle olmanızı istiyorlar. 

Lakin, yapılanlardan dolayı olası sonuçları ortaya koyarsanız, bu sefer sizi 
felaket tellallığı ile suçlamaya çalışıyorlar. Ama neticede felaket geldiği zaman 
da ilk önce yok olanlar onlar oluyor, “biz sizi uyarmıştık” diyenler değil. 

Şimdi ülkemizde olan finansal/ekonomik krizlerin nasıl olduğuna özetle bir 
bakalım. Şimdiye kadar olan krizleri kabaca üç başlık altında toplayabiliriz. 

Birinci başlığı “idari krizler” olarak atabiliriz. Devlet idarecileri, giderler ile 
gelirlerini ayarlayamadıkları için (genellikle de politik kaygılar ile bol keseden 
attıkları için) bütçe açıkları oluşmaktadır. Oluşan bütçe açıklarını da para 
basarak karşılamışlardır. Dolayısıyla da yeni basılan para yeni projeler için 
değil de savurganlıklar için sisteme girdiğinden dolayı da finans sistemi 
dengesi bozulmaktaydı.  

Bu durum 1970‟li yıllarda sıkça karşılaşılan bir durum idi. İdareciler, devletin 
kasasında para bitince, “artık hükümeti muhalefete devretmenin zamanı geldi” 
diye düşünürlerdi. Dolayısıyla da “horoz dövüşü” sürer giderdi. Adeta anlayış; 
“ne kadar para o kadar politika” idi.  

Tabi, 24 Ocak kararlarından sonra gelen krizler ile bu durum değişti. İkinci 
başlığımızı “mali krizler” olarak atabiliriz. Finans sektöründe bankalar ve özel 
finans kuruluşları aşırı mali yükümlülük altına girerek birçok açık pozisyon 
oluşturdular. Bilançoların aniden bozulması ile, taşıdıkları aşırı risk krize 
dönüştü. Oluşan mali tabloda, likidite ve döviz ihtiyacı, sadece kendilerini 
değil, kendileri ile birlikte olan şirket ve şahısları da perişan etti.  

Bugüne geldiğimizde ise durum bambaşkadır. “Mali Krizler”den hareket ile 
sonuç analizi yaparak B ve C planları yapmak yeterli olmaz. Çünkü bugün 
artık bambaşka bir ekonomik/finansal yapılanma ile karşı karşıyayız. Bugün 
herkez ve her kesim borçludur. Devlet borçludur (toplamda 500 milyar dolara 
yaklaşıyor), şirketler borçludur ve vatandaşlar da borçludur. Hem bu borçlar 
yabancılara olan borçlardır. 

“Mali Krizler”i düşünerek idare Merkez Bankasına yüksek rezerv tutturuyor. İyi 
de risk sadece devlete değil ki.  

Binlerce borçlu şirket ve yüzbinlerce şahıs var. Bu şirketlere ve şahıslara bağlı 
milyonlarca insan risk altında. Olası bir kriz, geniş tabanlı bir sosyal patlamayı 
tetikleyebilir. O durum da “devleti” ya da “rejimi” sallarsa planınız nedir? 

Şimdi bana kızıp da “sen ne demek istiyorsun?” filan demeye kalkmayın. 
Rusya‟ya, Endonezya‟ya bakın. “Yangın çıkabilir” diyeni suçlayacağınıza, 
işaret edilen noktada tedbiriniz alın geçin!  
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Sonun Başlangıcı (1) bu yazı dizisi tek bir başlık altında olabileceği gibi 
böylece de kalabilir 

ABD, 19 Mart Perşembe sabahı Irak‟a karşı saldırısını başlattı. Bu, beklenen 
bir saldırıydı. Hakkı değil kuvveti üstün tutan Amerika ve işbirlikçileri, 
onbinlerce kilometre öteden gelip bölgeyi yeniden yapılandırma çalışmalarına 
da böylece başlamış oldular. 
Bu gelişmeleri Batı-merkezli ya da bölge merkezli değerlendirirsek, ileriye 
yönelik tahminlerimizde yanılma payımız çok artar. Bu gelişmeleri Osmanlı-
Türkiye merkezli değerlendirmek mecburiyetindeyiz.  
Bizim aydınlarımız gelişmeleri genelde Osmanlı-Türkiye merkezli 
değerlendirmese de, Batı‟da, gelişmelerin bu açıdan değerlendirildiğine ilişkin 
elimizde yeteri kadar bilgi ve belge mevcuttur. Ana hatlarıyla bunlardan 
birkaçını hatırlayalım. Balkanlarda Bosna drenişi başladığında Osmanlı ve 
Türkiye otomatik olarak sorgulanır olmuştu. Hatta, H. McRae gibi 
araştırmacılar işi daha da derinlere götürüp Balkanlardaki problemin, Türklerin 
Bizans İmparatorluğunu yıkması ile başladığını bile iddia etmişlerdir.  
Kafkaslardaki problemlerde de aynı şeyleri yaşadık. Kuzey Afrika‟da, 
Afganistan‟da, Arap yarımadasında, Orta Asya‟da, Orta Doğu‟da ve en son 
olarak da Irak ya da (daha da daraltılmış şekliyle) Kuzey Irak‟ta hep aynı 
“hesaplaşma”nın tezahürlerini görüyoruz. 
The New York Times‟dan David Fromkin bunu çok açık bir şekilde şöyle ifade 
etmektedir; “Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı‟yı yenen İngiltere ve 
Fransa, Arab toprakları ve büyük petrol rezervlerini ele geçirmişlerdir”, 
“şimdilerde ise bu topraklardaki Osmanlı ruhu ABD‟ye dadanmış durumdadır”, 
“Bush bölgeyi yeniden yapılandırırken, Osmanlı‟nın koyduğu geleneği kolay 
kolay bozamayabilir!”... (9 Mart 2003) 
Böyle bir zihniyetin, bölgeyi yeniden yapılandırırken Türkiye‟mizi çalışma dışı 
bırakacağını düşünmek çok büyük bir yanılgı olur. Dolayısıyla bütün bu 
gelişmeler bizi, olayları Osmanlı-Türkiye merkezli analiz etmeye 
zorlamaktadır. 
Osmanlı nasıl yıkıldı/parçalandı ? Önce ana hatlarıyla bu soruya cevap 
vermemiz gerekmektedir. Bu soruya vereceğimiz cevabı -tarihi detaylarda 
kaybolmadan- Türkiye‟mizin güncel konumuna ışık tutacak şekilde vermemiz 
gerekir. O zaman, bundan sonrasının stratejisini oluşturmada zorlanmayız. 
Aksi taktirde yapacağımız analizlerden “fayda” elde etmemiz mümkün olmaz.  
Osmanlı, büyük bir kumpas ile, ana hatlarıyla üç aşamada yıkılmış ve 
parçalanmıştır. Şimdi bu üç aşamayı ortaya koymak istiyorum. Bunları 
anlatırken, benzer kumpastan geçirildiğine inandığım Türkiye‟mizi de aynı 



çerçevede analiz edeceğim. Ortaya koyacağım paralelliğin, Türkiye‟mizin 
bundan sonrasının görülmesinde faydalı olacağına inanmaktayım. 
Osmanlı‟nın yıkılmasında ve parçalanmasındaki Birinci Aşama “Osmanlı‟nın 
Borçlandırılması” olmuştur. 
Son zamanlarında ekonomik sıkıntılar içerisinde olan Osmanlı İmparatorluğu 
yapısal olarak ilk defa 1854 Kırım Harbini finanse etmek için piyasadan ( 
Galata Bankerleri) borç para almıştır. Zamanla, bu borçlanma mekanizması 
öyle pervasızca işletilmiştir ki Osmanlı‟nın borç para gelmeden herhangi bir iş 
yapacak hali kalmamıştır. 1881 yılında, artık borçlarını döndüremeyen 
Osmanlı‟ya Duyun-u Umumiye dayatılmıştır. Eşzamanlı verilen 
kapitülasyonlarla da Osmanlı hem iç hem de dış pazarlarını kaybetmiştir. 
Meşhur siyonist Theodor Herzl‟in günlüğünde de net bir şekilde ifade edildiği 
gibi “bu durum Osmanlı‟nın bağımsızlığını kısmen yok etmiştir”. (Aynı 
zamanda bu tespit, Herzl‟in siyonist planları çerçevesinde Büyük İsrail‟in 
kurulması için yaptığı çalışmaların önemli bir adımını oluşturur!) 
Şimdi bu Birinci Aşama çerçevesinde, Türkiye‟mizin yaklaşık son 20 yılına çok 
kısa bir bakış yapalım. 

 

Sonun Başlangıcı (2) 
Şimdi günümüz Türkiye‟sinin son yirmi yılına baktığımızda, bilinçsizce 
uygulanan Borca Dayalı Para Sistemi ile Osmanlı‟nınkine benzer bir neticeye 
ulaşıldığını görmekteyiz. 
Bu uygulama önce masum gibi gözüken (şimdi gayet doğal olan!) “yastık 
altındaki paraların” ya da “kenardaki birikimlerin” ekonomiye kazandırılması 
isteğiyle başlatıldı; Devlet (Hazine) bono/tahvil basacak ve belli bir faiz teklifi 
ile halka satacak. Dolayısıyla halk, kenarda (yastık altında) duran birikimini 
belli bir süre ve kârla (faizle) devletine ödünç vermiş olacak. Zamanı gelince 
de parasını faiziyle birlikte geri alacak.  
1980 Cunta rejiminden sonra ortaya konan bu mekanizma, ilk zamanlarda 
idareden kimsenin itirazına muhatap olmadı. Çünkü devletin şiddetli para 
talebi bu şekilde gideriliyordu! Dış borç bulunmasında da benzer bir yöntem 
uygulandı. Hazine garantili olarak dış piyasalara tahvil ihraç edildi. 
Elde edilen paralarla ilk zamanları yapılan bazı işler göz doldurdu! Altyapı 
çalışmaları (otoyollar, elektrifikasyon, telefon hizmetleri, turizm altyapı 
hizmetleri vb. gibi) ve olumlu neticeleri göründükçe daha da ileri gitmek için 
bono/tahvil ihracı daha da azdırıldı. Ancak yapılan işler, finans ekonomisinde 
(mali sektörde) oluşan uçurumu daha fazla gizleyemedi. Bu uçurumun farkına 
varıldığında ise iş işten çoktaan geçmişti. Türkiye borç-faiz-borç sarmalına 
(kısır döngüsüne) tutulmuş ve gittikçe batmaktaydı. Paradan para kazanan 
yeni bir kesim (rantiyeciler) ortaya çıkmış ve bunlar enflasyon-develüasyon-
faiz üçlüsünden hangisi hareketlenirse hareketlensin alınteri dökmeden 
servetlerine servet katıyorlardı. 
1996-97 RefahYol Hükümeti gerek Havuz Sistemiyle içborçlara yönelik, 
gerekse D8 ekonomi platformu ile ihracata yönelik reel tedbirler aldıysa da 
hükümetin ömrü rantiyenin sistematik kumpasında çabuk bitirildi. Ondan önce 
olduğu gibi, ondan sonra günümüze kadar gelen hükümetler birer birer 
IMF‟nin talimatları doğrultusunda ekonomik hareket kabiliyetlerini ve 
dolayısıyla da kısmen bağımsızlıklarını kaybettiler.  
Bir post modern duyun-u umumiye kurumu gibi çalışan IMF, hükümet 
programlarından tutun da üreticiye-memura verilecek ücretten bürokrat 



atamalarına kadar her şeye müdahale eder oldu. Hatta ülkemizin savaş kararı 
almasında bile IMF‟nin vereceği işaret en etkin faktör oldu. Gelinen noktada 
devletimiz, IMF‟den onaysız bir çivi bile çakamaz hale düşürülmüştür. 
Osmanlı‟nın yıkılması ve parçalanmasındaki İkinci Aşama “Osmanlı‟yı 
Osmanlı yapan kadroların tasfiye edilmesi” olmuştur. Bu konudaki en önemli 
görevi, Tanzimat ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti/Partisi yürütmüştür. 
1908 seçimleri ile Osmanlı Meclis-i Mebusan‟ına  (Parlamentosuna) hakim 
olan İttihatçılar, önce Sultan II. Abdülhamid‟i tahttan indirmişlerdir. Akabinde, 
1908‟den 1914 Birinci Dünya Savaşı‟na kadar 13 tane hükümet 
kurdurmuşlardır. Altı yılda 13 hükümet ile yurtsever/vatansever kadrolar hallaç 
pamuğu gibi darmadağın edilmiştir. Osmanlı‟yı ayakta tutan unsurlar tasfiye 
edilmişlerdir. 
Bu çerçevede Türkiye‟mize baktığımızda ise, önce IMF ve uluslararası 
emperyalist sermayeye karşı dik duran RefahYol Hükümeti ve onun 
başbakanı Sn. Erbakan tasfiye edilmiştir. Bununla birlikte 28 Şubat Korku 
Tünelinde Milli Görüş kadroları pasifize edilmiş ve dağıtılmışlardır. Akabinde 
uluslararası emperyalist sermayeye karşı direniş ruhuna sahip “ülkücü 
kadrolar” ve yurtsever “solcu kadrolar” da tasfiye edilerek sinirsiz kemiksiz bir 
idari yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Dahası, “her ihtimale karşı” oluşturulan 
“üst kurullar” ile uluslararası emperyalist sermaye yanlısı bürokratik oligarşi 
takviye edilmiş ve dolayısıyla 28 Şubat post modern darbesinin bürokrasi 
ayağı da tamamlanmıştır. 
Osmanlı‟nın yıkılması ve parçalanmasındaki Üçüncü Aşama Osmanlı‟nın bir 
kumpas ile savaşa sokulmasıdır. 

 
 

Sonun Başlangıcı (3) 
1914‟de, Almanya‟dan ziyaretçi olarak gelmiş olan iki tane harp gemisini 
(Goeben ve Breslau ki bunlardan biri daha sonra meşhur Yavuz Fırkateyni 
oluyor) İttihatçı Enver Paşa Türk subaylarına eğitim vereceğim bahanesiyle 
Karadeniz‟e çıkarıyor ve Sivastopol kıyılarını bombalattırıyorlar. Böylelikle 
Osmanlı, lüzumsuz yere Birinci Dünya Savaşına sokuluyor. Osmanlı bütün 
cephelerde dünya ile savaşıyor ve neticede de bilindiği gibi imparatorluk 
yıkılıyor. Önümüze konulan Sevr Anlaşması ile bir milletin idam fermanı adeta 
kendisine imzalattırılmaya çalışılıyor. 
Sadrazam (Başbakan) Damat Ferit Sevr Anlaşmasını imzalasa da Sultan 
Vahdettin onaylamıyor. Tam tersine, varolabilmek için İstiklal Savaşı 
yapılması mecburiyetine işaret ediyor. Birinci Dünya Savaşından sonra, 
Türkiye‟mize ulaşabilmek için 5 sene de İstiklal Savaşı yapılıyor. 
Şimdi bu üç aşamaya toplu olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Son 
dönemlerinde ekonomik sıkıntılarla can çekişen Osmanlı milleti, Sultan II. 
Abdülhamid tahttan indirildikten sonra, 15 sene boyunca da sürekli savaş 
ediyor. Harap, bitap ve halsiz bırakılıyor. 
Bu benzetişim çerçevesinde Türkiye‟mize baktığımızda, üçüncü aşamaya 
adım attırılmak üzere olduğumuzu görüyoruz. Türkiye kendi güvenliği ve 
Kuzey Irak‟taki Türkmenlerin haklarını koruma bahanesiyle adeta savaşa bir 
noktadan girmek için fırsat arıyor. Eğer Türkiye mevcut stratejilerini 
değiştirmez ve olaya sadece çok dar bir şekilde Türkmen çerçevesinden 
bakarsa sonu felaket olur. Çünkü çok iyi biliyoruz ki emperyalistler için mesele 
sadece Saddam ya da Irak‟ı ele geçirmek değildir. Onlar bütün bir bölgeyi 



yeniden organize etmek için geliyorlar. Bu yeni organizasyonda Türkiye bir ve 
bütün olarak yer almıyor!  
İçine düşürüldüğümüz sıkıntıdan çıkmak ve bölgeye barışçıl bir çözüm 
getirebilmek için ülkemiz, kendisine yaraşır bir şekilde yeni bir dünya vizyonu 
ile hareket etmelidir. Türkiye bütün bu bölgeyi kucaklayan yeni bir dünya 
vizyonunu ortaya koyup süratla uygulamaya geçirmelidir. Bunu, tarihi ve 
kültürel müktesebatı ile ancak ülkemiz yapabilir. Aksi taktirde bu gelişmeler 
bizim için sonun bir başlangıcı olur! 
Bu noktada, yeni bir dünya vizyonu ortaya koymadan önce, ana hatlarıyla 
birkaç ayrı “sonun başlangıcı”na daha işaret etmek istiyorum.  
Bunlardan ilki, bugün sahip olunan konvansiyonel teknolojinin tahrik gücünü 
oluşturan enerji formunda sonun başlangıcını yaşıyoruz. Bu biraz garip 
gelebilir ancak tarihi bir örnek verirsek ne demek istediğimiz daha açık bir 
şekilde ortaya çıkmış olur.  
1885 yılında Alman mühendis Gottlieb Daimler, bir petrol ürünü ile ilk defa 
taşıt motorunu çalıştırmayı başardı. O zamana kadar petrolün ne ticari ne de 
stratejik bir değeri vardı. Çünkü o sıralarda teknolojinin tahrik gücünü buhar 
enerjisi oluşturuyordu. Buhar enerjisinin elde edildiği en önemli kaynak da 
kömür idi. Kömür yatakları bulmak, kömür yataklarını ele geçirmek ya da 
kontrol etmek büyük devletlerin en önemli stratejilerinden birini oluşturuyordu. 
Örneğin Fransa ve Almanya arasında birinci ve ikinci dünya savaşlarında 
Alsace-Lorraine (Elsass-Lothringen) bölgesi hep stratejik öneme sahip bir 
bölge olarak mücadele merkezi olmuştur. Aslında bu mücadelenin temelinde 
bölgenin zengin kömür yataklarını ele geçirme kavgası yatar.  

 
 

Sonun Başlangıcı (4) 
Tıpkı kömürden elde edilen buhar enerjisinden petrole dayalı enerjiye geçişin 
bir anda olmadığı gibi bu yeni forma geçiş de bir anda olmayacaktır. Çünkü 
her enerji formu kendi teknolojisini ve endüstrisini kurdurur. Bu da zaman alır. 
Petrolün üzerine kullanılmaya başlanan yeni enerji formlarından biri atom 
enerjisidir. Uranyum ve Thoryum madenlerinden elde edilir. Ancak kontrol 
etmedeki güçlükler ve tehlikelerinden dolayı çok yaygınlaşamamıştır. 
Afganistan ve Türkiye uranyun/thoryum açısından zengin sayılabilecek ülkeler 
arasındadır. 
Bununla birlikte artık, 20. yüzyılın sonlarına doğru bor tuzlarının 
(madenlerinin) enerji üretiminde rahatlıkla kullanılabileceği ortaya çıkarıldı. Bu, 
atom enerjisi üretiminden hem daha ucuz hem daha uzun ömürlü hem de 
risksizdi. Önümüzdeki on onbeş yıl içerisinde belkide bor ile çalışan taşıt 
araçlarına şahit olmaya başlayacağız. Bunlar tahmin edildiği gibi 
gerçekleşirse, bu yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir sanayi devrimine hepbirlikte 
tanık olacağız. Bu da üçüncü sanayi devrimi olacaktır. (1. Buhar/kömür, 2. 
Petrol ve 3. Bor) 
Dünya bor rezervlerinin yaklaşık dörtte üçü ise Türkiye‟dedir. Bu durum 
Türkiye‟mizin stratejik önemini artıracağı gibi, emperyalistlerin hedefi haline 
getireceği de açıktır. Ülkemizin orta ve uzun vadede kazananlar safında 
olmasını, bu konudaki “sonun başlangıcı”na karşı olan tavrı belirleyecektir. 
Bir başka “sonun başlangıcı”nı mevcut dünya finans sisteminde 
yaşamaktayız. 2000‟li yıllarla birlikte mevcut dünya finans-para sisteminin 



çöküşü başlamıştır. Bu aynı zamanda, sosyalizm/komünizm‟den sonra, 
kapitalizmin çöküşünü de birlikte getirmektedir.  
Euro‟nun fiziksel olarak dolaşıma girmesiyle de dolar imparatorluğunun ne 
kadar “etkilenebilir” olduğu daha da açık ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
Avrasya‟da yaşanan gelişmeler, Chiang Mai  ve AMF (Avrasya Para Fonu) 
gibi yeni ittifaklar mevcut dolar ve NY merkezli finans imparatorluğunu 
derinden sarsmıştır. Bugün dışarıdaki krizlere rağmen Amerika‟ya sermaye 
gelmemektedir. Tam tersine Amerika‟dan dışarıya sermaye kaçışı 
yaşanmaktadır.  
Dr. KH Pitz‟in (Center Agenda Consulting: US Trade Deficit; A View From 
Europe) 2000 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre Amerikan 
tüketiminin Avrupa‟ya göre çok daha yüksek olduğunu ancak tasarruf, 
yatırımlar ve verimlilik artışında Avrupa‟nın oldukça önde olduğunu ifade 
etmektedir. Bu durum gelecekte Avrupa‟nın potansiyel gücüne de açıkça 
işaret etmektedir. Yine ABD‟nin cari açığı ve ticaret açığı da hızla artmaktadır. 
Birinci Körfez Savaşının hemen akabinde (1991) cari denge pozitif vermiş 
olmasına rağmen daha sonraları açık vermiş, bu açık hızla artmış ve 
artmaktadır.  
Bugün Amerika kendi geliştirdiği ve kapitalizmin özünü oluşturan finans 
sisteminde adım adım bir yenilgiye doğru sürüklenmektedir. Kapitalizmin bu 
çöküşü, Irak işgali ve yeni dünya düzeni kisvesi altında gizlenmek 
istenmektedir. Bu kisve altında yeni bir zulüm sistemi getirilmek istenmektedir. 
Dolayısıyla yaşadığımız bu olaylar 21. yüzyılla birlikte kapitalizmin sonunun da 
bir başlangıcına işaret etmektedir. 
Bir başka “sonun başlangıcı”nı da Amerika‟nın kendisinin çöküşünde 
göreceğimiz kanısındayım. 

 
 

Sonun Başlangıcı (5) 
Bu çöküşten kastim Amerika‟nın “hakim”, “hegamon”, “süpergüç” vb. gibi 
yenilmez mutlak güç imajının çöküşüdür.  
Aslında bu imaj 11/9 terör olayı ile ciddi bir yara almıştı. DTM ikiz kulelerin 
vuruluşu ve yıkılışı ile suçsuz sivillerin zarar görmesi, dünya kamuoyunda 
ABD başkanlığındaki Afganistan operasyonuna da “haklılık” payı çıkabiliyordu. 
Ancak daha sonra, bölgedeki doğal kaynakların sömürülmesine yönelik 
gelişmeler, dünya kamuoyunun desteğini geri alınmasına sebep oldu. 
Irak operasyonunda ise “hidrokarbon mücadelesi” iyice açığa çıktı. BM silah 
denetçilerinin “kitle imha silahı bulamadık” demelerine rağmen, BM Güvenlik 
Konseyinden müdahale izni alamamalarına rağmen ve yüzlerce halkların 
şiddetli protestolarına rağmen ABD‟nin Irak petrollerini “Irak halkı adına” 
güvenceye almak için operasyona başlaması dünya kamuoyunda nefret 
uyandırdı. Hiçkimse zalim Saddam rejimini istemiyor ama ondan kurtuluşun 
yolunun da, sivilleri katletme pahasına, bir ülkeyi işgal etmek olduğuna 
inanmıyordu. 
ABD‟nin mutlak üstünlüğünün bu savaşı çok kısa sürede bitireceğine 
inanılıyordu. Ancak olanlar oldu ve Amerika‟nın yenilmez imajı Irak çöllerinde 
serapa dönüştü. Koca ordu, düne kadar kimsenin ismini dahi bilmediği küçük 
yerleşim birimlerinde durduruldu. Rambolar esir edildi. Adrese teslim füzeler 
adreslerini şaşırdı. “İşgal Show” yavaş yavaş kabusa dönüştü. Dünya 
halklarının tepkisi de hızla arttı. 



Bu durum ister istemez insanın aklına Sovyet Rusyasının Afganistan‟ı işgalini 
hatırlatıyor. O zaman Rusya, Afganistan‟ı çok kısa sürede işgal etmişti. Ancak 
tutunamadı. Mücahidlerin uzun soluklu drenişi karşısında geri çekilirken, artık 
eski Rus İmparatorluğu da yoktu. O zaman da “Rusya aslında silahlarını 
sergiliyor/deniyor”, “Ruslar istese mücahidleri hemen yok eder ama onlarla 
oynamayı tercih ediyorlar”, “Ruslar birsonraki işgalin provasını yapıyorlar” 
türünden yorumlar yapılıyordu. Gerçek ise bambaşka bir yüzü ile karşımıza 
çıktı. 
Bu olayın akabinde, 1990‟lı yıllarla birlikte tek kutuplu dünyanın mutlak gücü 
haline gelen ABD‟nin, barış, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve refah 
temelleri üzerine adil bir dünya düzenine öncülük etmesi beklenirdi. Ancak ne 
yazıkki görülen manzarada ABD, bu fırsatını Irak çöllerinde aptalca 
yitirmektedir. 
Bundan sonra artık ABD‟nin, Irak‟ı işgal etse de bölgede tutunabilmesi 
mümkün değildir. Karizması çok derinden çizilmiştir. Halklar çok daha şiddetli 
bir şekilde kendisine mukavemet edecekler ve kazanacaklardır. Çünkü bölge 
halklarının drenişi haklı, Amerika‟nın işgali ise haksızdır. Haklı olan her zaman 
kazanır. Bundan sonra hiçbirşey eskisi gibi olmayacaktır. 
Sonun başlangıcını yaşadığımız bir başka olay da dünyadaki “tek kutupluluk 
hali”dir.  

 
 

Süreç Devam Ediyor (1) 
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında dünyaya dört 
süper güç hakimdi. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu idi. Ancak bu 
dörtlü arasında bir kuvvet dengesi yoktu. Osmanlı İmparatorluğu bariz bir 
şekilde “mega güc” idi. 
Osmanlı‟nın “hakkından gelebilmek” için, Siyonist-Mason tezgahında 
hazırlanan büyük bir kumpas ile (The Great Game) Osmanlı‟nın 
parçalanmasına sebep oldular. Daha önceden de ifade ettiğim gibi Osmanlı‟yı 
üç aşamada parçaladılar. Önce borçlandırarak Osmanlı pazarlarını 
(kapitülasyonlar) ve mali yapısını (Duyun-u Umumiye) ele geçirdiler. 
Akabinde, İttihat ve Terakki Zihniyeti marifetiyle Osmanlı‟yı Osmanlı yapan 
kadroları tasfiye ettiler. Sonunda da Osmanlı‟ya harp ilan ettirttiler. Bu üç 
aşamada Osmanlı yıkıldı. 
Osmanlı‟nın yıkılmasından sonraki aşamada sıra en geniş anlamda 
Osmanlı‟nın tasfiye edilmesine gelmişti. 
Ancak bu tasfiye süreci tam olarak tamamlanamadan, dünyada çok farklı 
olaylar ardarda yaşandı. Şimdi bunları birkaç cümle ile ifade edelim. 
Birinci Dünya Savaşı‟ndan sonra yenilgiyi ve dolayısıyla Sevr‟i kabul etmeyen 
Osmanlı milleti, İstiklal Mücadelesiyle adeta küllerinden yeniden doğarak 
Türkiye Cumhuriyeti‟ni kurdu. Bu, Batı‟lılar açısından hesapta olmayan bir 
direniş idi. 
Osmanlı büyük bir kuvvet merkezi idi. Onun yıkılması ile yine çok büyük bir 
kuvvet boşluğu oluştu. Bu kuvvet boşluğunun oluşturduğu siyasi anafor 
karşısında, Osmanlı‟yı yıkan düveli muazzama da dayanamayarak birer birer 
yıkıldılar. İmparatorlukların yerini bir müddet faşist diktatörlükler aldı. 1878 
Berlin Konferası‟ndaki paylaşımı beğenmeyen diktatörler, hızla insanlığı İkinci 
Dünya Savaşı‟na sürükledi. İkinci dünya savaşından sonra Rusya‟nın 



oluşturduğu Sovyet Sosyalist Bloğu önemli bir kuvvet merkezi olarak tebarüz 
etti. Bu durum 1990‟lı yıllara kadar dünyada bir “soğuk savaş” dönemi 
yaşanmasına sebep oldu.  
Rusya‟nın Afgan dağlarında çökmesi ile oluşan tek kutuplu dünyada, Amerika 
mega güç olarak tebarüz etti. Tek kutuplu dünyanın tek hakimi haline gelen 
Amerika‟nın ortaya attığı ilk argüman “Yeni Dünya Düzeni” oldu. 
Yeni Dünya Düzeni; “tek dünya”, “tek pazar” ve “tek devlet” sacayaklarına 
dayanıyordu. Bunun için ABD, gerekli adımları da atmaya başladı. 
Aslında, iyi tahlil edilirse Amerika‟nın (Anglo-Amerikan Ekolü‟nün) iki şeyi aynı 
anda yapmaya çalıştığı ortaya çıkar. Bunlardan biri, Amerika‟nın yaklaşık yüz 
yıl öncesi Osmanlı İmparatorluğu‟nun yerini almaya çalışmasıdır. İkincisi ise, 
Osmanlı yıkıldı ama tasfiye süreci tamamlanamadı demiştik. Görünen odur ki 
Anglo-Amerika, Osmanlı‟nın tasfiye sürecini de tamamlamaya çalışmaktadır. 

 
 

Süreç Devam Ediyor (2) bu yazı üsttekiyle birleştirilebilir 
Müslüman coğrafyasına (özellikle de Osmanlı hinterland‟ına) baktığımızda, 
Bağdat‟ın çok önemli bir jeo-politik merkez olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
da petrolün yanısıra eğer öngördüğümüz çapta bir operasyon düzenlenecek 
ise, bu operasyonun öncelikle Bağdat‟tan başlaması kaçınılmazdı.  
Bağdat‟ın düşmesi ABD‟nin tahmininden çok daha uzun sürdü. Halkın direnişi 
onların beklemediği bir şeydi. Bu kısıtlı direniş süreyi biraz uzattı. 
Bağdat‟ın çok kısa sürede düşeceği bilinmesine rağmen, Bush‟un “savaş çok 
uzun sürecek” demesi bizim argümanlarımızı kuvvetlendirmektedir. Çünkü, 
Anglo-Amerika öngördüğümüz çapta bir operasyona başlamıştır. Onun için 
“savaş çok uzun sürecek”tir. 
Irak‟ın düşüşünden sonraki yağmalama olaylarına da şaşırmamak lazımdır. 
Bölgeden gelen uzmanlar, bunun gizli servisler tarafından organize edildiğini 
ve askerler tarafından da teşvik edildiğini ifade ediyorlar.  
Bu bana Osmanlı‟ya karşı halkı kışkırtan Lawrence taktiklerini hatırlatıyor. 
Lawrence her demiryolu rayına bir altın vereceğini vaad edince, çok kısa 
sürede Hicaz Demiryolu ve tesisleri talan edilmişti. Halk, çok sonradan 
(Osmanlı imdada yetişemeyince) kendi iplerini çektiklerinin farkına 
varmışlardı.  
Bağdat‟ın düşürülmesi ile dünyada Suudi Arabistan‟dan sonra ikinci petrol 
ihracatçısı ülke de Amerika‟nın eline geçmiş oldu. Uzmanlar görünür rezervin 
110 milyar varil (Fortune, 31 Mart 2003) olduğunu ifade ediyorlar. Ancak, 
yüksek teknoloji ile tam bir rezerv tespit çalışması henüz yapılmamıştır. Bu 
rakamın 500 milyar varile kadar çıkabileceği “muhtemel” olarak görülüyor. 
Anglo-Amerika açısından şimdiki sorun bu petrolün dünya pazarlarına 
sunulmasındadır. Amerika, bu kadar büyük hacimli bir petrolü dünya 
pazarlarına üç alternatif yolla sunabilir. Birinci alternatif, Basra Körfezi‟ni (İran 
Körfezi!) kullanarak Hint Okyanusuna çıkmasıdır. Ancak buna ağırlık 
vermesini bekleyemeyiz. Çünkü, öncelikle bu körfeze hakim olan İran‟dır. 
Bunun yanı sıra, bu körfezden çıkış yaptığı taktirde 7-8 devletin önünden 
geçerek petrolü pazara çıkaracaktır. Halbuki bu devletlerin hemen hemen 
hepsinin halkları müslümandır. Dolayısıyla da petrol ticareti açısından orta ve 
uzun vadede bir tehdit unsuru olarak durmaktadırlar. Bunun riski oldukça 
yüksektir. 



Buradaki petrolü uluslararası pazarlara çıkarabilmenin ikinci yolu “müttefik” 
Ürdün toprakları üzerinden Akabe Limanına ulaştırmak ve oradan da Kızıl 
Deniz üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırmaktır. Ancak burada da, birinci 
alternatife benzer orta ve uzun vade riskleri mevcuttur. 
Bunların yanısıra, bu her iki alternatifteki deniz yolları petrol ticaretinde 
Amerika oldukça söz sahibidir. Hint Okyanusu‟na, Afganistan üzerinden Orta-
Asya‟nın zengin Tengiz Petrollerini indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir 
(Bu konuyu daha önceki yazılarımda izah ettim). Kızıldeniz‟i ise halihazırda 
Suud petrollerinin ticaret yolu olarak kullanmaktadır. 
Üçüncü bir alternatif ise bu petrolün Akdeniz‟e çıkartılmasıdır. Bunun için 
önündeki tek direkt engel Suriye‟dir. Bu sebepten dolayı Irak operasyonu ile 
birlikte Suriye‟ye de tehditler başlamıştır. 
Bu bağlamda İran‟a yapılan tehdit ile Suriye‟ye yapılan tehditi birbirleriyle 
karıştırmamak gerekir. Kısaca ifade etmek gerekirse, İran‟a yapılan tehdit 
“rahat dur” tehditidir. Bunu, Amerika‟nın İran‟a herhangi bir operasyon 
yapacağı anlamında yorumlamamak gerekir.  
Ancak Suriye‟ye yapılan tehditi ise bir operasyon tehditi olarak yorumlamak 
gerekir. Çünkü Amerika onca petrol zenginliğini bir hamlede Akdeniz‟e 
çıkarmak isteyecektir. 
Bu arada İsrail‟in Suriye‟ye yönelik tehdit ve hedef göstermelerini, onca petrol 
ticaretinin “terminal”i olmak istemesine bağlamamız gerekmektedir. Musul-
Kerkük-Hayfa petrol boru hattı da işte bu bağlamda gündeme getirilmektedir. 

 
 

Süreç Devam Ediyor (3) 
Suriye‟nin yapısına baktığımızda, Irak‟ta kullanıldığı çapta bir güç 
kullanılmasını gerektirmeyecek kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Diğer bir 
ifade ile Suriye, kendi içinden çökertilebilir. 
1946‟da bağımsızlığını aldığında sahip olduğu çok kırılgan yapısından dolayı, 
Moshe Ma‟oz “Modern Suriye‟de Toplum ve Devlet” (1973) adlı eserinde 
Suriye‟yi ulusu olmayan bir devlet ve ortak ideolojisi olmayan bir topluluk 
olarak tanımlamıştır. Suriye‟deki bölge, aşiret, din ve mezhep farklılıkları 
tahmin edilenden çok daha derindir. 
Sunniler, Aleviler, Dürziler, İsmaililer, Maronitler, Rum-Ortodoks Hristiyanlar, 
Yahudiler sırasıyla dini yapıyı ve farklılığı gösterir. Halkın yaklaşık yüzde 70‟i 
Sunni, yüzde 10‟u Alevi ve kalanı diğer inançlara mensuptur. Etnik mozayiği 
ise Araplar, Türkmenler, Çerkezler, Kürtler, ve Ermeniler oluşturur. Bölgecilik 
ve aşiretçilik de ayrı “farklılık” kaynaklarındandır. 
Osmanlı‟nın son dönemlerinde, Fransa, İngiltere ve Rusya kendi kendilerini 
Osmanlı‟ya karşı azınlıkların hamisi olarak atayarak bölgeye müdahale 
etmişlerdir. Fransa Maronit Hristiyanların, Rusya ise Ortodoksların hamisi 
olarak bölgeye müdahale etmiş, İngiltere ise Dürziler ve Yahudiler ile yakın 
işbirliği içerisinde olmuştur. 
1963‟de iktidara gelen Alevi ağırlıklı Baas Partisi rejimi (Diriliş Partisi anlamına 
gelir) ile birlikte yönetim, bir homojenleştirme (bazı araştırmacılara göre 
sindirme ve asimilasyon) çalışmasına girişmiştir.  
1970‟de Hafız Esad‟ın iktidara gelmesi ile birlikte “homojenleştirme” 
çalışmaları belli bir ideolojiye (Esadiyye: Fuad El Aşa “Kaid ve Risale” ,1993) 
oturtturulmaya çalışıldıysa da bunda pek başarılı olunduğu söylenemez. 



Dolayısıyla bir kumpas çerçevesinde kışkırtılabilecek din, mezhep, bölge ve 
aşiret çatışmaları Suriye‟yi kolaylıkla destabilize edecektir. Büyük bir iç 
kargaşa veya çatışmada, bölgedeki yabancı işgal kuvvetleri hemen “yardım”a 
gidebilirler! Neticede de Akdenize ulaşacak olan Suriye petrol/doğalgaz 
ticareti köprüsü kurulmuş olur! 
Tüm bu gelişmeler ile eş zamanlı olarak, Siyonizmin (İsrail‟in) bölgesel bir güç 
olarak tebarüz ettiğini de gözden kaçırmamak gerekir. Grace Halsell‟in Kim 
Yayınlarından yayınlanan “Tanrı‟yı Kıyamete Zorlamak” adlı çalışmasını da 
okuduğumuzda, bu gelişmelerin İsrail‟in emniyeti için yapıldığı yorumlarına 
katılmamak mümkün değildir. 
Bu analizimizden kolaylıkla anlaşılacağı gibi, Suriye‟nin “düşmesi” ile daha 
emniyetli ve yeni bir petrol ticaret hattı oluşturulmuş olacaktır. 
İşte tam bu noktada sorulması gereken sorular ya da düşünülmesi gereken 
konular şunlardır; Bölge petrol ve doğal gazının Türkiye üzerinden Akdeniz‟e 
indirilmesi niçin ikinci plana düşürülsün? Suriye‟nin “düşürülmesi” Türkiye 
açısından ne anlama gelir?  Bölgedeki “yeniden yapılandırılacak” ülkeler 
arasında Türkiye olabilir mi? Bu cendereden çıkış yolu ne olabilir? 

 
 

Uluslararası Finans Sistemi 

Olası bir kriz dışarıdan gelecek bir dalga (düzeltme ya da uyum) ile ortaya 
çıkacaktır.  

Dışarıdaki gelişmelere baktığımızda her türlü senaryonun odak noktasında 
uluslararası finansal sistem yer almaktadır. Şu anda bu sistem, bir dönüşüm 
ya da değişim sürecine girmiştir. İşte, yapılması gereken en önemli iş bu 
süreci çok yakından takip edip ona göre pozisyon almaktır.  

Şimdi isterseniz, uluslararası finansal sistemin bu güne kadar nasıl evrilip 
çevrildiğine ana hatları ile bir göz atalım.  

Önce, 1944 Bretton Woods konferansları ile dolar altına bağlanarak 
uluslararası rezerv para birimi olarak kabul edildi. Bu sistemi korumak ve 
kollamak için de IMF ve Dünya Bankası kuruldu. Bu durum aslında ABD 
hegamonyasının resmen başlangıcı anlamına geliyordu.  

ABD bu durumu 1970‟li yılların başlarında kadar sürdürdü. Avrupa ve 
Japonya‟nın, ekonomilerini düzeltip dünya pazarlarına girmeye başlamasıyla, 
hegamonik güç ABD oyunun kurallarını değiştirdi. Doların altına bağımlı 
olarak basılması zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Meşhur ifadesiyle, “altın 
penceresi”ni kapattı. 

Artık ABD matbaada “dolar” adı verilen kağıtları basıp ülkelerin mal ve 
hizmetlerini satın alabilir hale geldi. Ülkeler de, genel geçer para birimi olan 
“dolar”ı kazanabilmek için ya aşırı derecede borçlanıyorlar ya da deli gibi 
ihracaata yöneliyorlardı. Aşırı borçlanma “borç krizi”ni orta çıkardı. ABD 
“Washington Mutabakatı” ile borçlanma kriterlerini belirledi. Yani, bir 
“düzeltme” ile yola devam etti. IMF ve Dünya Bankası ise “gereğini” yaptı. 

1990‟lı yıllara gelince, artık dünya pazarlarına uzak doğu ülkelerinin malları da 
girmeye başlamıştı.  



Hegamonik güç ABD oyunun kurallarını yine değiştirdi. Önce büyük sermaye 
(sıcak para) hareketleri ile uzak doğu ekonomisini ve siyasi yapılanmaları 
çökertti ve ardından sürdürülebilir büyüme ve daha fazla istikrar için reform ve 
serbestleşme yapılmasını talep etti. Bu talepler, 1999 Köln Zirvesi ile 
meşrulaştırıldı. Hegamonya, uzakdoğu ülkelerine ve “yükselen piyasalara” 
dikkat çekerek o ülkelerin herşeyini ele geçirme sürecini başlattı. Burada, 
yükselen piyasalara Türkiyemiz de dahildir. 

Bu süreçte ilgili ülkelerin ekonomik varlıklarına, şirketlerine, bankalarına ve 
hatta topraklarına bile el konuldu.  

Artık şimdilerde bu sürecin de sonuna geliyoruz. Dünyanın her yerinden de 
hegamonyaya karşı, ırkçı emperyalizme karşı “direniş” sesleri yükselmeye 
başladı. “Birleşin” sloganları atılmaya başladı. Hegamonik saldırının ise 
işgallerle yapıldığını görüyoruz. Kurban ülkeler, işgaller ve işbirlikçi yönetimler 
ile hegamonyanın sömürge vilayetleri haline getirilmek isteniliyor. 

Bilişim çağında yeni kurulacak uluslararası finansal sistemde hegamonya her 
şeyin “sahibi” olmak istiyor. Geri kalanlar ise kategorik olarak sadece işçi 
ücreti alır gibi “hegamonyaya hizmetlerinin” karşılığını alacaklardır. 
Hegamonyanın böyle yeni bir sistemi kabul ettirebilmesi için de çok sert bir 
çökertme operasyonuna hazırlandığını görüyoruz. Ama bizler uyuyoruz! 

 
 

 

Nasıl Bölüşeceğiz? 

Hızla globalleĢen dünya ekonomisi, bugüne değin geliĢtirilen ekonomik 

paradigmaların neredeyse tamamını ortadan kaldırmıĢtır. Tüm bunların yerine, 

“dokunulmaz” bir sıfatla finans kapitalizminin yerleĢtiğini görüyoruz. 

Bugün dünyada var olan para ve para gibi satın alma gücüne sahip kıymetli evrakların 

toplam değeri, dünyada üretilen toplam mal ve hizmetin değerinden kat be kat 

fazladır. Dahası, bu mevcut para ve kıymetli evrakın miktarı her saat (faizden dolayı) 

otomatik olarak artmakta iken, üretilen mal ve hizmetlerin miktarı ise talebe göre 

artmaktadır. Bu iki artıĢ hızı arasındaki fark da finans kapitalizminin sömürü gücünü 

oluĢturmaktadır. 

Artık insanoğlunun ulaĢtığı bilimsel ve teknolojik geliĢmeler sayesinde, ekonomide 

“üretememe” diye bir sorun kalmamıĢtır. Her Ģey kolaylıkla üretilebilir ve dünyanın 

her yerine nakledilebilir hale gelmiĢtir. 

Modern dünyada, insanoğlunun çözmesi gereken iki temel sorun vardır. Birincisi, 

üretilen mal ve hizmetleri nasıl bölüĢeceğiz? Ġkincisi “insan hakları”nı nasıl ihlal 

ettirtmeyeceğiz? 

Önümüzdeki yüzyılın ekonomik yapılanması, bu iki soruya verilen cevaba göre 

Ģekillenecektir. 

Bugün dünya ekonomik hasılası yaklaĢık  65 trilyon dolardır. Dünyada yaĢayan insan 

sayısı ise 6.5 milyardır. Çok kaba bir hesap ile kiĢi baĢına 10,000 dolar düĢer. Ancak 

gerçeklere baktığımızda durum olması gerekenden çok çok farklıdır. 65 trilyon 

dolarlık üretimin yüzde 86‟sını en zengin yüzde 20‟lik dilim alırken, en fakir yüzde 



20‟lik dilime ise üretimin yüzde 1‟i bile düĢmemektedir. Bu adaletsizlik bu Ģekilde 

sürdürülemez. 

BölüĢümdeki bu adaletsizliğin temeline baktığımızda ise çok daha enteresan bir olgu 

ile karĢı karĢıya geliyoruz. Biz hesaplarımızı ve takdimlerimizi hep insan üzerine 

yapıyoruz. Ġnsanın alması gereken “pay”dan bahsediyoruz. 

Ancak mevcut düzen, insanın bizzat varlığının alacağı paya göre değil, insanın sahip 

olduğu sermayenin alacağı paya göre bölüĢüm hesabı yapmaktadır. Sermayenin pay 

alması ise “faiz gerçeği”ni önümüze getirmektedir. Faiz gerçeği, mevcut adaletsizliğin 

ardındaki gerçektir. Çünkü faiz, üretilen mal ve hizmetlerin bölüĢümünde 

kullandığımız “ölçü”yü bozmaktadır. 

Ölçüde yapılan adaletsizlik bölüĢüm adaletsizliğine sebep olmaktadır. BölüĢümde 

adaletsizlik ise insanoğlunun bizzat Ģahsına yapılan adaletsizliktir. Ġnsanoğluna 

yapılan adaletsizlik ise genel anlamda zulme sebep olmaktadır. 

Örneğin, en temel insan hakkı, emeğin karĢılığı olan haktır. Ġnsana, emeğinin 

karĢılığından baĢka bir Ģey düĢmez. Ancak, mevcut düzende insan ile sermaye aynı 

kefeye konularak sermayeye pay alınmaktadır. Bu durum ise, adil bölüĢüme mani 

olmaktadır. 

Kısaca özetlersek; demekki önce ölçü bozuluyor. Ölçü bozulunca adil bölüĢüm 

olmuyor. Adil bölüĢüm olmazsa, insanın emeğinin karĢılığı gaspediliyor. Ġnsanın 

emeğinin karĢılığı gaspedilirse düzen bozuluyor. Düzen bozulursa, zulüm oluyor. 

Dolayısıyla, yukarıda bahsettiğimiz sorunların çözülebilmesi için, öncelikle Ģu üç 

ardıĢık adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekir. Ölçüde adaletsizlik, bölüĢümde 

adaletsizlik ve insan haklarına karĢı yapılan adaletsizlik. 

 
 

 

Kurtuluş Mücadelesi Başlıyor (1) 

Dünyada maddi güç - maddi üstünlük - zahiren batılı zihniyetlerin eline 
geçtiğinden bu yana insanoğlu barış ve huzur yüzü görmemiştir. Kaba kuvveti, 
çoğunlukçuluğu, imtiyazı ve menfaati üstün tutan bu anlayış, 19. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren, küresel bir hegamonya kurmak için elinden gelen her 
türlü ifsad hareketini yapmış ve 1945 yılına kadar bütün dünyayı kan çanağına 
çevirmiştir. Böylelikle konvansiyonel yapı tahrip edilmiş, bütün taşlar yerinden 
oynamış ve büyük bir kargaşa dünyaya hakim olmuştur. Bir müddet, büyük 
sıcak çatışmaların görülmediği bir Soğuk Savaş Dönemi yaşansa da, 1990‟lı 
yıllar ile birlikte çift kutuplu dönemin yarışını zahiren kazanmış gözüken Batı, 
dünyada insan haklarını, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve adaleti hakim 
kılmak için canla başla çalışacağına, kimin yaptığı hala belli olmayan 11 Eylül 
saldırılarını bahane ederek, eski kanlı ve vahşi anlayışını yeniden 
hortlatmıştır. 

Önce, bu zihniyetin insanoğlunu ne tür bir felaketin eşiğine getirdiğini 
göstermesi açısından bazı gerçeklere hep birlikte bakalım. 

 Bugün insanoğlu susuz kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. Temiz su 
kaynakları hızla azalmakta, suya erişim zorlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Çevre Raporuna göre dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan güvenli içme 



suyundan mahrumdur. Bugün Batı, bu sorunun nasıl çözüleceğini 
düşünmekten ziyade, sürekli su savaşları senaryoları yazmaktadır. 

 Okyanuslar ve Nehirler Kirletiliyor; Az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, nehirlerde aşırı toksik kirlenmenin boyutları ve okyanuslardaki 
oksijen eksiği her geçen gün artıyor. 

 Diğer bir sorun küresel ısınma ve iklim değişiklikleridir. Bilim adamları, 
küresel ısınmanın dünyaya yönelik en büyük tehdit olduğunu defalarca 
söylemektedirler. Ancak batı zihniyeti, bunu yeterince ciddiye 
almamaktadır. 

Küresel sömürü sistemi savaş ve çatışmalardan beslenmektedir. Bunun için 
savaş ve çatışmalara zemin hazırlayıp her türlü kışkırtmayı yapmaktadırlar. 
Bu savaş ve çatışmalar ise insanlığı ölüme, sefalete ve açlığa 
sürüklemektedir; Dünyanın en büyük beş silah satıcısı ülke, BM Güvenlik 
Konseyi‟nin beş daimi üyesidir. Bu durum bile başlı başına değerlendirilmesi 
gereken bir gerçek, bir delil değil midir? 

Şimdi dikkat ediniz; 

 Yirminci yüzyıldaki çatışmalarda, daha önceki dört yüzyıldaki toplamın 
yaklaşık üç katı kadar insan öldü. 

 1990‟lı yıllarda toplam 13 milyon çocuk çatışmalarda arada kalarak can 
verdi. Bu rakam II. Dünya savaşından bu yana yapılan çatışmalarda ölen 
insan sayısından çok daha fazladır. 

 Dünya üzerinde 250,000 çocuk asker bulunuyor. 

 Sadece çatışma yaşanan bir ülkenin komşusu olmak bile o ülkenin 
büyüme oranını yüzde bir oranında azaltmaktadır. 



 

Kurtuluş Mücadelesi Başlıyor (2) önceki yazıyla birleştirilebilir 

 Bugün dünya nüfusunun neredeyse üçte biri, 2 milyar insan sefalet (açlık, 
hastalıklar, kötü beslenme) içerisinde yaşıyor. Her gün 150,000 insan 
ölüyor. Bunların 40,000‟i çocuk. 

 Yaklaşık 800 milyon insan her gün yatağına aç yatıyor ve yaklaşık 500 
milyon insan kronik olarak kötü beslenmeden dolayı hasta. Ancak diğer 
yandan, 1.7 milyar insanın enaz 15 kilo vermesi gerekiyor! 

 Yine, mezkur sakat zihniyetin bu dönemde insanlığa en büyük armağanı 
AIDS olmuştur. Dünyada tescilli yaklaşık 23 milyon insan öldürücü ve 
dermansız HIV/AIDS virüsü taşıyor. Bunların %93‟ den fazlası ise gelişmiş 
ülkelerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler (eski) Genel Sekreteri Kofi Annan, 
küresel AIDS salgınını, “en az terörle mücadele kadar önemli, ama ilgiden 
acımasızca yoksun” diye nitelemekte ancak başında bulunduğu örgütü – 
az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı - harekete geçirememektedir. 

Küresel sömürü sistemi insanları yoksullaştırmış ve gelir dağılımında 
uçurumlara neden olmuştur. Bugün dünya, tarihinde hiç olmadığı kadar 
zenginleşmiş ancak bu zenginleşme ile birlikte  olağan dışı bir yoksullaşma da 
yaşanmaktadır. 

Dünyadaki en zengin 360 kişinin geliri dünya nüfusunun yüzde 45‟ini 
oluşturan 2.5 milyar insanın gelirine eşit olmaktadır. Gelişmiş altı ülkenin 
köpek ve kedi mamaları için 10 günde harcadığı para yaklaşık 1 milyar 
dolardır. 

Dünya Bankası Raporuna göre 2010 yılında dünya nüfusu 8.5 milyara 
yükseldiğinde 5 milyarı günde 1 dolar, 1 milyarı ise ancak 2 dolar 
harcayabilecektir. 

Fakirliğin ortadan kaldırılması için gereken kaynak dünya üretiminin yaklaşık 
yüzde 1‟i. Yani 350 milyar dolar. En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5.5 
milyar dolardır ki bu bir EuroDisney inşa etmenin maliyetidir  Yoksulların 
sosyal imkanlara tam olarak kavuşabilmesi için gereken kaynak ise 80 milyar 
dolardır ki bu dünyanın en zengin 7 insanının gelirinden daha azdır. 

Mevcut küresel sömürü sistemi sayesinde, zenginler kasalarını, fakirlerin 
ceplerini boşaltarak doldurmaktadırlar. 

Bu böyle devam edemez. Dünyanın saadeti, batı zihniyetine bırakılamayacak 
kadar önemli bir iştir. Onların işbirlikçilerinin ya da taşeronlarının ise esamesi 
bile okunmaz. Onların irabta mahalli yoktur. 
 
 

BOP’un Yedi Yüzü (1) 

Soğuk Harp dönemi 1990‟lı yıllarla birlikte bitmiş ve yepyeni bir dönem 
başlamıştır. Bu yeni dönemde global elitlerin (müstekbirlerin) genel olarak 
insanlığın önüne getirdiği proje Yeni Dünya Düzeni (YDD) projesidir. Özelde 
ise, içinde bulunduğumuz bölgeye önerilen proje Büyük Ortadoğu Projesi 



(BOP) ya da Genişletilmiş Ortadoğu Projesidir (GOP). Ancak bölge halkları, 
bunun aynı zamanda bir Büyük İsrail Projesi (BİP) olduğu konusunda da 
hemfikirdirler. 

Bu proje, meşhur ifadesiyle BOP, uygulandığı zaman bölgenin nihai 
görünümünün ne olacağı hakkında henüz tam bir bilgi sahibi değiliz. Ancak 
yapılanlar ve söylenenler, yedi eksen üzerinde değişiklikler olacağını çok net 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Şimdi bunları kısaca teker teker inceleyelim. 

1. Haritalar Değişiyor 

Bu proje ortaya konulduğu zaman Bush‟un savunma danışmanı C. Rise 
Büyük Ortadoğu‟da 22 ülkenin haritası değişecek demişti. Fas‟tan 
Afganistan‟a kadarki bölgeyi de Büyük Ortadoğu olarak tanımlamıştı. Daha 
sonra gerek C. Powel ve gerekse diğer yetkililerin ifadeleri bunu daha da 
pekiştirdi. 

Tabi onlar 22 ülke diyorsa, bölge insanı olarak bizim bunu 50 küsür ülke 
olarak algılamamız gerekir. Çünkü yapılanlar, söylenenlerin çok çok ötesinde 
bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Şimdilik, Afganistan ve Irak işgal edildi. Öyle 
görülüyor ki bu iki ülkenin toprakları üzerinde 5-6 küçük devlet planlanıyor. 
Belki de bölgede oluşturulacak sayısız küçük ve kontrol edilebilir devletlerden 
bir büyük ve gevşek federatif imparatorluk oluşturulmaya çalışılıyor. 

Tüm bu gelişmeler bize, BOP‟un bölgede büyük ve güçlü hiçbir devleti 
istemediğini gösteriyor. Dolayısıyla İran, Mısır ve Suudi Arabistan‟ın olduğu 
kadar Türkiye de BOP‟un stratejik hedefleri arasındadır. 

2. Enerji Kaynakları Sahipliği El Değiştiriyor 

Bölgede var olan petrol ve doğalgaz kaynakları sahipliği el değiştiriyor. Bölge 
petrol ve doğalgazının neredeyse yüzde 40‟ını oluşturan Irak‟ın kaynakları el 
değiştirdi. Bunun yanısıra Afganistan‟da var olan zengin Uranyum yatakları 
sahipliği de el değiştirdi. 

Böyle giderse, içinde bulunduğumuz yüzyılda enerji kaynakları tamamen 
global elitlerin kontrolüne girecektir. Dolayısıyla, mal ve hizmet üretim 
maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan enerji fiyatlarının da kontrolü 
bunların elinde olacaktır. Bu durum da dünya pazarlarında global elitlerin 
hakimiyetini koruyacağını gösterir. Neticede bütün insanlar belli bir global 
rantiye sistemi içerisinde köle gibi çalışmak mecburiyetinde bırakılacaklardır. 

Unutmamak gerekir ki içinde bulunduğumuz yüzyılda yeni enerji 
kaynaklarından biri (hidrojenin açığa çıkarılmasından elde edilecek enerji) de 
bor tuzlarıdır. Dünya bor tuzları rezervinin yaklaşık yüzde 75‟i 
Türkiyemiz‟dedir. Bu da ülkemizin BOP‟un stratejik hedeflerinden biri olduğu 
tezini daha da kuvvetlendirir. 

3. Yüksek Teknoloji Kontrol Altına Alınıyor 

Bugün, gerek Uluslararası Atom Ajansı ve gerekse diğer kuruluşlar vasıtasıyla 
yüksek ve ileri teknoloji kontrol altına alınıyor. Özellikle BOP alanında nükleer, 
kimyasal veya biyolojik güç istenmiyor. Bu husustaki bütün kontroller ve 
baskılar bölge ülkeleri üzerinde yapılırken, İsrail‟e bu konuda hesap 
sorulamaması da BİP tezini kuvvetlendirmektedir. Türkiye dahil, bölge ülkeleri 
bu konuda tamamen ablukaya alınmış gözükmektedir. Örneğin, ülkemizde 



üretimi yapılan F-16 uçaklarının birçok elektronik aksamının “hazır” gelmesi 
veya “dost-düşman tanıma sistemleri” (Friends and Foe Recognition Systems) 
gibi yazılıma dayalı sistemlerin dahi “hazır” gelmesi Türkiye‟ye 
güvenilmediğinin açık göstergesidir. Dahası, ne ilginçtir ki, ülkemiz ne zaman 
nükleer enerji üretim santrali çalışmaları başlatmak istese, bu çalışmalar bazı 
tesadüfler (!) eseri akim bırakılmıştır. Örneğin Özal‟ın başbakanlığı döneminde 
yapılmak istenen çalışmalar finansman yetersizliği ve alternatif çalışmalara (!) 
kurban gitmiş, Erbakan‟ın başbakanlığı döneminde yapılmak istenen 
çalışmalar da hükümetin ömrünün bitmesiyle akim kalmıştır. 
 
 

BOP’un Yedi Yüzü (2) önceki yazıyla birleştirilebilir 

4. Finans Kapitalizmi Yerleştiriliyor 

Soğuk Savaş döneminde sanayi kapitalizmi ya da endüstriyel kapitalizm 
hakimdi. Çünkü o dönemde bu hakimiyeti sağlayabilecek olan bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri “kısıt” haline getirebilmek mümkündü. İki kutuplu bir 
çatışma/yarış sözkonusuydu. Bu yarışta her iki merkez de sahip olduğu 
bilimsel, teknik ve teknolojik imkanları dünyanın diğerleri ile paylaşmak 
istemiyordu. Sahip oldukları bu imkanlara dayalı olarak ürettikleri mal ve 
hizmetler de dünya pazarlarında onlara önemli bir üstünlük/avantaj sağlamıştı. 

Ancak birbiri ardına yaşanan gelişmeler neticesinde Soğuk Savaş dönemi son 
bulurken, bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmeler de yavaş yavaş “kısıt” 
olmaktan çıkmıştır. Bunun farkında olan global elitler / müstekbirler yeni bir 
döneme girilirken yeni bir “kısıt” oluşturmaya da başlamışlardır. Bu yeni kısıt 
da finansman ya da en geniş ifadesiyle para olmuştur. Bunun için de hemen 
hemen her ülkeye bankacılık, merkez bankaları ve paranın serbest dolaşımı 
konusunda benzer adımlar attırarak önemli bir üstünlük/avantaj 
sağlamışlardır. 

Atılan adımlar neticesinde bugün bir ülke her türlü imkana sahip olsa bile 
“para”sı yoksa hiçbirşey yapamaz haldedir. Burada “para”dan kasıt “dolar”dır. 
Onu elde etmeden kendi sınırları içerisindeki merkez bankası bile milli 
parasını basamamaktadır. Parayı elde etmek için de ya ihracat yapacak ya da 
borç alacaktır. Borç alsa da neticede geri ödemeler için o ülkenin ihracata 
ihtiyacı olacaktır. Bu da sahip olduğu zenginlikleri, birilerinin bastığı kağıt ile 
değiştirmesi demektir. Ya da çok daha değişik bir ifade ile; bir çift söz ile sahip 
olduğu zenginlikleri birilerine vermesi demektir. 

Bugün ülkemiz de her şeye sahip olmasına rağmen “para yok” diye yapması 
gereken bir çok şeyi yapamamaktadır. Para ya da finansman da IMF 
aracılığıyla geldiği için, alınan borçlar karşısında adeta IMF‟nin kölesi haline 
getirilmiştir. 

5. Küreselleşme, “Köle Düzeni” Olarak Takdim Ediliyor 

Günümüz dünyasında küreselleşme ya da globalizm doğal olarak varılacak bir 
sonuçtur. Bundan kaçınmak ya da buna karşı çıkmak anlamlı değildir. Bugün 
artık bilgi, mal ve hizmetler için sınırlar neredeyse tamamen ortadan 
kalkmıştır. Dünya tek bir pazar haline geliyor/getiriliyor. 



Ancak buradaki sorun ya da itiraz, küreselleşmeye gidilip gidilemeyeceği 
noktasında değildir. Sorun, küreselleşmeye “nasıl” gidileceği sorunudur. 
Mevcut global elitler / müstekbirler, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeleri 
(ezilenleri)  “merkep” olarak kullanarak küreselleşmeye gitmek istemektedirler. 
Bu durum şu örneğe benziyor. Eskiden, kölelik dönemlerinde, kölelerin 
taşıdıkları tahtlar olurmuş. “Efendiler” bu tahtların üzerine kurulur, köleler de 
onları istedikleri yere götürürlermiş. Şimdi bir an bir  “efendi”nin bu şekilde 
pazara gittiğini hayal edelim. Neticede hem efendi hem de köleler pazara 
gider. Ama hiç kimse, “köleler pazara gidiyor ya da köleler pazara gelmişler” 
demez. “Efendi pazara gidiyor ya da efendi pazara gelmiş” derler. İşte bugün 
küreselleşme adı altında yapılmak istenen budur. Gelişmiş ileri ülkeler 
gelişmemiş olan ülkeleri merkep gibi kullanarak dünyayı küreselleşmeye 
doğru sürüklemektedirler.  

Halbuki, mevcut dünya adil temeller üzerine kurulu değildir. Bu bir köle 
düzenine gidiştir. Dünyanın adil temeller üzerine yeniden yapılandırılması 
gerekir. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, sömürü değil işbirliği, 
üstünlük değil eşitlik, çifte standart değil adalet ve baskı, işgal, zulüm değil 
insan hakları, özgürlükler ve demokrasi prensipleri üzerine Yeni Bir Dünya 
kurulması gerekir. 
 

BOP’un Yedi Yüzü (3) önceki yazıyla birleştirilebilir 

6. Yenilmişlik Psikolojisi Aşılanıyor 

Toplumumuza ve bölge insanlarına “yenilmişlik psikolojisi” aşılanıyor. 
Dolayısıyla bölgede yapılacak olan değişikliklere karşı oluşabilecek direnc 
baştan kırılmaya çalışılıyor. Son sıralarda etrafımızdan duyduğumuz, “bizden 
adam olmaz”, “biz yapamayız” ya da “başka alternatif yok” gibi cümleler, işte 
bu çerçevede  “yenilmiş” insanların cümleleridir. 

Bu psikolojik savaş en çok ülkemiz insanları üzerinde yürütülmektedir. Çünkü 
ülkemiz, herhangi bir sömürgeci gücün çizmeleri altında ezilmemiş ve tam 
tersine İstiklal Harbi ile adeta Osmanlı‟nın küllerinden yeniden doğmuştur. 
Bölgedeki hemen hemen bütün ülkeler değişik zamanlarda emperyalist 
güçlerin sömürgeleri olmuşlardır. 

Bu yenilmişlik psikolojisi, “dışarıdan” beslenen çeşitli sivil toplum örgütlerinin 
yanısıra, “içeriden” özenle seçilen “işbirlikçiler” vasıtasıyla hızla toplumumuza 
empoze edilmeye çalışılmaktadır. 

Aslında BOP‟a hazırlık olarak bahsettiğimiz psikolojik savaş en geniş 
anlamıyla, alenen, 1990 I. Körfez Savaşı ile başlamıştı. O zamana kadar 
bizler sadece futbol maçlarını “naklen” izlerken, I. Körfez Savaşı ile “naklen 
savaş” izlemeye başladık. Daha doğrusu izlediğimiz savaş değil, 
müstekbirlerin harb teknolojisi ya da gövde gösterisiydi. Tomahawk ve Cruise 
füzelerinin nasıl ateşlendiğini, kaç bin kilometre öteden hatasız vuruş 
yaptığını, B52 bombardımanlarının ne anlama geldiğini, F-16‟ların hedefe 
nasıl kilitlendiğini hep bu “naklen savaş” yayınlarından öğrendik. Hatta, 
“hedefe kilitlenmek” ifadesini, bilinçaltımızdaki anlamını mahfuz tutarak, 
günlük Türkçemizde bile kullanmaya başladık! 

İşte bütün bunlar ve çok daha fazlası, “yenilmişlik psikolojisi” aşılarıydı. 
Dahası, bunlar henüz bitmiş değil ve hala da devam ediyor! 



7. İnanç Temelleri Değiştiriliyor 

BOP‟un uygulanmaya çalışıldığı bölge İslam Coğrafyası içerisindedir. Daha 
spesifik bir ifade ile Osmanlı hinterlandıdır. Bugün Osmanlı hinterlandı ikinci 
kez işgal ediliyor. Birinci işgalin sonucunda bu milletin önüne Sevr anlaşması 
konulmuştu. Ancak millet o anlaşmayı onaylamadı ve drenişe geçti. Drenişinin 
özünü, vatan millet sancak (bayrak) sevgisi, kısacası, inancı oluşturuyordu. O 
zamanın mücadelelerinde, bu anlattıklarımızı en iyi özetleyen ifade 
Churchill‟in “bizi Türklerin teknolojik üstünlüğü ya da harb kabiliyeti değil, 
inancı yendi” ifadesidir. 

İşte, bugün yapılmaya çalışılan işlerden biri de, müslümanların inancının 
temellerini değiştirme çalışmasıdır. En geniş anlamıyla bu operasyon, “Ilımlı 
İslam”  ya da “Light İslam” operasyonu olarak ifade edilmekte ancak her 
mahfilde değişik kisveler ile karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin bir politikacının kendisini batı terminolojisi ile “muhafazakar” 
(conservative/Tory) ya da Hristiyan Demokrat (Christian Democrats) partileri 
çağrıştıracak şekilde “Müslüman Demokrat” olarak tanımlaması, aslında onun 
bilerek ya da bilmeyerek inanç temellerine vurduğu bir darbedir.  

Aynı şekilde bugün misyonerlik faaliyetleri de, ıllımlı İslam operasyonunun bir 
parçası olarak yürütülmektedir. Bugün kilise açılışlarını, “efendim biz Türkler 
de Avrupa‟da cami açmıyor muyuz. Biz açınca ses çıkarmıyorsunuz da onlar 
açınca ne diye karşı çıkıyorsunuz?!” gibi safça (ya da ahmakça) savunmaya 
çalışanlar şu temel gerçeği bile düşünemiyorlar. Avrupada cami açanlar 
oradaki müslüman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışırlarken 
burada kilise açanlar bizim müslüman vatandaşlarımızın inancını değiştirmeyi 
hedef almaktadırlar. Hiç bunların ikisi bir (muadil) olur mu? 
 
 

BOP’un Yedi Yüzü (4) önceki yazıyla birleştirilebilir 

Şimdi, bölgedeki bütün devletler ve “kuvvetler” adeta santranç tahtasındaki 
birer taş gibi kullanılmaktadırlar. Kimi piyon, kimi at, kimi fil, kimi kale vb. gibi 
görevleri paylaşmışlar. Bir BOP santrancı oynanıyor. 

Piyonlar önden harcanırken, atlar ya da filler kendilerinin pozisyonunu “emin” 
zannetmektedirler. Halbuki, santranç tahtası üzerindeki taşların istisnasız 
hepsi, bu oyunda “kullanılmaya” adaydır. 

Türkiye‟ye yüklenen görevlere baktığımızda, onun bir “piyon” olarak değil de 
örneğin “at” gibi biraz daha iyi pozisyonda bir “taş” olarak kullanılmaya 
çalışıldığını görüyoruz. Türkiye‟nin, Suriye‟de finans kapitalizminin 
yerleştirilmesinde bir aracı olarak kullanılmasını (borsa kurulması, bankacılık 
sisteminde yardımlar vs. gibi) bu çerçevede yorumlamamız gerekir. Ancak 
netice değişmeyecektir. Ülkemiz, ister piyon, ister at isterse kale olsun, hamle 
sırası geldiğinde “başı yenilecekler” arasındadır. 

Şimdi, bir  ihtar ile yazı dizimizin sonunu bağlayalım. 

Bu bağlamda, kesinlikle unutmamamız gereken bir nokta şudur; bölgemiz bu 
sürece sokuldu. Artık bundan sonra bir dönüş yok. Kuveyt, Afganistan ve Irak 
örnekleri ortada. Süreç işliyor ve adım adım bizim/Türkiyemiz‟in üzerine 
geliyor.  



Bu noktada, “efendim biz hiçbir şeye karışmazsak ve sadece kendi işlerimize 
bakarsak emniyette oluruz” gibi bir argüman geçersizdir. Bu argüman şu 
örnekteki insanın argümanına benzer. 

Diyelim ki siz, ailenizle birlikte karayolunda bir yere gidiyorsunuz. Biri gelip 
size; 

“efendim ileride çıldırmış bir sürücü var. Altındaki tank gibi bir araba ile önüne 
gelene çarpıp yoldan atıyor. Tedbirinizi şimdiden alın.” dese, siz ona şu 
cevabı verir miydiniz?; 

“olabilir efendim. Bu yolda trafik kuralları bellidir. Ben kurallara uygun olarak 
yolumda gidiyorum. Benim yolum belli, onunki de belli. Eğer böyle bir şey 
yapacak olursa bütün suç onun olur”!!! 

Hayır, böyle bir cevabı veremezsiniz. Adam size çarpıp parçalasa ve yoldan 
atsa. Arabanızdakilerin bir çoğu da telef olsa, suç onun olsa ne yazar olmasa 
ne yazar!!! 

İşte bizim burada yaptığımız tahliller, bu örnekteki ön uyarılara benzer. Bu 
sürece sokulduk ve sonu da aşağı yukarı bellidir. Bu süreçte, global elitlerle 
işbirliği yapmak, yok olmaya adım atmaktır.  

Süreç ne kadar büyük ise, hezimet de o kadar ağır olur. Bir an önce bu 
süreçten kendimizi kurtarıp, Milli politikalara dönmemiz bir seçenek değil artık 
bir zarurettir. Bizden söylemesi... 
 
 

Küresel Isınma ve Ekonomi (1) 

Küresel ısınma yaklaşık olarak 40 yıldır haberlerde yer alıyor. Genel inanışa 

göre küresel ısınma yavaş yavaş kendisini gösterecek, bu arada da insanların 

ortaya çıkan sorunları çözmek için yeterli zamanları olacak. Ancak, yeni ve 

güçlü kanıtlar, bu senaryonun tamamen yanlış olduğunu, ani ve beklenmedik 

farklı bir senaryoya karşı hazırlıklı olmamızın gerekeceğini gösteriyor. 

Gelişmelerin bize söylenenden daha farklı olabileceğini hissettiren ilk 

ipuçlarından biri, Eylül 2002‟de Discovery Dergisinin kapak konusu olan 

haberdi: “Küresel Isınmanın Getirdiği Sürpriz: Yeni Bir Buz Çağı – Okyanus 

bilimciler Atlantik Okyanusunda, eriyen kutup buzlarının meydana getirdiği tatlı 

sudan oluşan büyük bir nehir keşfettiler. Bilim adamları, bu akıntının yakında 

Gulf Stream akıntısının üstünü örtebileceği ve Kuzey Amerika ile Avrupa‟yı 

aşırı soğuk bir kış dönemine girebileceği yönünde uyarılarda bulunuyorlar. 

Ardından, 2004 yılının Ocak ayında sahneye Sör David King çıktı. Sör King, 

İngiltere Başbakanının en üst düzeydeki bilim adamıdır. Sör King Mr. Blair‟e 

gitti, ona yaklaşmakta olan ve tüm dünyayı kaplayacak olan felaketi anlattı ve 

dünyaya ne olacağını anlatmak zorunda olduklarını söyledi. 

Tony Blair, Sör David King‟e sessiz olmasını ve konuşmamasını söyledi. 

Ancak Sör King, böyle önemli bir konuda sessiz kalmayı kabul etmedi. Bu yıl 



Ocak ayında Mr. Blair‟in koyduğu yasağa rağmen bildiklerini ve korkularını 

Amerikan Bilim Dergisinde (American Journal of Science) yayınladı. 

Sör King bu makalesinde, “Benim görüşüme göre bu gün karşı karşıya 

olduğumuz ve terörizm tehdidinden de önemli olan en acil sorun iklim 

değişikliğidir” diyordu. 

Bunun üzerine İngiltere‟de Sör David King‟in konuşması yasaklandı. Şu anda 

bu konuyu açıktan tartışması dahi gözaltına alınmasına yol açabilir. 

Sör King‟in çıkışından bir ay sonra, Şubat 2004‟te Pentagon konuyu ele aldı 

ve tüm dünyada bir hareketlilik başladı. . Pentagon‟da, 83 yaşındaki Mr. 

Marshall tarafından yürütülen ve ABD‟ye uzun dönemde tehdit oluşturabilecek 

hususları belirlemekle sorumlu olan Tehdit Değerlendirme Dairesi tarafından 

özel bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaya göre, olası sonuçlar basına (9 

Şubat 2004 tarihli Fortune Dergisi) yansıdı. 

Buna göre, Gulf Stream‟in hızı en az on yıldır dramatik bir şekilde 

düşmektedir. Gulf Stream‟in yavaşlaması sonucunda Kuzey Atlantik bölgesine 

taşınan ısı azalmaktadır. Bu ısı dolayısıyla dengede duran iklim koşulları 

değişmeye başlamıştır. 

Pentagon, raporunda Gulf Stream akıntısının aslında sadece 

yavaşlamadığını, ancak durmak üzere olduğunu belirtiyor. Bu, en son 8200 yıl 

önce olmuştu.  

Pentagon tarafından yapılan araştırmaya göre, bunun sonuçları çok daha 

dramatik olacak. 8200 yıl önce Gulf Stream durduğunda Kuzey Avrupa kısa 

zamanda yarım mil buz altında kaldı, New York ve İngiltere süratle Sibirya‟ya 

benzer iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldı.  

Dahası, bu oluşum gerçek bir “Buz Çağı”nın başlamasına yol açtı. Pentagonu 

asıl endişeye sevk eden husus da bu. Marshall ve Sir David King‟e göre, Gulf 

Stream‟in Amerikan ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdit, dünyadaki 

terörizm tehlikesinin tamamının toplamından daha büyük  

Gerçekten de bu akıntının durması ile terörizmin oluşturduğu tehditin 

mukayese edilmesi bile mümkün değil. Düşünün ki, düzenli iklim koşulları 

olmadan gıda ürünlerinin yetiştirilmesi neredeyse imkansızdır. Pentagona 

göre bu, dünyada yakın gelecekte devasa bir problem haline gelecek ve tüm 

dünyada petrol ve enerji için değil, yiyecek ve su için savaşlar başlayacak. 

 
 

Küresel Isınma ve Ekonomi (2) önceki yazıyla birleştirilebilir 

Pentagon‟un “küresel ısınma” ile ilgili raporuna göre, böyle bir gelişme 

durumunda, buz altında kalacak Finlandiya, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerin 

ve iklim değişiklikleri sebebiyle diğer ülkelerin halklarının tamamının 



topraklarını terketmek zorunda kalmasının oluşturacağı büyük göç dalgası 

ulusal güvenliğe en büyük tehdidi oluşturuyor. 

Pentagon, Kuzey Kutbunun 1970 ve 2003 yıllarına ait uydu fotoğraflarını 

gösteriyor ve bunlara göre son 33 yılda kutbun %40‟ının eridiğini belirtiyor. 

Günümüzde erime giderek artan bir hızla devam ediyor.  

Güney Kutbunda yer alan Larsen A resifi iki yıl önce, birçok bilim adamını 

hayret içinde bırakarak koptu. O zaman, konuyu inceleyen ekipler, bu resifin 

Güney Kutbuna sadece on bin yıl önce bağlandığını, dolayısıyla bunun 

kopmasının büyütülecek bir şey olmadığını söylemişlerdi. 

Aynı bilim adamları, Larsen A resifinin arkasında yer alan Larsen B resifinin 

ise bir çok buzul çağını aşan bir tarihten beri aynı yerde bulunduğunu, 

dolayısıyla asla erimeyeceğini söylemişlerdi. Ancak geçen sene Larsen B 

resifi koptu ve denize kaydı. Aynı bilim adamları, resifin devasa hacmi 

sebebiyle ancak altı ayda eriyeceğini söylediler, ancak yine yanıldılar. Resif 

sadece 35 gün içinde tamamen eridi ve tüm dünya denizlerinin yaklaşık 3 

santimetre yükselmesine yol açtı.  

Şimdi, Larsen B‟nin de kopmasının ardından, Ross Resifi olarak adlandırılan 

olağanüstü boyutlardaki bir buzul tabakası denizin etkisine açık hale geldi. 

Ross Resifini denize kaymaktan alıkoyan, Larsen B resifiydi. Yeni elde edilen 

bilgilere göre Ross Resifinde de çatlaklar oluşmaya başlamış durumda.  

Eğer Ross Resifi kopar ve okyanusa kayarsa, bütün denizlerin 5 ila 6 metre 

yükselmesine yol açması bekleniyor. Bu, dünyanın değişmesi anlamına 

geliyor, zira dünyadaki her kıyı şehri, bir çok ada ve Hollanda sular altında 

kalacak. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Haziran 2004‟te, Küresel Isınma ve Gulf Stream 

ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri tartışmak amacıyla bir toplantı 

düzenledi. Toplantıya katılan 154 ülkenin çare olarak ortaya koyabildiği tek 

husus, petrol türevlerinin kullanımının mümkün olan en kısa sürede terk 

edilmesiydi. Bazı çevreler, karbondioksitin atmosfere salınımının azaltılması 

ile sorunların da yavaşlayabileceğini düşünüyor. Bu gerçekten de önemli ve 

doğrudur. 

Dünyada Kuzey Atlantik dışındaki tüm diğer okyanuslarda Gulf Stream 

benzeri akımlar var. Bunların hepsinin yavaşlaması veya durması halinde 

dünyada gerçek bir buz çağının başlayacağına neredeyse kesin gözüyle 

bakılıyor. Ve tarihi verilere göre gerçek bir buz çağının sona ermesi ve tekrar 

ılıman iklime kavuşulması 90.000 yıl sürebilir. 

Aslında, Atlantik Okyanusundaki sıcak su akımlarını değiştirmek, hızlandırmak 

veya normale çevirmek insan ırkının ve sahip olduğu teknolojilerin güç 

yetiremeyeceği bir iş. İlim adamlarının büyük çoğunluğuna göre, şu anda 



başlamış olan olaylar dizinini durdurmak veya tersine çevirmek için çok geç 

kalınmış durumda. Yapılacak tek şey, bunun oluşturacağı darbeye 

hazırlanmak. 

NASA, 13 Temmuz 2004 tarihinde tek amacı Küresel Isınmayı incelemek olan 

bir uyduyu dünyanın yörüngesine yerleştirdi. Aynı amaçla uzaya iki uydu daha 

gönderdi. Uydular, küresel ısınmayla ilgili önemli bir sorun olan ozon 

tabakasını inceleyecek; ayrıca okyanusların tuz yoğunluğunu ve sıcaklığını 

izleyecek. 

 
Küresel Isınma ve Ekonomi (3) önceki yazıyla birleştirilebilir 

Küresel ısınma ve buzulların süratle erimesi, iklim değişikliğinin yanısıra ciddi 

bir tehdit daha ortaya koymaktadır. O da büyük depremlerdir. Bilindiği gibi 

kuzey ve özellikle de güney kutup buzlarının erimesi ile, o kıtalar üzerindeki 

ağırlık da azalmaktadır. Suların yükselmesi ile de buzul kıtaları üzerindeki 

ağırlık, suların bulunduğu kesimdeki yerkabuğu üzerinde yayılmaktadır. 

Mağma tabakasında var olan konveksiyon akımları sayesinde, üzerindeki 

ağırlık azalınca, buzul kıtaları yukarı doğru itilmektedirler. Bu kıtaların yukarı 

doğru itilmesi, yerkabuğunda onlara bağlı diğer tabakaları da itmesi ya da 

sıkıştırması anlamına gelmektedir. 

Okyanus tabanlarındaki yerkabuğu oldukça incedir. Bu tür bir tabaka 

itmesinde/sıkıştırmasında önce okyanus tabanlarında kırılma ya da stress 

boşalması olması gayet normaldir. Nitekim şu sıralarda okyanus tabanlarında 

ciddi depremler olmaktadır. Tabi bu durum bununla sınırlı değildir. Karalar da 

hareketlenmiştir. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde karalarda çok büyük 

depremlere şahit oluyoruz ve daha da olacağız! 

Yerkabuğundaki hareketlilik, yeraltındaki suları, gazları ve petrol gibi sıvıları 

da etkileyecektir. Bunların içerisinde en önemlisi sulardır. Amazon 

ormanlarında bile, bazı akarsuların kurumasından dolayı onbinlerce çiftçinin 

devletin yardımına muhtaç hale geldiğini basından okuyoruz. Sularımız 

çekiliverse, insanoğluna kim nasıl bir akarsu getirebilir? İnsanoğluna bunun 

cevabını, uzmanlar “su savaşları” olarak vermektedirler. Yani, hiçbir kimse 

getiremez, var olan su kaynakları üzerine savaşlar olur denmektedir.  

Küresel ısınma, buzulların erimesi, büyük depremler, iklim değişiklikleri ve 

bunların neticesinde meydana gelecek gıda sıkıntısı, yeni hastalıklar, büyük 

göçler, savaşlar vs. vs. ve hazin bir yokoluş. 

Yeryüzü diğer bir ifade ile dünyamız, onca zenginliğine rağmen adeta 

insanoğluna bir harp ilan etmiş durumdadır. İklimlerini değiştiriyor, buzullarını 

eritiyor, sıcak su akımlarını durduruyor, büyük depremler yapıyor, içilebilecek 

sularını geri çekiyor... 



İnsanlar; “ya hu bu nedir? Ne oluyor bu dünyaya” demeye başlamışlardır. 

Bu konuda önlem olarak ortaya konulan ifadeler, temenniden öteye 

geçmemektedir. Örneğin, petrol türevleri tüketimini terkedelim, 

kloroflorokarbon gazları emisyonunu azaltalım yani kota koyalım vb. gibi 

ifadeler bile olayı durdurmaya yönelik değil yavaşlatmaya yönelik ifadelerdir. 

Ancak bunlar bile pek dikkate alınmamaktadır, çünkü Kyoto Protokolü‟ndeki 

son durum ortadadır. Bilim adamları ve uzmanların ortak fikri ise, yerkürenin 

insanoğluna karşı açtığı bu savaş, durdurulamaz ama belki yavaşlatılabilir. 

Bunun için yapılan en radikal teklif, yaşam tarzımızı değiştirme teklifidir. 

Bu da aslında bir çaresizliğin ifadesidir. 

Şimdi, bütün bu sıkıntıların temelinde yani başlangıcında “küresel ısınma” 

vardır. İlk ciddi belirti ozon tabakasının delinmesi ile ortaya çıkmıştır. Küresel 

ısınmanın temelinde ise, atmosfere aşırı atılan kloroflorokarbon gazlarıdır. Bu 

gazlar, iklim koşullarını oluşturan atmosferde bulunan ve bizi koruyan ozon 

tabakasının incelerek delinmesine yol açmaktadır. 

Mevcut sanayi üretiminde bu gazlar çokça atmosfere atılmaktadırlar. Petrol, 

doğalgaz, kömür, patlayıcılar, yanıcılar vs.vs. her üründen çıkmaktadır. 

Aslında bu gazların belli bir oranda atmosferde olması faydalıdır ancak aşırı 

varlığı işte bu zamana kadar bahsettiğimiz tehditleri ortaya çıkarmaktadır. 

Peki mevcut sanayi üretimini durdurmak çözüm müdür? Yoksa, insanoğlu 

bazı bazı taleplerinden mi vazgeçmelidir? 

Batı, bize birincisini dayatmaktadır. “Ben üretiyorum bak bu kadar sorun 

oluyor, sen bari yapma”. “Sen de benim gibi üretme, yoksa hepten batacağız” 

demektedir. 

Burada birincisi, yani “sanayi üretimi” tek başına sebep olamaz. Çünkü, onun 

varlığı insanoğlunun taleplerine bağımlıdır. O halde, çözüm için bakılması 

gereken esas taraf ikinci taraf yani “insanoğlunun bazı taleplerinden 

vazgeçmesi” tarafıdır. 

 
 

Küresel Isınma ve Ekonomi (4) önceki yazıyla birleştirilebilir 

Aslında bütün bu küresel ısınma ve ardından gelen felaketler, bizim tüketim 

alışkanlığımızdan kaynaklanmaktadır. Mevcut tüketim alışkanlığımız israfa 

dayalı bir alışkanlıktır. Dünyadan istifade ediyoruz, yani, yiyiyoruz, içiyoruz, 

giyiniyoruz, barınıyoruz ama herşeyde israf ediyoruz. 

Gardıroplarımız elbise dolu ama hala vitrinlerdeki yeni elbiselere bakıyoruz. 

Ayakkabılarımız üçer, beşer çift ve en eskisi dört yıllık! Doymak bilmeyen bir 

yeme alışkanlığımız var. Ancak çöpe attığımız yiyeceklerden karnını 



doyurmaya çalışan milyonlarca insan da var. Öyle müsrif ve tüketici bir 

toplumuz ki çöplerimizi ihale ile sattığımız insanlar bile zengin oluyorlar. 

Peki biz bu hale kendi kendimize mi geldik? 

Hayır. Dünyayı algılama tarzımız değişti. Reklamlar ve moda çılgınlığı ile 

vahşi tüketiciler haline dönüştürüldük. Öyle ki, dünya ticaret hacminin önemli 

bir kısmını reklam ve moda giderleri oluşturur hale geldi. 

Dünyayı algılama tarzı, felsefi bir olay. Herkes aynı noktadan bakmayabilir. 

Onun için o konuyu sizin anlayışınıza bırakıyorum. 

Ancak reklam ve moda konusu ise üretimin bir konusudur. Üretenler, 

sanayiciler, tüccarlar, mallarını satmak için reklamlar ve moda ile, 

insanoğlunun her türlü arzu ve isteğini kamçılamaktadırlar. 

Meselenin temelini anlamak için, bu reklam ve modayı “nasıl” yapıyorlar 

sorusundan ziyade “niçin” yapıyorlar sorusunun cevabını aramamız 

gerekmektedir. “Niçin” sorusunun cevabı ise, dünyadaki mevcut “para-kredi 

sistemi” ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü üretim işi, insanoğlunun elinde var olan 

kıymeti (kapitali) artırmanın bir yolu olarak ortaya çıkar.  

Her türlü üretimin önünde her zaman bir “atalet maliyeti” vardır. Diyelim ki 

sizin 10 milyon liranız var. Hiçbirşey yapmasanız bile, bu paranız durduğu 

yerde reel faiz oranında para kazanır. Eğer üretim yapmaya karar verirseniz, 

en az reel faiz oranının üzerinde bir kârı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

Bunun için de ürettiğiniz mal ve hizmeti, insanların ihtiyacı olmasa bile onlara 

satmak mecburiyetindesiniz. İşte bu noktada, reklam ve moda üreticinin en 

büyük yardımcısı olarak ortaya çıkıyor ve her türlü aracı kullanarak tüketimi 

kamçılıyor. 

Bu açıdan baktığımızda, aslında, atalet maliyeti sıfır olsaydı bu kadar vahşi bir 

tüketici toplumu olmazdık. Bu maliyet, genel para-kredi sisteminin temelinde 

olduğu için, üretici piyasada toplam olarak ödenen reel faiz miktarını 

karşılamak için deli gibi satış yapmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bunun için 

de reklam, moda, alışkanlık vb. gibi  araçlar ile toplumu vahşi bir tüketici 

toplum haline getirmektedir. 

Burada bahsettiğimiz konu, bir insanın diğer bir insana faizle borç para 

vermesi değildir. Çünkü bu durum, iki insan arasındaki meseledir. 

Bahsettiğimiz konu ise, ülkemizde ve dünyada cari para-kredi sisteminin faize 

dayalı oluşudur. Bu ise, ister istemez, kabul edelim etmeyelim, herkesi 

etkileyen bir konudur. 

Görüldüğü gibi faize dayalı mevcut para-kredi sistemi her zaman bir atalet 

maliyeti oluşturuyor. Bu maliyetin karşılanabilmesi için, israf olgusunu arka 

plana iten, vahşi bir tüketim anlayışı teşvik ediliyor. Bu tüketim anlayışı, 

atmosfere salınan kloroflorokarbon gazlarının belli bir oranın üzerinde 



artmasına sebep oluyor. Bu artış, küresel ısınmaya vesile oluyor. Küresel 

ısınma, buzulların erimesine sebep oluyor. Buzulların erimesi, depremlere, 

iklimlerin değişmesine, göçlere, yeni hastalıklara, yiyecek ve içeceklerin 

kıtlaşmasına kısacası, yerkürenin insanoğluna karşı bir harp başlatmasına 

sebep oluyor. 

Evet, eğer faize dayalı cari para-kredi sisteminden vazgeçilmez ise, ucu 

burada tarif edilen çerçevede ancak derinliği bunun çok daha ötesinde olan bir 

harbin içerisinde olduğumuzu bilelim. 

Karşıkarşıya olduğumuz bu tehdit, insanoğlunun var oluşundan bu yana 

karşılaştığı bütün tehditlerin tamamının toplamından çok daha büyüktür. 

 
 

Garabet hakim oldu 

Aralık ayı ortasındayız. Bolu dağlarında kar yok. Ankara'da da kar yok. Genel olarak 

Güney-batı Toroslarda da yok. Doğu'da da eskisi gibi kar yok. Kısacası bu kıĢ çok 

ılıman geçiyor. YağıĢlar çok çok az. Bu yaz ciddi susuzluk ve kuraklık çekeceğiz. 

ġimdiden birçok çalıĢmaların yapılıp, olası bir kuraklık karĢısında harekât planlarının 

hazırlanması gerekir. 

Allah yaĢayan her Ģeyi sudan yaratmıĢtır. Suyun olmaması ardıĢık olarak kuraklığı, 

kıtlığı, salgın hastalıkları, kargaĢayı ve anarĢiyi getirir. Dolayısıyla bu hafife alınacak 

bir konu değildir. 

Bu konuların halka anlatılması da gerekir. Çünkü her türlü acıyı yaĢayacak olan ve 

her türlü tedbire muhatap alacak olan neticede insandır, halktır. Ġnsanın bu geliĢmelere 

karĢı en azından zihnen hazır olması, onun bu büyük olaylar karĢısındaki sabrını, 

metanetini ve tahammülünü artırır. Tutumlu olmayı, sabırlı olmayı ve israf etmemeyi 

Ģimdiden uygulamaya baĢlaması gerekir. 

ġu sıralarda yaĢadıklarımız normal olaylar değildir. Daha önce birçok kere ifade 

ettiğim gibi, küresel iklim krizi insanoğlunun Nuh Tufanından bu yana karĢı karĢıya 

olduğu en büyük tehdittir. Karada ve denizde düzen bozulmuĢtur. 

Ġnsanlar ne kadar garip oldular, acaib oldular ki bunları konuĢunca size anlamsız 

cevaplar veriyorlar. Algılamaları, anlayıĢları iyice kıtlaĢtı. KıĢın, "bahar havası 

yaĢıyoruz" diye sevinen bir insana ne diyebilirsiniz ki? Ġnsanlar etraflarına ibret almak 

için bakmıyorlar. EndiĢe etmeleri gereken Ģeylere adeta seviniyorlar. 

Yine gündemdeki bir baĢka konu, finans sisteminin göz göre göre çöküĢüdür. Bunları 

konuĢmamak, bunlardan bahsetmemek kriz var dememek iĢleri halledecek ise biz 

susalım. Ama hayır. Bu çöküĢ sürüyor ve girdabına düĢen her Ģeyi yok ediyor. 

Ġnsanlar ne kadar garip oldular ki bu çöküĢü görmüyorlar da çöküĢü göreni görüp 

konuĢturmamaya çalıĢıyorlar. Batıla dalanlarla birlikte dalmıĢ gitmiĢler. 



Kur'an-ı Kerim'de, "Firavun kavmini hafif meĢrep hale getirdi, anlayıĢlarını kıtlaĢtırdı 

ve neticede o hale gelen kavmi de Firavun'a boyun eğdi" (43:54) diye buyurulur. 

Demek ki bir toplumu cahilleĢtirirseniz, hafif meĢrep hale getirirseniz, anlayıĢlarını 

kıtlaĢtırırsanız, o toplum sonunda her türlü zulme boyun eğecek hale gelir. Neticede 

de kendilerine zulüm etmiĢ olurlar. ġimdi sanki böyle bir süreci yaĢıyoruz ya da 

yaĢatılıyoruz. 

Son olarak dikkatinizi toplumsal eğitimin ve yönlendirmenin en önemli unsuru olan 

kitle iletiĢim araçlarına çekmek istiyorum. 

Güya, "21. Yüzyıl pozitivizmin yüzyılı olacak" deniyordu. Hani nerede? ġu yeni 

yapılan ve yayınlanan filmlere bakın Allah aĢkına. Batıl zihniyetlerin ne kadar sapık 

anlayıĢları var ise hepsi filmlere konu olmuĢ. Her Ģeyde mistisizm saltanat sürüyor. 

Uçan adamlar, garip yaratıklar, mistik hikâyeler, vampirler, ölümsüzler (!) vs. vs. 

TRT'sinden tutun da özel televizyonlara kadar hepsi de böyle saçma sapan filmlerle 

dolu. Yirmi birinci yüzyılda nedir bu saçmalıklar diyen yok. Deseniz de duyan, 

ilgilenen yok! 

Tabi, sonunda insan bozuluyor, beyler, insan. 

Ġnsanın bozulması ise hiçbir Ģeyin bozulmasına benzemiyor. 

 

Görülebilen Hatlar (1) 5 yazı halindeki bu dizi birlştirilebilir 
Yirminci Asır soğuk harb dönemi boyunca, stratejistler ileriye yönelik 
senaryolarını iki kutuplu dünya tesirinde oluşturuyorlardı. Bazı tahminlerini ise, 
iki-kutuplu mücadelede cephe kaybetmemek için açıkça yazmıyorlar ya da 
yazamıyorlardı. 
Soğuk harp dönemi sonrası birçok senaryolar açıklıkla yazılmaya başlandı. 
Ancak biz Türkler teorisyen değil pratisyen bir millet olduğumuz için yazılan 
senaryolara pek itibar etmedik. Bu tür senaryolardan kendi vizyonumuzu 
pekiştireceğimize, deneme yanılma yoluyla diğer bir ifade ile el yordamıyla 
yönümüzü bulmaya çalıştık ve hala da çalışıyoruz. 
Şimdi sizlere 1994 yılında yayınlanmış H. McRae‟nin “2020‟de Dünya” adlı 
kitabının Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren kısımlarından bazı alıntılar yapmak 
istiyorum: 
Balkanlardaki problemlerin (Bosna-Yugoslavya bağlamında) köklerini esas 
itibarıyla Bizans İmparatorluğunun Türkler tarafından yıkılmasında aramak 
gerekiyor. Çünkü oradaki dengeyi Türkler bozmuş ve yerine hala 
çözülemeyen karmaşık bir problem alanı bırakmışlardır. 
Eğer Avrupa Birliği‟nin (AB) nasıl gelişebileceğini anlamak istiyorsak, Orta-
Çağ Avrupasının yapılanmasına bakmamız gerekir. Çünkü Avrupa bu 
dönemde, her ne kadar eleştirilebilecek yönleri varsa da, din eksenli büyük bir 
birlik oluşturabilmiştir. Burada çözülmesi gereken en önemli nokta; “AB 
genişleyecek mi” yoksa “derinleşecek mi?” problemidir. Yani daha çok üye mi 
alacak, yoksa mevcut üyeler ile siyasi anlamda birbirlerine daha da 
yaklaşacaklar mı? 
McRae‟nin buna verdiği cevap şu şekildedir. Başlangıçta her ikisini de 
yapacaklardır. Ancak öyle bir nokta gelecektir ki o noktadan itibaren 



derinleşmeye başlayacaktır. Ekonomik gereklilikler ve coğrafi şartlar “o 
nokta”nın Rusya ve Türkiye olduğunu göstermektedir. İlk planda AB, Türkiye 
ve Rusya sınırlarına kadar genişleyebilecektir. Bu noktadan itibaren AB hızla 
derinleşme yoluna gidecektir. Tarihi ve kültürel müktesebata baktığımızda bu 
noktadan itibaren derinlemesine birbirine bağlı olan AB‟ne Rusya dahil 
olabilecek ancak Türkiye dışarıda kalacaktır. 
Çünkü, tarih boyunca Rusya kendisini, zengin ve gelişmiş Avrupa ile Asya‟nın 
büyük doğal kaynakları arasında köprü olarak görmüştür. Bu sebeple Rusya 
AB‟ne dahil olacak ancak “ne zaman” olacağı ise, onun pazar ekonomisi ve 
teknolojik gelişmişliği yakalama hızı ile doğru orantılı olacaktır. Ancak her ne 
olursa olsun, Rusya kendisinden beklenen gelişmeleri gösteremese de 
teknoloji transferi, taklitçilik ve vasıflı işgücü çekerek aradaki açığı kapatacak 
ve zengin-gelişmiş AB‟nin, Asya‟nın muazzam doğal zenginliklerine 
ulaşmasının köprüsü olacaktır. Rusya bu transferin karşılığını da sahip olduğu 
ya da olabileceği doğal zenginlikler ile ödeyecektir. 
Türkiye ise asırlardır Avrupa ekonomik sisteminin bir parçası olamamıştır. 
Aksine tarihi bir düşman olarak Doğu Avrupa ve Orta Avrupa‟da birçok 
toprakları işgal etmiş 1683 yılında Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Yine 
yakın bir zamana kadar Avrupa‟nın “Hasta Adam”ıdır. Türkiye‟nin AB ile 
ilişkileri, onun ekonomi yönetiminde ne kadar başarılı ve ne derecede güvenilir 
bir NATO üyesi olacağına göre şekil alacaktır. Ancak her ne surette olursa 
olsun, AB Türkiye‟yi istikrarsız Orta Doğu ile kendisi arasında bir tampon 
bölge (buffer zone) olarak tutacaktır. 
Avrupa için böyle bir ülkenin tampon olarak kullanılması AB‟nin geleceği 
açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple Türkiye kısmen desteklenecektir. AB 
Türkiye‟yi bir tampon bölge olarak kabul edecektir ancak bir üye olarak asla 
kabul edemeyecektir. Çünkü Türkiye ile kültürel ve dini farklılıklar çok büyük 
ve derindir. 
İşte 1994 yılında yapılan bu analiz Sunday Times, Sunday Telegraph, 
Financial Times, Independent vb. gibi birçok yayın organı ve stratejist 
arasında çok büyük bir makbul ve teveccüh görmüştür. 
 
 

Görülebilen Hatlar (2) 
1980‟li yılların hemen başında (27 Aralık 1979) Afganistan‟ı Sovyet 
Emperyalizmi işgal edince birçok stratejisyen Rusya‟nın Afgan topraklarıyla 
yetinmeyeceğini ve mutlaka Hint Okyanusuna ineceğini ifade ediyordu. Çünkü 
klasik jeopolitik argümanlardan bir tanesi, Rusların tarih boyunca “sıcak 
denizlere inme” politikası üzerine oturtulmuştur. Afgan işgali o zamanlar bu 
argümanı çok güçlendirmişti. Türkiye‟de bizi muhtemel Rus işgaline karşı 
koruduğuna inandığımız Amerika ise bölgede en güçlü müttefiklerinden biri 
olan İran Şahı Rıza Pehlevi‟yi yeni kaybetmişti. Yirminci yüzyılın sonlarına 
doğru dünyada olmazlar olmuş ve halk İran‟da bir devrim ile rejimi 
değiştirmişti. İran‟ın yeni rejimi artık anti-emperyalist ve anti amerikancı olduğu 
için, ABD oldukça büyük bir panik içerisindeydi. 
Ancak bütün bu gelişmeler karşısında soğukkanlılığını koruyarak sözkonusu 
olumsuzlukların fırsatlara çevrilmesi gerektiğini ifade eden merciler de vardı. 
Bunlardan bir tanesi de ünlü stratejisyen Z. Brzezinski‟dir. ABD yönetimine, 
Afganistan‟ı “Sovyetlerin Vietnamı” haline getirmek için gereken her şeyin 



yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. Hatta, bu olay iyi kullanılırsa Sovyet 
İmparatorluğu‟nun sonu bile gelebilir diye bir öngörüde de bulunmaktaydı. 
Nitekim, Afgan mücahidlerinin muazzam direnişi ile koskoca Sovyet 
İmparatorluğu, Afgan topraklarında batıp yok olmuştur. 
Yine Brzezinski‟ye göre Sovyet İmparatorluğunun ardından ortaya çıkan 
tabloda yeni istikrarsızlık bölgesi, Türkiye, İran, Afganistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna hattı ve içidir. Brzezinski bu bölgeyi 
Avrasya Balkanı olarak tanımlar. ABD yönetici elitlerine göre bu bölge yeniden 
yapılandırılması gereken bölgedir. Nitekim Başkan Clinton Türkiye‟ye 
gelmezden önce yapmış olduğu bir açıklamada Osmanlı ve Sovyet 
İmparatorluklarının azametini dile getirdikten hemen sonra, bu 
imparatorlukların dağılmasının akabinde yeni bir bölge haritasının çizilmediğini 
ifade etmiştir. Bu ifadeler elbette bir iltifat değildir. Bunlar, bölgedeki 
emperyalist emellerin diplomatik ifadesidir ki ülkemizin geleceği açısından iyi 
değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu bölgeye sahip olan önümüzdeki 50 yılın 
hidrokarbon enerji kaynaklarının kontrolünü de elinde tutacak demektir. 
Burada “sahiplik” ille de toprak talebi anlamında algılanmamalıdır. 
Şimdi çok kaba da olsa bu hatları çizdiğimizde, Türkiye‟nin bir politikası 
kendiliğinden çürümektedir. O da, “Türkiye‟nin, Batı‟nın OrtaAsya‟ya açılan 
köprüsü olma politikası”dır. Çünkü Türkiye bu analizde bir oyuncu değil, 
oyunun aracı olarak görülmektedir. Dolayısıyla, diğer bir ifade ile, santranç 
tahtası üzerinde bir “taş”tır. Hadi, “piyon” değil de “at” olsun! Bakalım ne 
değişecek? 

Görülebilen Hatlar (3) 
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, Asya-Uzak Doğu‟da bilimsel ve teknolojik 
araştırmalara verilen önem ve yapılan yatırımlar neticesinde üretim 
yöntemlerinde birçok yeni metod ve paradigmalar geliştirilmiştir. Kanban, Tam 
Zamanında Üretim (Just In Time), Bilgisayar Destekli Dizayn ve İmalat 
(Computer Aided Design and Manufacturing), Bilgi Teknolojileri (Information 
Technologies), Eşgüdümlü Mühendislik (Concurrent Engineering), Karşıt 
Mühendislik (Reverse Engineering), Hücresel Üretim (Cellular Manufacturing), 
Esnek İmalat Teknikleri (Flexible Manufacturing Techniques), İleri İmalat 
Teknikleri (Advanced Manufacturing Techniques) ve Toplam Kalite Yönetimi 
(Total Quality Management) gibi bölge meşeili teknikler sayesinde, bölgenin 
toplam dünya üretimindeki payı da hızla artmıştır. Neticede dünya üretiminin 
ağırlık merkezi yavaş yavaş Asya ve Uzak Doğu‟ya kaymaktadır. 
Nitekim, Alman Merkez Bankası‟nın birkaç yıl önce yapmış olduğu bir 
mukayeseli analiz bu kanaatimizi pekiştirmektedir. 
Alman Merkez Bankası‟nın yapmış olduğu “Dünya üretimindeki trendler” 
çalışmasına göre 1994 yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaşık 27 
trilyon dolar mertebesinde gerçekleşmiştir. Bunun yüzde 67‟sini ABD, AB ve 
Japonya, yüzde 20.8‟ini Asya ve kalan yüzde 12.2‟sini de diğer ülkeler 
gerçekleştirmişlerdir. Banka‟nın yaptığı stratejik analizler neticesinde 2019 
yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaşık 76 trilyon dolar olacaktır. 
Bunun yüzde 39.1‟ini ABD, AB ve Japonya, yüzde 50.7‟sini Asya, ve kalan 
yüzde 10.2‟sini de diğer ülkeler gerçekleştireceklerdir. Burada eğer Japonya‟yı 
da Asya grubuna eklersek, 2019 yılı dünya toplam üretiminin yaklaşık yüzde 
67‟sini Asya ve Uzak Doğu bölgesi gerçekleştirecek demektir. Bu da, dünya 
üretimi ağırlık merkezinin o bölgeye kaydığının açık delilidir. 



Bu kadar büyük bir üretimin ihtiyaç duyacağı en önemli girdi “enerji”dir. 
Dolayısıyla bu bölgenin gelecekteki gelişimine paralel olarak yüksek miktarda 
petrol ve doğal gaz talep edeceği muhakkaktır. Bunun hem ucuz hem de 
yakında ulaşılabilir olması önemlidir.  
Hazar bölgesinde 236 trilyon feet küp‟lük doğal gaz rezervi ve yaklaşık 200 
milyar varillik petrol rezervi bulunmaktadır. Bunların pazarlara ulaştırılmasının 
önündeki en büyük engel, boruların döşeneceği hatların pek güvenli olmayışı 
idi. Ancak şimdi Afganistan‟ın –Batı tarafından- yeniden yapılandırılması 
neticesinde bu bölgeden geçirilebilecek hidrokarbon boru hatları ile geleceğin 
dünya üretim merkezlerinin enerji ihtiyacı karşılanabilmiş olacaktır. 
Aslında Batı, bölge hidrokarbon yatakları ve ulaşım hatlarını ele geçirmekle 
üretimin en önemli girdisinin kontrolünü de ele geçirmiş olmaktadır! 
Şimdi bu çerçevede, ülkemizdeki bir tez de kendiliğinden zayıflamıştır. O da 
“Hazar bölgesi hidrokarbon kaynaklarının Türkiye (Bakü Ceyhan hattı) 
üzerinden pazarlara ulaştırılmasındaki stratejik önemimiz” tezidir. Dolayısıyla 
Türkiye üzerindeki hat, düşük yoğunluklu bir hat olmak durumundadır. Bunun 
tekrar stratejik olmasının “plan”ı başkadır. 
Öyle görülüyor ki, ülkemizdeki bir çok stratejinin, yeni gelişmeler ışığında 
tekrar gözden geçirilmesi zorunludur. 
 
 

 
 

Görülebilen Hatlar (4) 
Dağılan Sovyetler Birliğinin akabinde, Rusya Federasyonu (RF) başkanı Boris 
Yeltsin 1991 yılı sonuna doğru Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) örgütünü 
kurdu. Dağılan birliği yeniden kurma çabası olarak algılanan bu atılım ilk 
zamanları pek bir ilgi görmedi. Çünkü ekonomik olarak güclü olmayanın siyasi 
olarak söyleyecek pek bir sözü yoktu. 
Ancak, Rusya‟nın stratejik konumu daha önce ulusal siyasette esamesi 
okunmayan eski KGB görevlisi Vladimir V. Putin‟in 9 Ağustos 1999‟da 
başbakanlığa atanmasının ardından adım adım değişmeye başladı. 
Putin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik-toplumsal durumu şu verilerle 
aktarıyordu: “Ülkemizin milli geliri 1990'larda neredeyse yarı yarıya azaldı. 
1998 krizinin ardından, kişi başına milli gelir 3500 dolara düştü ve bu, G7 
devletleri ortalamasından beş kat daha azdır. Rus ekonomisinin yapısı değişti 
ve kilit sektörler petrol, enerji mühendisliği ve metalurji oldu. Bunlar milli gelirin 
yüzde 15'ine, genel sınai çıktının yüzde 50'sine, ihracatın ise yüzde 70'ine 
tekabül ediyor. Reel sektörlerde verimlilik büyük bir düşüş yaşadı. Hammadde 
ve elektrik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde, ama diğer sektörlerde 
durum, ABD ortalamasının yüzde 20-24'ü kadardır. Makine ve ekipmanımızın 
yüzde 70'i on yaşından büyük ve bu, gelişmiş ülkelerdeki rakamın iki katından 
fazladır. Bunlar, ulusal yatırımların, özellikle de reel sektörlere yönelik olarak, 
giderek düşmesinin sonucudur. Yabancı yatırımcılar da, Rus sanayisinin 
gelişmesine katkıda bulunmak için acele ediyor sayılmazlar. Rusya'ya yönelik 
doğrudan yabancı yatırımların toplamı, yaklaşık 11.5 milyar dolar ediyor. Çin 
ise, 43 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı. Dünyanın en büyük 300 
uluslararası şirketi, 1997 yılında AR-GE faaliyetlerine 216 milyar dolar 
ayırırken, Rusya bu alanda kesinti yapıyor. Yabancı rakipler, özellikle bilim 
yoğunluklu sivil üretim alanında Rusya'yı çok gerilerde bıraktı. Rusya, dünya 



piyasasında böylesi ürünlerin yüzde 1'inden sorumlu; ABD bunların yüzde 
36'sını, Japonya ise yüzde 30'unu sağlıyor.”  
Putin, Rusya‟nın durumunu bu kadar net ortaya koyduktan sonra ardından 
can alıcı sorulara geçiyor: “Rusya'nın sorusu, şimdi ne yapılacağıdır. Yeni 
piyasa mekanizmalarının tam kapasiteyle çalışmasını nasıl sağlarız? 
Toplumdaki derin ideolojik-siyasi bölünmüşlüğü nasıl yenebiliriz? Rus 
toplumunu hangi stratejik hedefler birleştirebilir? Rusya, 21. yüzyılda 
uluslararası toplumda nasıl bir yere sahip olacak? Önümüzdeki 10-15 yıl 
içinde hangi ekonomik, toplumsal ve kültürel sınırlara ulaşmak istiyoruz? Zayıf 
ve güçlü noktalarımız nelerdir? Ve şu anda, ne tür maddi manevi kaynaklara 
sahibiz?” 
Bütün bu soruları uygun bir şekilde cevaplayan veya cevaplamaya çalışan 
Putin bugün Rusya‟yı beklenmedik bir gelişme sürecine sokmuştur. Putin her 
türlü imkanı değerlendirerek Rusya‟nın dünya sahnesinde daha etkin rol 
alması için gayret sarfetmekte ve bunda kısmen de olsa başarılı olmaktadır. 
Uluslararası dengelerin müthiş bir değişikliğe uğradığı bu zamanda, özellikle 
de bunun BDT‟nin Orta Asya ülkelerinin burnunun dibinde gerçekleşmesi 
Putin‟i çok rahatsız ediyordu. Şimdi Özbekistan, Türkmenistan, hatta 
Tacikistan gibi BDT üyelerini tümüyle “Batı‟ya kaptırmak”, Kafkasya‟da 
Gürcistan ve Azerbaycan‟ı iyiden iyiye kaybetmek tehlikesine karşın Putin, 
bekle gör politikasına göre davranmak niyetinde değildi. Duruma aktif 
müdahaleden yanaydı. Genel Kurmay Başkanını, RF Güvenlik Sekreterini, 
Savunma Bakanını, Dışişleri bakanını peşpeşe bölge ülkelerine yolladı. 
Kendisi BDT ülkeleri yöneticileri ve Batı‟lı liderlerle telefon trafiğini hızlandırdı. 
Şanghay zirvesinde Rusya‟nın uluslararası terörizme karşı rolünü bir kez daha 
vurguladı. Bush‟la görüşmesinde Antibalistik Füze Anlaşması gibi tüm 
pürüzlere karşın Rusya‟nın Batı ile yakın ilişkilerden yana olduğunu ifade etti.  
Aynı zamanda Doğalgaz zengini olarak tabir edilen Rusya, Özbekistan, 

Kazakistan ve Türkmenistan doğalgaz alanında işbirliği geliştirilmesini 

öngören ortak bir bildiri de imzaladı. Bildiride, dünya ekonomisinde 

globalleşmenin hız kazandığı ve buna dayanabilmek için “geleneksel 

ekonomik ilişkilerden” yararlanılacağı kaydedildi. 

Bugün Rusya Çin, Hindistan ve İran ile ilişkilerini de geliştirerek bölgedeki 

etkinliğini oldukça artırmış gözükmektedir. Belki bu etkinliğin yada birlikteliğin 

“derinliği” tartışılabilir ama varlığı muhakkaktır. 

Görüldüğü gibi Rusya ekseninde çizmeye çalıştığımız bu hatta da diğer 
hatların tümünde olduğu gibi çıkar çatışmaları kaçınılmaz bir biçimde 
önümüze gelmektedir. 
 
 

Görülebilen Hatlar (5) 



Anadolu‟nun birçok medeniyetlere beşiklik ettiği ve onlara uzun süre mekan 
olduğu bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda Anadolu, sadece kıtaların bir 
kesişim noktasında değil, jeo-politik, stratejik ve ekonomik ana hatların da 
üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple Anadolu‟da kurulu devletlerin yanlış 
politika uygulama lüksleri yoktur ve kuvvetli olmak mecburiyetindedirler. 
Aslında Anadolu‟nun birçok medeniyetlere beşiklik ettiği gerçeği bu 
mecburiyeti delillendirmekte ve kuvvetlendirmektedir. 
Şimdi, içinde bulunduğumuz bu durum, aynı zamanda, ülkemize potansiyel 
olarak küresel bir güç olabilecek imkanları da beraberinde getirmektedir. Yeter 
ki akıllı/rasyonel politikalar ile memleket sevk ve idare edilebilsin. Meşhur 
kıssadır; gelen bir fırtınada akılsızlar (hazırlıksız olanlar) çatılarını 
kaybederler, akıllılar ise (her türlü hazırlıklarını zamanında yapanlar) elektrik 
enerjisi kazanırlar. O halde mesele; gerekli ve yeterli hazırlıkları zamanında 
yapma meselesidir. 
Avrupa‟nın Balkan politikası, Yunanistan‟ın Megao-İdea‟sı, Rumların Enosis‟i, 
Batı‟nın Kürt politikası, Rusya‟nın Kafkas politikası, İsrail‟in Arz-ı Mev‟ud 
peşinde koşması ve hatta misyonerlik faaliyetleri bile hep bu çerçevede 
değerlendirilebilir. 
Ülkemizde olması gereken “kuvvet” üç sacayağı üzerine oturur. Birincisi, 
ekonomide kendi kendine yeterliliktir. Burada özellikle tarımda kendi kendine 
yeterlilik ve öz kaynaklara dayalı kalkınma önemlidir. İkincisi bu topraklardaki 
barışı savunabilecek asgari harp gücüne sahip olabilmektir. Bu gücün öz 
kaynaklara dayalı olarak üretimi de elbette önemlidir. Üçüncüsü ise dış 
politikada “dinamik” bir program takip etmektir. 
Şimdi görülebilir hatlara tekrar baktığımızda, ülkemizin, bu hatlar boyunca 
gerçekleşecek bir emperyalist çatışma alanı içinde olduğu kolayca anlaşılır. 
Bununla birlikte, Türkiye‟nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasi 
duruma baktığımızda ise elde ettiğimiz veriler tehlike sinyallerinin çalmasına 
vesile olmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz bu durum, belki de, bu çatışmanın öncüsüdür. 
Araştırılması gerekir. Çünkü ülkemiz, modern ittihat ve terakkici zihniyetler, 
modern duyun-u umumiye ve modern kalemler vasıtasıyla bir çöküş sürecine 
sokulmuş durumdadır. Bu süreçte, ne yazık ki, adım adım dik duruşunu da 
kaybetmektedir. 
Bu, “geliyorum” diyen tehdite karşı zaman zaman ortaya atılan formüller 
uygulama açısından çeşitli zorluklar içermektedir. Dahası, bu formüllerin çoğu 
ilgililerce enine boyuna tartışılmamıştır. Halbuki her şeyin bir takvim 
çerçevesinde şimdiye kadar çoktan tartışılmış olması gerekiyordu. Tıpkı, Doğu 
ile Batı Almanya‟nın nasıl birleşebileceğinin tartışmasının ayrılındığı günden 
itibaren yapılmaya başlandığı gibi! 
O halde, şimdi cevap aranması gereken soru şudur: ortaya konulan bu 
çerçevede, gelmekte olan fırtınaya karşı nasıl nasıl bir hazırlık yapmak gerekir 
ki o fırtına bizler için bir imkan denizine dönüşsün?  
 
 

Aristokrasiyle Olmaz (1) 

Eski Yunan‟dan gelen bir idari hastalıktır aristokrasi. Zulme dayalı idari 
sistemlerden biri ve belki de en etkilisidir. En yüksek iktidarın ayrıcalıklı ve 



soya (kökene) bağlı bir toplumsal sınıfın elinde bulunduğu siyasal yönetimi 
tanımlar. 

Dünya siyasi tarihine baktığımızda, genellikle monarşi yerini bir oligarşiye 
bıraktığı ya da onun egemenliği altına girdiği zaman aristokrasi oluşuyor.   

Toplumda bir şekilde statülerini kabul ettiren soylular ya da ayrıcalıklılar 
sınıfının, idareyi ele geçirerek kendi menfaatleri doğrultusunda hizmet eden 
siyasi bir yönetim oluşturmalarıdır.  

Yunan demokrasisinde soylular büyük toprak sahipleriydiler. Diğer bir ifade ile, 
büyük toprak sahipleri soylular sınıfını ve neticede aristokrasiyi oluşturuyordu. 
Zamanla, toplumların ve uygarlıkların gelişmesi ile, bu sınıf zenginliğini 
topraktan çok paradan almaya başladı. Neticede, eskinin toprak ağaları, 
günümüzün rantiyecileri olarak toplumun başına sorun olmaya başladılar. 

Günümüzde, “rantiyeci sermaye” kendisini ayrıcalıklı bir sınıf olarak ortaya 
koymuştur. İster küresel sermaye isterse yerli sermaye ( ki bunların arasında 
organik bir bağ vardır) her zaman kendi menfaatlerini koruyan bir idari sistemi 
oluşturmuşlardır. 

Bunun için de kullandıkları metod hep aynıdır. Sahip oldukları parasal güç ile 
önce medyayı ele geçirmişlerdir. Rantiyeci sermaye aynı zamanda medyanın 
da patronu olmuştur. Dahası, rantiyeci sermaye kamuoyu vicdanın da “yalancı 
sesi” olmuştur. 

Rantiyeci sermaye, sahip oldukları medya gücünü kullanarak halkın 
tercihlerini ve siyaseti etkiler olmuşlardır. Medya, halk adına halkın 
sorunlarının savunucuları olacağına, halk adına rantiyeci sermayenin 
(patronlarının) menfaatlerinin koruyucuları olmuşlardır. 

Bu durum, bizim her zaman dile getirdiğimiz, “menfi sermaye - menfi medya - 
menfi siyaset” şeytan üçgenini oluşturur. İdareler,  (isteyerek ya da 
istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek) bunlara hizmet etmenin ötesine 
geçemedikleri için de ülkemiz kan kaybeder durur. 

Ancak günümüzde, çok daha değişik bir sürece girmiş ya da sokulmuş 
bulunmaktayız.  Rantiyeci sermaye ile küresel sermaye büyük evlilikler 
yaparak birleşmişlerdir. Onlara eklemlenmiş (embeded) medya ve siyaset de 
küresel planlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Dolayısıyla da, düne 
kadar “kan kaybediyoruz” diye tanımladığımız ülkemizi, bugün bir ve bütün 
tutma gayreti (endişesi) içerisine girmiş bulunmaktayız.  

İşte ülkemizdeki temel sorun budur. Bu sorun aşılmadan, ülkemizde ne 
ekonomik, ne sosyal ne de dış politik bir açılım ve atılım yapabilmemiz 
mümkün değildir.  

Bu sorunun aşılmasında kullanılabilecek en büyük gücümüz ise inancımızdır. 

 

Aristokrasiyle Olmaz (2) önceki yazı ile birleştirilebilir 

Bizler, Mekke‟yi fethettiğinde şehre devesi üzerinde secde halinde giren bir 
peygamberin takipçileriyiz. İyi düşünüldüğünde görülecektir ki, bu müthiş bir 
olaydır. Peygamberimiz, çıkarıldığı memleketine muzaffer bir komutan 



edasıyla, tekebbür ederek değil, rabbini tesbih ve tazim eden bir kul ve 
Allah‟ın elçisi olarak giriyor! 

Yine peygamberimizin, hırsızlık yapan birine verdiği cezaya taaccüb edenlere 
verdiği “kızım Fatıma da olsa aynı uygulamayı yapardım” cevabı müthiş bir 
sözdür. 

Aynı şekilde Hazreti Ömer‟in, fethedilen Kudüs‟e girerken deveye binme sırası 
kölesine geldiği için onu deveye bindirip ipini çekerek Kudüs‟e girmesi ve 
karşılayanların (bilmeyenlerin) Halife Ömer‟i köle zannetmesi de müthiş bir 
manzaradır. 

Bunlar ve daha binlerce örnek bize çok açık bir şekilde göstermektedir ki 
müslümanlıkta ayrıcalıklı bir zümre yoktur. Müslümanlıkta aristokrasi olmaz. 
Üstünlük sadece takvadadır. Onun dışında hiçkimse, sahip olduğu mal, mülk, 
servet, aile çokluğu vs. gibi hususlar ile bir diğerine üstünlük taslayamaz. 
Böyle bir üstünlük taslamaya kalkarsa da zaten inananlar tarafından kabul 
görmez. Kim olursa olsun, bu durum böyledir. 

Ancak, küresel hegamonlar ve ırkçı emperyalistler için sömürecekleri 
ülkelerde her zaman ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmak işlerine gelmiştir. Bu 
ayrıcalıklı sınıf, aynı zamanda, onlarla işbirliği yapan sınıf olmuştur. Batılı 
sömürgecilerin, sömürgelerinden ayrılırken oluşturdukları oligarşik düzenler 
bunun çok açık örneklerini oluşturur. Onların oluşturdukları yeni aristokratik 
düzen, sömürüyü hep kolaylaştırmıştır. 

Bizim milletimizin inancından gelen direniş gücünü iyi bilen ırkçı 
emperyalistler, bu direnci kırmak için iki ana koldan üzerimize 
yüklenmektedirler. Bunlardan birincisi, bu milleti inancından uzaklaştırma 
çabalarıdır. Misyoner faaliyetleri, nafile diyalog çabaları, ılımlı İslam takdimi, 
dini yapılara ve anlayışlara saldırılar hep bu cümledendir. 

Bu çerçevede ikinci yaptıkları iş, müslümanlar içerisinde bir aristokrat sınıf 
oluşturmaktır. Bu sınıf ile ilişkilerini iyi düzenleyip onları hem diğerlerine örnek 
olarak gösterecekler hem de onların eliyle sömürü çarklarını 
çevirebileceklerdir. İşte AKP de birden olmuş birşey değil, bu tür harici bilinçli 
çabaların bir ürünüdür. 

1980‟li yılların ikinci yarısından bu yana sermaye ile tanışan, özellikle 
belediyeler ile tanışıklığı iflah olmaz alışkanlıklara dönüşen bir avuç 
müslüman, zenginliklerine zenginlik kattıkça, “diğerlerinden” ayrı bir sınıf 
olarak tebarüz etmeye başlamışlardır. Altlarında son model araçlar, lüksün 
lüksü evler ve işyerleri, birkaç bin dolarlık elbiseler, şehrin en lüks 
restoranlarında yemekler, israflar, gösterişler vs. vs. 

Bunlar artık gemi azıya almışlar ve daha daha daha da kazanmak/yükselmek 
için küresel hegamonlarla işbirliği yapmakta hiçbir beis görmemişlerdir. Bir 
zaman sonra, onlara iyiliği emreden ve kötülükten meneden geleneksel 
yapılara da başkaldırarak okun yaydan çıktığı gibi, eski çizgilerinden 
çıkmışlardır. Bunlar, sahip oldukları yeni statüler ve zenginlikler sayesinde, 
kendi vicdanlarını okşayacak ısmarlama bel‟amlarını da bulmakta 
gecikmemişlerdir. 

Cenab-ı Allah Kur‟an-ı Kerim‟de helak olmuş bir şehirden bahsederken 
müfessirler, “orada kötülük yapanların sayısı dokuzdu” der.  



İşte, kendilerini şu veya bu şekilde ayrıcalıklı/üstün görenler için sonuç 
değişmiyor. Kahredici bir süreç, onları ve içinde bulundukları toplumları 
neticede küresel hegamonlara yem yapıyor ve yok ediyor. 

Dolayısıyla, rengi ne olursa olsun “rantiyeci azınlığa” karşı topyekün 
mücadele etmeliyiz. Onların bizleri ve ülkemizi ırkçı emperyalistlere yem 
yapmasına müsade etmemeliyiz. Bu konudaki en büyük gücümüz, sahip 
olduğumuz inancımızdır.  

 

Ekonomi ve Milli Güvenlik 
Soğuk Harp döneminden sonra 2000‟li yıllarla birlikte yeni bir döneme girdik 
ve bu yeni dönemin nasıl şekilleneceğini hep birlikte izliyoruz. 

İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, uluslararası ya da uluslarüstü tekelci 
sermayenin şekillendirici ve emredici rol oynadığını görüyoruz. Diğer bir ifade 
ile, uluslarüstü tekelci sermaye yeni dönemin oyun kurucularının başında 
geliyor. Bu yeni durum da “ekonomi”yi birinci derecede bir milli güvenlik 
sorunu haline getiriyor. 

Soğuk Harp döneminde ya da diğer bir ifade ile finans kapitalizmi öncesi 
dönemde de ekonomi, bir milli güvenlik sorunu olarak algılanabiliyordu. 
Ancak, “tali” bir milli güvenlik sorunu olarak algılanıyordu. Bugün ise durum 
çok daha farklıdır. Ekonomi, birincil öncelikte bir milli güvenlik sorunu 
olmuştur. 

Ülkemiz ve bize benzer ülkelerin, iç ve dış tehdit tanımlamalarını da buna göre 
yapmaları gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde “eski” milli güvenlik 
algılamaları ile hareket edenler, hiç ummadıkları bir zamanda çok ağır bir 
fatura ödeme mecburiyeti ile karşı karşıya kalabilirler. Bu iş, hem algılanma 
hem de yeniden şekillendirme açısından, sadece kurumsal yapılara 
bırakılamayacak kadar çok önemli ve acildir.  

Örneğin bugün bir memleket yabancı güçler tarafından işgal edilirse, ne olur? 
Yabancı güçler bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının 
ulularını alçaltırlar. Daha da detaylandırırsak; ülkedeki binalar yollar tesisler ya 
tahrip edilir ya da yabancı güçlerin eline geçer. Oradaki uluların, yani ümera 
(yöneticiler) ve ulemanın (bilim adamları, uzmanlar) herhangi bir hükmü 
kalmaz ve zelil olurlar. Çünkü yönetimi yeni gelenler yapacaklardır ve işgal 
ettikleri ülkenin ulemasını da muhatap almayacaklardır. Kısacası, eski düzenin 
hükmü kalmayacaktır. İnsanlardan sağ kalanlar ise köleleştirileceklerdir. 

Şimdi bütün bu anlattıklarımız, ekonomi yoluyla yapılmaktadır. Ülkedeki 
binalar, yollar tesisler “parasızlık” yüzünden onarılamamakta ve tahrip 
olmaktadır. Ayakta kalanlar ise, “para uğruna” yabancı güçlerin eline 
geçmektedir. Ülkedeki idarecilerin, başbakanın bakanların milletvekillerinin 
aktif bir hükmü kalmamıştır. İdare dış güçlerin eline geçmiştir. Zaten onlar da 
bunu anladıkları için, hemen “işbirlikçi” oluvermişlerdir. Ülkedeki bilimadamı ve 
uzmanlara ise kulak veren yoktur. Onları ciddiye alan da yoktur. İnsanlar ise 
işsizler sürüsü haline dönüştürülmüştür. Tahfif edilmişlerdir. İşi olanlar ise 
aldıkları ücret ile ayın sonunu anca getirebildikleri için “köle gibi” mevcut 
sisteme çalışmaktadırlar. 



İşte size yeni konsept. Bir taraftan “işgal güçleri”nin askerleri ile bir yılda 
yapacağını, diğer taraftan “dış güçler” ekonomi ile 5-6 yılda 
yapabilmektedirler. 

Bu sebeplerden dolayı, bugün, içinde bulunduğumuz dönemde, ekonomi 
birincil öncelikli milli güvenlik meselesidir. Yeni bir döneme girdik, bu dönemi 
erken algılayanlar ayakta ve hayatta kalırlar hatta yönünü de tayin edebilirler. 
Geç kalanlar ise “yok” hükmünde olacaklardır. 
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Finansal Oyunlar Sistemi 

 

Bizimkiler içeride "bu bir kriz midir değil midir" tartıĢa dursunlar, uluslar arası finans 

sistemi ya da daha spesifik olarak Borca Dayalı Para Sistemi çöktü. Tabi bu çöküĢ, 

global elitler için oyunun kurallarını değiĢtirme fırsatı olarak görülüyor. Esas takip 

edilmesi gereken nokta da budur. 

Bunlar zora geldikçe oyunun kurallarını değiĢtirmeyi adet edindiler. Nasıl olsa kimse 

ya itiraz etmiyor ya da anlamıyor diye istediklerini yapa geldiler. Yine aynı anlayıĢ ve 

ukalalıkla yeni bir sistem dayatmaya çalıĢıyorlar. Bizi de hiçbir manevra kabiliyeti 

vermemek için IMF ipi ile sıkı sıkıya bağlıyorlar. Ümüğümüze kadar da sıkıyorlar. 

ġimdi gelin bakalım, son 60 yılda oyunun kurallarını sürekli nasıl değiĢtirdiler. 

Önce, 1944 Bretton Woods konferansları ile dolar altına bağlanarak uluslararası 

rezerv para birimi olarak kabul edildi. Bu, ABD hegemonyasının resmen baĢlangıcı 

anlamına geliyordu. 

1971 yılına gelince hegemonik güç ABD oyunun kurallarını değiĢtirdi. Doların altına 

bağımlı olarak basılması zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Artık ABD matbaada 

"dolar" adı verilen kâğıtları basıp ülkelerin mal ve hizmetlerini satın alabilir hale 

geldi. 

AĢırı borçlanma "borç krizi"ni orta çıkardı. ABD oyunun kurallarını yine değiĢtirdi. 

"Washington Mutabakatı" ile borçlanma kriterlerini kendine uygun olarak belirledi. 

1990'lı yıllara gelince, artık dünya pazarlarına uzak doğu ülkelerinin malları da 

girmeye baĢlamıĢtı. Hegemonik güç ABD oyunun kurallarını yine değiĢtirdi. Büyük 

sermaye (sıcak para) hareketleri ile uzak doğu ekonomisini ve siyasi yapılanmaları 

çökertti. 

ABD ve Batıda aĢırı para ve türevlerinin birikmesi ile bir krize girebileceklerini 

kestiren ABD oyunun kurallarını yine değiĢtirdiler. 1999 Köln Zirvesi ile "yükselen 

piyasalar" masalını okumaya baĢladılar. 

Ancak 2007'ye gelince artık oyun kural tanımamaya baĢladı. Ne yapsalar boĢtu. 

Ancak global elitler yine de "eski kartlarla" yeni bir oyun tezgahlama peĢindeler. 

Bu yeni oyunda milli devletlere yer yok. Bütün milli devletleri yok etmeye 

çalıĢacaklar. 

Uluslarüstü Ģirketler ile bütün dünyayı küresel bir pazar haline getirmeye çalıĢacaklar. 

Tek para birimi ile bütün pazarları kontrol altına almaya çalıĢacaklar. 

Her zaman olduğu gibi devletleri yola getirmek için enerji krizi, hükümetleri yola 

getirmek için de gıda krizi hazırlanıyor. 

Bütün bunları da eskiden olduğu gibi ordular ile değil, küreselleĢmeye gönül vermiĢ 

sivil toplum kuruluĢları ile yapmaya hazırlanıyorlar. 

Sanırım bu süreçte en önemli iĢ bu oyuna gelmemektir. Daha da ilerisi, kendi 

sistemimizi oluĢturup, kurup, yaymaktır. 

Biz bunu yapabilecek müktesebata ve kaynaklara sahibiz elhamdülillah. Yeter ki bu 

yönde karar verelim. Adım atalım. 

 



 

Küresel ve Sistematik Finansal Kriz 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1944) toplanan Bretton Woods konferansı ile 
savaş sonrası ekonomik onarıma büyük katkılar verecek olan küresel bir 
sistem kuruldu. Mevcut küresel ekonomik sistem, işte bu konferansta galip 
devletlerin lehine temellendirilen fikirler üzerine kurulmuştur. 

O zaman kurulan sisteme göre, ülkelerin paraları dolara, dolar da altına 
bağımlı olarak gelişiyordu. 1971 Nikson Döneminde dolar penceresinin 
kapatılması ile kağıt paraların basılması kriterlerinden altın çıkarıldı. Yani 
kıymeti sözde olan kağıt para dolar ile kıymeti kendinden menkul fiziksel altın 
arasındaki bağ koparıldı. 

Bu durum zamanla, reel ekonomi ile finansal ekonomi arasında “kıymet 
bakımından” tehlikeli bir makas oluşturmaya başladı. Finans ekonomisi bir 
balon gibi şişmeye başladı. Amiyane tabirle; ortada kıymet ifade eden 
trilyonlarca kağıt (ya da elektronik kayıt) var ama o kadar kağıdın satın alacağı 
reel mal ve hizmetler yoktur. Yani, sahip olduğumuz paranın fiziksel karşılığı 
yoktur. 

Bu durum bütün dünyada böyle olduğu için, sistematik ve küresel bir kriz 
potansiyeli taşımaktadır. Böyle bir kriz, bütün ilişkileri alt-üst edeceği ve hatta 
siyasi dengeleri dahi değiştirebileceği için birçok akademisyen ve uzman 
(bendeniz de böyle bir uluslararası akademik ekibin içerisindeyim) hükümetleri 
uyarmaktadır.  

Çıkabilecek bir küresel finansal krizin nasıl sonuçlanabileceğini anlamanın en 
önemli verilerini 1997 Uzak Doğu sistematik krizlerine bakarak bulabiliriz. 
Çöken ekonomiler, batan şirketler, devrilen siyasi yapılar, sosyal çalkantılar, 
intiharlar, savaşlar... 

Böyle bir sistematik kriz en çok gelişmekte olan ekonomileri vurmaktadır. 
Sistematik olarak büyüyen bu finansal balon patladığı takdirde dünya 
ekonomik sistemi komple değişecektir.  

Bunun rakamsal boyutlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür. Bugün 
itibarıyla dünya toplam üretiminin yaklaşık 45 trilyon dolar olduğu tahmin 
edilmektedir. Dünyadaki toplam finansal kağıt ya da elektronik kayıtların 
değerinin ise yaklaşık 350 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.  

Yani finans sektöründeki “para”, dünyadaki mal ve hizmetleri yaklaşık 8 defa 
satın alabilecek kadar çoğalmıştır. Ancak bu para “üreterek” değil faiz ve faiz 
benzeri finansal atraksiyonlar ile çoğaltılmıştır. Yani birileri haksız bir şekilde 
üretilen her şeyi talep etmektedir. Hem de defalarca! 

İşte karşıkarşıya olduğumuz sorun budur. Bu sorun ve ülkemize yansıması ile 
ilgili olarak daha çok konuşacağız. Çok ciddiye alınması gereken bir sorun 
olduğuna şüphe yoktur. Amerika‟daki hafif bir kıpırdanmanın bile Türkiyemiz‟e 
nasıl yansıdığını hepbirlikte gördük. 

Değil mi ?! 

 
 

Mekanlandırılmamış Dolar Krizi 



Ve 

Reflasyon 

Uluslararası siyasette yeni bir döneme girdiğimizi birkaç kez ifade etmiĢtim. Bu yeni 

dönemde, yeni finansal yapılanma arayıĢlarının da gündeme gelmesi kaçınılmazdı. 

Nitekim Ģu anda yaĢadığımız ABD‟nin “dolar politikası” ile bu arayıĢlardan birini 

fiilen yaĢıyoruz. 

Uzunca bir zamandır beklenen global finans krizine karĢı ABD cesur adımlar atmaya 

baĢladı. Amerikan Hazine Bakanı John Snow, 18 Mayıs G7 toplantısında yaptığı 

açıklamalarda geliĢmiĢ ülkelerin de daha cesur adımlar atmalarını istedi. Gerekirse 

yeni yapısal reformlar yaparak büyümeyi ateĢlemeli, iĢ sahaları yaratılmalı ve global 

refahın artırılmasına hizmet edilmeli diyerek yeni hedeflerinin ipuçlarını verdi. 

Dahası, kedisine doların geçen yıl yaklaĢık yüzde 20 değer kaybettiği hatırlatılınca, 

“güçlü dolar eskidendi” diye cevap verdi.  

Snow bunu, ihracaatı ve iç üretimi artırmak için yapıyor. Bu da “zayıf dolar” 

anlayıĢının bir süre daha devam edeceğini gösterir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Merkez 

Bankası‟nın dolar kuruna müdahale etmesinin pek bir anlamı kalmaz. Belki düĢüĢü 

kontrol etme açısından sınırlı bir anlam ifade edebilir, o kadar. 

Ancak ABD‟nin bu politikasına karĢı dikkatli (teyakkuzda) olunması gereken birkaç 

konu var: ABD doların değerini bilinçli olarak mı düĢürüyor, yoksa, zevahiri mi 

kurtarmaya çalıĢıyor? ABD‟nin federal bütçe açığı ve yükselen cari açık nasıl 

kapatılacak? ABD‟ye ihracat yapan ülkeler bu pazarlarını kaybedeceklerinden dolayı 

yaĢayacakları çöküĢ ve krizin global ekonomiye yansıması nasıl olacak? Euro ve 

Altın‟a yöneliĢ baskısı altında ABD dolar kurundaki düĢüĢü (yönetebilecek mi?) 

kontrol altında tutabilecek mi? 

ĠĢte bütün bunlar çok yakından takip edilmesi gereken konulardır. Çünkü, ortada 

henüz mekanlandırılmamıĢ bir kriz var ve bunun nerede mekanlandırılacağına göre 

tanımını yapabileceğiz. Amiyane tabirle, kabak kimin baĢına patlayacak göreceğiz ve 

ondan sonra hasar tespiti yapacağız.  

Tüm bunların yanısıra, Amerika‟nın özellikle son sıralarda yürüttüğü emperyalist dıĢ 

politika ve ülkede ekonomi politikasını oluĢturmada bir boĢluk olması, dolardaki 

düĢüĢü hızlandırmaktadır. Bunlara ek olarak ABD‟nin federal bütçe açığı ve yükselen 

cari açık da bu düĢüĢü hızlandıran etmenler arasındadır. 

ABD‟nin yeni girdiği bu dönemde ekonomisinin nasıl etkileneceğini tam olarak 

kestirmek çok zor. Bulunduğu yerde süper güç olmak ayrı, dıĢarıya yönelik 

emperyalist güç olmak ayrıdır. ġimdi dıĢarıda bu gücü korumak için çok büyük 

paralar ödemek zorundadır. Bunu da müttefiklerinin yardımı olmadan yapmaya 

kalkıĢması kendisine oldukça pahalıya mal olacaktır. 

Peki ABD, dolardaki bu düĢüĢü yeterli görmeyerek cari açığını kapatmak için bir 

develüasyon yaparsa ne olur? Bu olaylar bir panik havası oluĢturur da millet 

bankalara koĢarak (olmayan) paralarını almaya kalkarlarsa ne olur? Amerika‟da 

finans sistemi çökerse ne olur? ĠĢte tüm bunların iyi tahlil edilerek alternatif 

senaryoların hazırlanması gerekir. 

ġu andaki mevcut düĢüĢle bile, Türkiye‟de bir reflasyon sürecine girilmiĢtir. Çünkü 

Türkiye ağır borçlu bir ülkedir ve ihracaat yapmak, üretimi artırmak, yeni iĢ sahaları 

oluĢturmak, büyümek ve zenginleĢmek mecburiyetindedir. Bu reflasyon sürecinde 

elindeki imkanlar; vergi oranları, emisyon ve faizlerdir. Hükümetin, vergi toplamayı 

artırmaya çalıĢırken, emisyon ve faiz oranlarındaki kararı Cumhuriyet Merkez 

Bankası‟na bırakması, gelen fırtınaya karĢı hazırlanma açısından en büyük 

yanlıĢlardan biri olur. Ġkinci yanlıĢ koordinatör bir beyin ya da beyin takımının hala 

oluĢturulamamasıdır. 



Bütün bunlar da zamanında yapılmalıdır. Eğer reflasyon sürecini yönetemezsek, 

otomatikman moratoryum sürecine gireriz.  

Son olarak, Japonya ve Rusya‟nın global bir finansal krize karĢı kendi mali 

sektörlerini uyardığını da hatırlatıyorum. Bizden söylemesi! 

 
 
 

Krizin Niteliği Farklı 

Şimdi dev şirketler bir bir çökmeye başlayınca, bazı etkili veya yetkili şahıslar “kriz bizi 
doğrudan etkiler” demeye başladılar. Daha önce böyle konuşmuyorlardı. Ancak konuşma 
veya değerlendirmelerin içeriğine bakınca hala olayın ciddiyetinin tam olarak algılanamadığını 
görüyoruz. 

Mortgage krizi ile patlak veren küresel finansal kriz, ülkemizde önce emlak krizi gibi algılandı. 
Akabindeki gelişmeler ile bunun bir finansal kriz olduğu konuşulmaya başlandı. Şimdi Lehman 
Brothers gibi yüz milyarlık bir dev batınca herkes tedirgin olmaya başladı. Ancak yine bir 
aldatmaca çözüme seviniyorlar. 

Neymiş efendim, ABD batık kredileri tasfiye edecek geniş kapsamlı bir proje üzerinde 
çalışıyormuş. İyi de ne yapacak? Piyasaya yaklaşık 1 trilyon dolara yakın para verecekmiş! 

Ben hemen şimdiden söyleyeyim. “Beyler sıhhatler olsun”. Ya da “Toprağı bol olsun” mu 
demek lazım acaba! 

Çünkü bu krizin ana sebebi içinde bulunduğumuz Borca Dayalı Para Sistemi‟dir. Bu sistemde 
piyasaya ne kadar çok para verirseniz o kadar çok borçlarınızı artırırsınız. Şimdi bir trilyon 
dolara yakın para verecekmiş. Demek ki en az bir trilyon dolar daha sistemi 
borçlandıracaksınız. Yani çöküşü hızlandıracaksınız. 

Hala anlayamadınız galiba! Bu krizin diğerlerinden nitelik farkı vardır. Bu zamana kadarki 
krizler değişik araçlar ile çözülebiliyordu. Faizlerin oranları ile oynama, devalüasyon ya da 
piyasaya para verme (gerek devalüasyon gerekse borçların yeniden yapılandırılması ile) bir 
nevi geçici çözümler üretilebiliyordu.  

Ancak şu andaki süreç bir ölüm sürecidir. Çaresi de çözümü de yoktur. Borca Dayalı Para 
Sistemi artık yok olacaktır. Diğer bir ifade ile, İkinci Dünya Savaşı sonrası yerleştirilen sistem 
iflas etmiştir. 

Şimdi yapılması gereken iş bu süreç sonrasının nasıl şekillendirileceğini tahmin ederek 
pozisyon almak ya da yeni bir süreç yapılandırmaktır. 

Birincisine göre hareket ederseniz göçüğün altında kalırsınız. “Ölü yüzü pudralamak” ile bu 
işler çözülmez. Mevcut hükümet politikaları maalesef bu yönde sadece sonunu bekliyor.  Bu 
hastalık “ölüm hastalığı”dır ve çaresi yoktur. Başka bir yöne doğru hareket etmesi de mümkün 
gözükmüyor. 

İkinci yolu takip ederseniz hemen D8‟leri daha aktif hale getirerek ortak bir para birimi 
oluşturmanız ve operasyon kriterlerini ortaya koymanız gerekir. Bu D60 ve D160‟a doğru 
hareket eder.  Bunu yapmak da yürek ister.  

Hatta ve hatta üçüncü bir yol da vardır ki onu sizler (mevcut idareciler) aklınızdan bile 
geçiremezsiniz. Hem mevcut sistemin zaaflarından yararlanarak borçları tasfiye etmek hem 
de yeni bir para birimi ile yeni bir sistem yerleştirmek. 

Yani, Yeni Bir Dünya oluşturmak. 

Sanırım başka çıkış yolu da yoktur. 

 

 

Tedirginlik Artıyor 



Etrafımızdaki ve dünyadaki siyasi gerginlikler zihnimizi oldukça meşgul 
ederken, genellikle, bu siyasi gerginliklere bağlı olarak oluşan ve artan 
ekonomik gerginlikleri unuturuz. Hangisi hangisinin sebebidir, hep karıştırırız. 

Bir kuralı her zaman yazdım ve söyledim ancak “teknik olarak” bilmemize 
rağmen bakış açımızın ve analizlerimizin merkezine bir türlü yerleştiremedik. 
O da; “dünyadaki bütün harplerin ardından pazar paylaşımı gelir” kuralıdır.  

Şimdi olaylara bir de ekonomik açıdan bakalım. BOP 2003 yılında resmen 
dünyaya ilan edildi ve harekete geçildi. Irak işgali aynı yıl oldu. Afganistanın 
işgali de aynı döneme rastlar.  

2003 yılında Malezya eski başbakanı Dr. Mahathir, dünyamız açısından 
gelecekteki en büyük ekonomi-politik risklerden birini finans sektörü ile reel 
sektör arasındaki açığın oluşturacağına işaret etmişti. Bu çerçevede petrol 
varilinin 100 doları aşabileceğini hesapladıklarını da söylemişti.  

15 Eylül 2007 tarihli yazımda, dünya toplam üretiminin yaklaşık 45 trilyon 
dolar olduğunun tahmin edildiğini ifade etmiştim. Dünyadaki toplam finansal 
kağıt ya da elektronik kayıtların değerinin ise yaklaşık 350 trilyon dolar olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu aradaki makas, teknolojinin yardımı ile de hızla 
artmaktadır. Bu finansal balon mutlaka patlayacaktır. 

Bugün, emtia fiyatlarının artmasını da bu finansal balonun patlamasını 
geciktirme gayretlerinden küçük bir atılım olarak görebiliriz. Ancak, fark o 
kadar büyük ki ne yapılırsa yapılsın büyük bir finansal krizin önüne geçilmesi 
mümkün gözükmemektedir. 

Zaten, hemen hemen her kesimden uyarılar ardı ardına gelmektedir. 

ABD Merkez Bankası başkanı yüksek enflasyon riskinden bahsetmektedir. 

Uzmanlar uluslararası bir ekonomik resesyon riskinden bahsetmektedirler. 

Dünya Bankası finansal risklerin uzun vadeli taşınamayacağından 
bahsetmektedir. 

IMF dünya finansal riskinin henüz geçmediğinden bahsetmektedir. 

Ülkemizdeki birçok uzman, Türk ekonomisindeki hakimiyetin tamamen 
yabancıların eline geçeceği uyarısı yapmaktadır. 

Bütün bunları altalta koyduğumuzda, önümüzdeki dünya finansal krizinden en 
çok etkilenecek olan ülkelerin yine en çok zengin ülkeler olduğunu da 
görüyoruz. Çünkü diğerlerinin zaten kaybedecek pek birşeyleri yok! 

Gelişmiş ülkeler, normal şartlarda finansal krizin bütün yükünü diğer ülkelerin 
üzerine atamazlar. Ancak bir siyasi kriz, patlatılacak ekonomik krizi örtebilir. 
Bütün pazarların hakimiyetini “yeni dönemde” tekrar ABD başta olmak üzere 
gelişmiş zengin ülkelere verebilir. Kısacası, bunlara üçüncü bir dünya savaşı 
lazımdır. 

Şu sıralarda da üçüncü dünya savaşı çıkarmaktan en çok bahseden ülke 
ABD‟dir. Tabi ki bunun suçunu İran, Taliban, Usame falan filanın üzerine 
atacaktır. Ancak iyi bilin ki, üçüncü dünya savaşı global rantiyecilerin 
hesabında “finansal kurtuluş” olarak gözükmektedir.Allah yardımcımız olsun. 

 



Felaketler Üstüste 

Küresel ısınma, küresel finans krizi derken Ģimdi de küresel bir gıda krizi ile karĢı 

karĢıyayız. Aslında bunların hepsi birbirini takip ediyor ve birbirinden etkileĢiyor. 

Genel kuraklık, yaygın ve yeni hastalıklar, su savaĢları, açlık, göçler... 

Ġnsanoğlu hızla kendini kıyamete sürüklüyor. Hem de kendi elleriyle yaptıkları 

yüzünden. 

Dünya nüfusu 6.5 milyarı aĢtı ve artmaya devam ediyor. Global elitlerin birçok 

sözcüsü bu kadar nüfusu dünyanın kaldıramayacağını söylüyorlar. “Doğal 

çözümler”in doğal olduğunu da belirtiyorlar! Yani savaĢlar, kuraklık, hastalıklar vs 

nedeniyle gerçekleĢecek toplu ölümler için hiç üzülmeyeceklerdir. 

ĠĢte buna iktisatta Malthus‟cu düĢünce denir. Ġleride daha da detaylı olarak inceleriz 

ancak tehlikeli bir ekoldür. Dünyanın birçok ileri geleninin bu düĢünceye meyyal 

olması ise, insanoğlunun ne tür bir tehlike ile karĢı karĢıya olduğunu izah etme 

bakımından önemlidir. O halde felaketler zincirine bir de Malthuscuların öne 

çıkmasını eklemekte fayda vardır. 

Son sıralarda gıda fiyatlarında hızlı artıĢlar yaĢanıyor. Bunun ana sebepleri arasında 

Ģunları sayabiliriz. 

Küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık ve yağıĢ düzensizlikleri.  Petrol fiyatlarının aĢırı 

artması sebebiyle, tarım alanlarının biyolojik yakıt ürünlerine ayrılması. Örneğin, 

kanola üretimi bu konuda önemlidir ve ülkemizde de teĢvik edilmektedir.  

Ġnsanların protein ağırlıklı beslenmeye yönelmesi. Bu durumda et tüketimi 

artmaktadır. Bir kilo et için yaklaĢık 7 kilo tahıl tüketilmektedir.  

Gıda yatırımı yapan spekülatörler. Diğer bir ifade ile, kitabına uydurarak finans 

piyasasında gıda karaborsacılığı yapanlar.  

ġimdi dünyanın önde gelen organizasyonları yeni geliĢmeler karĢısında yeni öneriler 

yapmaktadırlar. Örneğin, IMF eski BaĢkanı Strauss-Kahn, uluslararası finans 

piyasalarındaki olumsuz geliĢmeler karĢısında devletlerin müdahale etmesini istedi.  

 Bunun hemen ardından Dünya Bankası eski BaĢkanı Zoellick de gıdadaki sıkıntılara 

dikkat çekerek yerel tarım ile uğraĢanların desteklenmesini istedi. 

Bunlar, özelleĢtirme furyasından sonra “devlet müdahalesi furyası”nın 

baĢlayabileceğinin erken iĢaretleridir. Ancak ülkemizde, elimizde ne var ne yok 

satıldığına göre, böyle bir çalıĢmanın içerisine “köleleĢtirilmiĢ bir düzen” ile 

girecektir. Bu durumda da, iĢleri düzeltelim derken daha da sömürüleceğiz demektir.  

Yine de, kendimi Ģu uyarıyı yapmak mecburiyetinde hissediyorum. Gıda krizi hiçbir 

krize benzemez. Sadece hükümeti değil, devleti bile götürür. Ona göre Ģimdiden 

gerekli tedbirlerin alınması Ģarttır.  

Bizden söylemesi. 

 

Yavaş Yavaş 

Ya da “alıştıra alıştıra”, tüm dünya kamuoyuna birşeyi kabul ettirmeye çalışıyorlar. O da, 
beklenen küresel finansal krize karşı alınması gereken tedbirlerin “tek alternatif” olduğudur.  

Nedir takdim edilen “tek alternatif” reçete? 

Bu reçetenin ne olduğunu daha önceki yazılarımda takdim ettim. George Soros, Gordon 
Brown, Merkel, Sarkozy, Prodi... Hep bir ağızdan dünyayı şu istikamete sürüklemeye 



çalışıyorlar; Tek para, tek pazar, tek finansal sistem. Eee, bu işin sonu “tek dünya devleti”ne 
doğru akar. Ancak şu anda bunu sadece “aşırı uçlar” dillendiriyorlar. Diğerleri ise zamanını 
kolluyor. 

Dünya'da 1800'lü yıllardan bu yana uygulanan para sistemleri birkaç kez çöktü ve palyatif 
çözümler ile tamir edildi. Şu an kağıt kulelerin üzerinde oturuyoruz ve bu kağıt kuleler eninde 
sonunda çökecek. Batı‟da yazan birçok (evangelist) ekonomist 2011 veya 2013 yılını işaret 
ediyorlar. 

 
Her para sitemi mutlaka çöküyor. Örneğin 1945'de Keynes'in önderliğinde uygulamaya konan 
Bretton Woods, 1970'de çöktü. 1970'den beri dünya ekonomileri dalgalı kur sistemine geçtiler. 
Ama şimdi dünya ekonomisini tek başına sallamaya başlayan Çin'in parası sabit kur olunca, 
başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin dış ticaret açıkları büyüdü. Bütün para sistemlerinin 
çöküşünde dış ticaret dengesizlikleri bulunuyor. Dolar artık ölüm döşeğinde ve dünyaya yeni 
bir para takdim edilecek. 

Bu para, Global Single Currency ( yani ülke paraları kalkacak) ve dünyada sadece bir para 
birimi kullanılacak. Tabi ki bu öyle kolay olacak bir iş değil ve projeksiyonlar 20-25 yıllık 
yapılıyor. Global elitlerin düşündükleri (hesapladıkları) dünyada 25 yıl sonra insanlar tek para 
birimi kullanıyor olabilirler. Şu an dünyadaki bütün ekonomik dengesizlikleri, faizlerle 
oynayarak tüketimi yüksek tutarak ve ekonomik büyümeyi sağlama çabaları ile gidermeye 
çalışıyorlar. Ancak finansal balon o kadar şişik ki, bir müddet sonra bu çabalar da işe 
yaramayacak! 

Bush‟un Haçlı Seferi başlattığını da anımsayarak söyleyebiliriz ki; 2011-2013 yıllarında 
çıkarılabilecek büyük buhran/kriz, büyük bir kutsal savaşa dönüştürülebilir. Akabinde, yeni 
dünya düzenini kurmalarının kolaylaşacağına inanıyorlar. İşte o zaman müfsidler, tek para, 
tek pazar, tek finansal sistem, tek devlet hayallerini gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. 

Görüyorsunuz ya, herkesin bir hesabı var. Tabi, Allah‟ın da. Tutacak olan hesap elbette O‟nun 
hesabıdır. 

Şimdi bizim cevabını aramamız gereken soru ise şudur. 

Türkiye‟miz bu gelişmeler karşısında nerede duruyor? 

Türkiyemiz‟in durduğu yer, doğru bir yer midir? 

 
 

 

Küresel Ekonomi  Açlığa Sevkediyor 

Günümüzde hemen hemen bütün ülkeler, pazarlarını küresel ekonomi 
anlayışına açmış bulunuyor. Dolayısıyla da, size lazım olan herangi bir malı, 
dünyanın diğer ucundan bile getirtip pazarlarınızda satabiliyorsunuz. Bütün 
bunlar en geniş anlamda, ortodoks ekonomi anlayışının neo-liberal politikaları 
olarak ortaya konulmaktadır.  

Her yıl ekim ayı sonlarına doğru dünya tahıl üretimi istatistikleri yayınlanır. Bu 
yıl yayınlanan istatistiklere göre dünya tahıl üretiminde son üç yıldır bir düşüş 
yaşanmaktadır. 2006 yılı tahıl üretimi ise, son yedi yılın ortalamasının altında 
kalmıştır. Dünya tahıl üretimi ve tahıl rezervleri ile ilgili olarak açıklanan 
bilgilere göre, eğer yeterince doğru tedbir alınmaz ise, dünyamız genel bir 
açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.  

Özellikle, buğday stoklarında hızlı bir düşüş yaşanacağı ve son 25 yılın en 
düşük seviyesine düşebileceği öngörülmektedir. Bunun kişi başına hesabı ise 
çok daha dramatik sonuçlar doğuracaktır. Çünkü, dünyamızdaki her insanın 
bu kaynaklara ulaşabilme şansı aynı değildir. 



2004 yılı dünya tahıl üretimi yaklaşık 629 milyon metrik ton idi. 2005 yılında bu 
619 milyon tona düştü.  Bu yıl ise, 585 milyon metrik ton olarak hesap ediliyor. 
Tüketime baktığımızda ise, yaklaşık 613 milyon metrik ton olacağı bekleniyor. 
Bu da aradaki farkın stoklardan karşılanacağını gösteriyor. 

1990 yılında bu konuda BM-FAO bir araştırma yapmış ve dünya tahıl 
tüketiminin yüzde 25‟i oranında bir stok tutulduğu takdirde, insanoğlunun 
herhangi bir üretimsizlikten/dalgalanmadan etkilenmeyeceğini açıklamış. Aynı 
zamanda, stokların yüzde 18 seviyesine gerilediği takdirde, dünyanın bunu bir 
tahıl krizi sinyali olarak algılaması gerektiğini de ifade etmiş. 

2006 yılı itibarıyla, dünya tahıl stokları toplam tüketimin yüzde 16‟sına kadar 
gerilemiş.  

Bütün bunların sebepleri hususunda uzmanlar şu üç hususu belirtiyorlar. 
Öncelikle, global iklim değişiklikleri üretimi etkiliyor. Uluslararası ya da 
uluslarüstü kartel, tahıl üzerinden rant sağlamak için tedarik emniyetini 
ortadan kaldırıyor. Bush‟un petrolden başka alternatif kaynaklar arayacağız 
açıklaması ile biyodizelcilere verilen destek, neticede, tahıl üretimini etkiliyor. 
Müstahsil, tahıl ekip biçeceğine, biyodizel için ekip biçiyor! 

 
 

Bilmiyorsunuz, 

Öğrenmeye Niyetiniz de Yok 

Ortodoks ekonomi zihniyeti ile içinde bulunduğumuz ekonomik problemlerden ÇIKIġ 

YOK. Ye, o, ke. Bu kadar basit. Borca dayalı para sistemi terk edilmesi gerekiyor.  

Dahası, dünyanın hemen hemen her yerinde borca dayalı para sistemi çöküyor. Artık 

insanlar daha reel ve sistematik çözümler peĢinde. Milleti gaza getirip parmağındaki 

yüzüğü ya da kolundaki bileziği kapmak çözüm değil. Çözüm, problemin tanımından 

baĢlar. Problemi bilmiyorsunuz, öğrenmek için bilgi talep edeceğinize garibanın 

elindeki parayı talep ediyorsunuz. Bu çok acizane bir yaklaĢımdır.  

Ülkeler, içinde bulunduğumuz borca dayalı para sisteminin çöküĢünü geciktirmek için 

çeĢitli ortodoks projeler üretebilirler. Örneğin bu geçici çözümlerden biri, o ülkenin 

para biriminin baĢka bir ülke tarafından da kullanılmasının sağlanmasıdır. ĠĢte bu 

açıdan Amerikan ekonomisinin iyileĢmesi ve küresel hakimiyetinin pekiĢmesi için 

“dolarizasyon” oldukça önemlidir. Wall Street Journal gazetesinin bir  sayısında, 

Amerikan hazinesi yetkilileri ile sürgünde kurdurulan kukla Irak hükümeti 

yetkililerinin savaĢ sonrası Irak‟ta para birimi olarak dolar kullanılması konusunda 

görüĢmeler yaptığı ifade ediliyor! ĠĢte size Amerikan ortodoks çırpınıĢlarına açık bir 

örnek. Ancak bu bile, orta vadede, borca dayalı para sisteminin çöküĢüne mani 

olamaz. 

Ġçinde bulunduğumuz ortodoks sistemde ekonominin canlanması diğer bir ifade ile 

yatırımların artması, iĢsizliğin azaltılması ve yaĢam standartlarının yükseltilmesi için 

faiz oranlarının düĢürülmesi gerekir. Bu taktirde kabul edilir ki faiz oranları düĢerse 

daha fazla insan harcama veya yatırım için kredi kullanabilir. 

Ancak burada çok saçma olan ve sorgulanması gereken Ģudur; Ekonominin geliĢmesi 

için neden insanlar borçlanmak (faizle kredi almak) zorunda olsunlar ya da borçlular 

daha da fazla borç yükü altına girsinler? Bu temel soruyu ortodoks Ģeytanlar her 

zaman gözden kaçırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ama yine de bu “varoluĢ” 

sorusu döner dolaĢır önümüze gelir. Neden? 



ġimdi bir baĢka açıdan aynı duruma bakalım. Piyasada borçlananların sayısı belli bir 

doyuma ulaĢırsa yani çok az sayıda insan borçlanmak isterse sistem Ģu ikilem ile karĢı 

karĢıya kalır. Ekonomiyi büyütmek için kredi kullanımını artıramaz çünkü enflasyon 

baskısından korkar. Aynı konumda da kalamaz çünkü halktan korkar. Aynı konumda 

kalırsa ihtiyaçlardan kaynaklanan talepleri karĢılayamaz. Dolayısıyla “domuz kapanı” 

gibi kendi kendini kilitlemiĢ olur. Tabi bu durum, az da olsa borçların çevrilebildiği 

bir ortamda geçerlidir. 

Ülkemizdeki mevcut ortamda ise iĢler daha da berbat hale getirilmiĢ durumdadır. 

Çünkü artık borçlanma maliyetleri birinci derecede miktarlardan ikinci derecede ise 

faiz oranlarından dolayı çok çok yüksektir.  

Peki yeniden ortaya atılan  ya da attırılan (!) “1000 dolar benden gerisi sizden” 

yaklaĢımı ile içinde bulunduğumuz problemler çözülebilir mi?  

 
 

Dandik Sistem Çöktü 

Osmanlı yıkılıĢı sonrası kurulan sistem hiçbir zaman refahın bölüĢümünü 

öngörmemiĢtir. Özellikle de Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası oluĢturulan sistem, rantiyeci 

ve elitist bir dünya düzeni öngörmüĢtür.  

ġu anda gelinen nokta çok açık bir Ģekilde bu sistemin yıkıldığını göstermektedir. Bu 

dandik Ortodoks sistem çökmüĢtür. Zaman zaman yapılan bazı ekonomi toplantılarını 

“yüzsüzlüğün nerelere varabildiğini görmek açısından” hayretle takip ediyorum.  

Örneğin geçenlerde Ġstanbul‟da yapılan Dünya Ekonomi Forumu gibi. Buralarda ne 

konuĢuldu ne dendi vs. gibi konuları sizlere aktarmam bile abes. Burada, bir grup 

yüzsüz bir araya gelmiĢ ve geliĢmekte olan finansal çöküntü karĢısında Ģeyimizi nasıl 

kurtarırızı konuĢmuĢlardır. 

Öncelikle Ģunu bilmemiz gerekir. Bu tiplerin bize vereceği hiçbir ders ya da akıl 

yoktur. Çünkü bugün karĢı karĢıya olduğumuz çöküntü bunların eseridir. Bunlar bize 

akıl vermekten önce bütün dünyaya bir özür borçludurlar.  

Ama bu yüzsüzler kalkmıĢ akıl vermeye çalıĢıyorlar. Özür dileyip kaybolsunlar baĢka 

ihsan istemeyiz. 

Zaten artık bu gibi yüzsüzleri dünyada dikkate alan da kalmadı. Bizim ülkemizde 

yabancıların gelip konuĢması ya da konuĢturulması farklı olarak kullanıldığı için biraz 

medyamızda yer aldı o kadar. Yoksa dünyada bu sistemi takan yok. 

Artık her kes kendi ülkesinin menfaatlerini koruma gayreti içerisinde. Kimsenin 

sistem mistem taktığı yok. 

ĠĢte geçenlerde Stigliz‟in tek baĢına söyledikleri bile bütün forumlardan çok daha 

dikkat çekiciydi; “Wall Street gazinolarında (finans piyasasındaki rantiyecileri 

kastediyor) bahis oynayarak gelir sağlayanlar, başka yollardan para kazananlara 

göre neden daha düşük vergi ödüyorlar? Sermaye kazançlarından en az normal 

gelirler kadar vergi alınmalıdır. Ek olarak da gaz ve petrol şirketlerinin olağanüstü 

kazançlarından da vergi alınmalıdır…” 

Herkesin krize reçete aradığı doğrudur. Ancak, bundan daha doğrusu, mevcut dandik 

sitemin artık çöktüğü gerçeğidir.  

Onun için de Hükümet, geniĢ bir platform toplayarak bize özgü yeni bir yapılanmaya 

gitmelidir. Bu zamana kadar bildiği, öğrendiği her Ģeyi bir kenara bırakarak, halkın 



refah ve mutluluğunu esas alan yeni bir yapıyı cesaretle ortaya koymalı ve aynı 

cesaretle de uygulamalıdır.  

Artık yolun sonuna gelindi. Deniz bitti. Sistem diye bir Ģey kalmadı.  

Siz kendi vatandaĢınızın refah ve mutluluğunu temin edin yeter. ĠĢte sistem o zaman 

odur.  

Bunu baĢaran hayatta kalacak olandır. 

 

Kriz var alternatif yok mu?! 

 

Her zaman net bir Ģekilde ifade ettiğim gibi son yüzyılın en büyük ekonomi krizi ile 

karĢı karĢıyayız. Borca Dayalı Para Sistemi çöktü. Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra 

kurumsal hale getirilen bu sistemin yapı taĢları da faal ömrünü yitirdi. Özellikle IMF, 

mevcut haliyle bırakın çözüm üretmeyi problemlerin kaynağı haline geldi. 

Tabi bu arada kendisini bu sisteme eklemlendirmeyen ülkeler çok güzel çözümler 

üretmeye çalıĢıyor. Bugün bunlardan birine kısaca değineyim. Tayvan. 

YaklaĢık 25 milyon nüfusu olan, Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in kuzeyinde bir 

ada ülkesi. Yüzölçümü 35 bin kilometrekare. Boyu 350 km eni de 100 km olan bir 

dikdörtgen düĢünün o kadar. Diğer bir ifade ile Sivas'tan biraz büyük ya da Konya'dan 

biraz küçük bir alanda 25 milyon insan yaĢıyor. Çok da üretken bir ülke. 

Dünyada yaĢanan kriz elbette onları da vuruyor. Ancak onlar kendilerini IMF gibi bir 

belaya kaptırmadıkları için çözüm üretmeye çalıĢıyorlar. ġu anda ortaya koydukları 

bir uygulama ile içinde bulundukları sıkıntıları aĢmaya çalıĢıyorlar. 

AlıĢveriĢi artırmak ve dolayısıyla esnafı desteklemek için devlet hiçbir ayrım 

yapmadan herkese 100 dolardan biraz fazla kıymet ifade eden bir alıĢveriĢ kuponu 

dağıtıyor. Bu kuponları para boyutunda basmıĢ ve ülkedeki 14202 dağıtım 

noktasından vatandaĢlarına kayıtla veriyor. Bu kuponu alan Ģahıs 30 Eylül 2009 

tarihine kadar harcamak zorunda. O tarihten sonra geçerliliğini yitiriyor. 18 Ocak 

itibarıyla yaklaĢık 2,5 milyar dolar eĢdeğeri kupon dağıtılmıĢ durumda. 

Uygulamadan vatandaĢlar çok memnun. Çünkü kuponları direkt kendisi alıyor ve 

cebe atıyor. Kendi bütçesine direkt bir katkı var. Fabrikalar, mağazalar, alıĢveriĢ 

merkezleri esnaf vb. kuruluĢlar da çok memnun. Neticede bu kuponlar alıĢveriĢ 

kuponu. Bir Ģekilde bir satıcının eline ulaĢması gerekecek. Sonunda devlet, o 

kuponları getiren iĢletmelere karĢılığında gerçek para verecek. 

Devlet böylelikle hem vatandaĢı direkt olarak desteklemiĢ, hem tüketimi 

canlandırmıĢ, hem ekonomiyi harekete geçirmiĢ hem de fabrika, mağazalar, esnaf 

vesaire üretici ve satıcıları dolaylı olarak desteklemiĢ oluyor. Ne güzel. Herkes 

memnun. 

Biz hariç, dünyanın birçok ülkesi bu uygulamayı yakından takip ediyor. Eğer tutarsa 

hemen uygulamaya baĢlayacaklar. 



Pekiyi biz neden hariç oluyoruz? Çünkü biz IMF hazretlerine bağlıyız. Ya da 

bağlanmak üzereyiz. Hazret ne derse onu yapacağız. "ĠĢçiye para verme" diye emir 

buyuracak biz uygulayacağız. "Harcamaları kıs" diye emir buyuracak, biz kısacağız. 

"Kanun değiĢtir" diyecek biz değiĢtireceğiz. Kısacası, "gak" diyecek "hay hay" 

diyeceğiz, "guk" diyecek "emriniz olur efeem" diyeceğiz. 

Pekiyi IMF'nin çözümü ne? Hiç! Koca bir HĠÇ. 

Davos Dünya Ekonomik Forumu'na iki olay damgasını vurdu. Birincisi ve en 

önemlisi Sayın Erdoğan'ın takdire Ģayan restidir. Gereğini ve yakıĢanı yapmıĢtır. 

Hatta ikinci olayı da gölgede bırakmıĢtır. Gölgede kalan ikincisi de "Küresel 

Ekonomik Kriz"e çözüm arayıĢlarında henüz bir Ģey yapamadıklarını ifade 

etmeleridir. Kim ifade ediyor bunları? Konuyu yakından takip eden uzmanlar ve 

devlet adamları. Yani IMF tayfası. Ancak bunlar yine de bize "bizde çözüm yok ama 

yanımızdan ayrılıp da baĢka bir Ģeyler yapmaya kalkmayın ha!" diyorlar. 

Pekiyi, biz ne yapıyoruz? IMF ile al takke ver külah anlaĢmaya çalıĢıyoruz. Ancak 

Ģimdi Sayın BaĢbakandan beklediğim ikinci rest IMF'yi elinin tersi ile itmesidir. Adil 

Ekonomik Düzen'e doğru yol almasıdır. BaĢımızın etini yiyen, dır dır edip duran bu 

IMF karısını da boĢamasıdır. Bunu yaparsa birinci resti anlam kazanır. 

Haydi hayırlısı. 

 
 

Krizi Fırsata Çevirmek 

Krizi fırsata çevirmek mi? 

Siz mi? 

Güldürmeyin beni Allah aşkına. 

Kardeşim siz IMF‟ye rest çekebilir misiniz? 

Hayır. 

Batının dev şirketleri bir bir çökerken, “tamam bu gemi batıyor, sistem çöktü, biz kendi 
çaremize bakacağız” diyebilir misiniz? 

Hayır. 

Merkez Bankası başkanını çağırıp, “bundan sonra öncelikli hedefiniz fiyat istikrarı değil, 
piyasa ile nakit uyumudur” diyebilir misiniz? 

Hayır. 

Borca Dayalı Para Sistemini değiştiriyoruz diyebilir misiniz? 

Hayır. 

Ülkeye her ne cins olursa olsun döviz giriş ve çıkışını kontrol altına alabilir misiniz? 

Hayır. 

Üreteni ve vatandaşı korumak için rant ekonomisinden ayrı bir program uygulayabilir misiniz? 

Hayır. 

Kendi ekonomik alanımızda, en azından D8 ekonomik alanında, kendi para birimimizi 
kuruyoruz diyebilir misiniz? 

Hayır. 



Yüksek faiz düşük kur politikasını terk edebilir misiniz? 

Hayır. 

Sıcak para akışı durunca, cari açığınızı finanse edecek paranız var mı? 

Hayır. 

Yerli üretimi sistematik olarak teşvik edebilir misiniz? 

Hayır. 

Tam bağımsız Türkiye hedefini projeleriyle ortaya koyabilir misiniz? 

Hayır. 

Eee, krizi fırsata nasıl çevirecekmişsiniz bakalım?! 

Dilin kemiği yok. Bir şeyler söylüyorsunuz ancak sözlerinizin altı boş. Ağırlığı yok. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NE DĠYORUZ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gelecekte Güç Hesapları 

Soğuk SavaĢ döneminin sona erdiği 1990‟lı yıllardan bu yana sürekli gelecek 

tahminleri yapılmaktadır. Bu tahminler gelecekteki güç hesapları ya da hesaplaĢmaları 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. Zaten, iki kutuplu bir dünya için tasarlanan ve yaklaĢık 60 

yıldır süregelen bir sistemin aynen hiçbir Ģey olmamıĢ gibi devam etmesini kimse 

beklememelidir. 

ġimdi elimizde bu çerçevede hazırlanmıĢ iki rapor var. Birincisi Alman Merkez 

Bankası‟nın 1990‟lı yılların baĢında yaptırmıĢ olduğu “Dünya Üretimindeki 

Eğilimler” raporu. Ġkincisi ise yeni yayınlanan, ABD‟deki istihbarat birimlerinin 

koordinasyonunu sağlayan Milli Ġstihbarat Konseyi‟nin hazırlattığı “Küresel Eğilimler 

2025” raporu. 

Önce Alman Merkez Bankası‟nın Raporuna bir göz atalım; 

1994 yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaĢık 27 trilyon dolar mertebesinde 

gerçekleĢmiĢtir. Bunun yüzde 67‟sini ABD, AB ve Japonya, yüzde 20.8‟ini Asya ve 

kalan yüzde 12.2‟sini de diğer ülkeler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Banka‟nın yaptığı 

stratejik analizler neticesinde 2019 yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaĢık 

76 trilyon dolar olacaktır. Bunun yüzde 39.1‟ini ABD, AB ve Japonya, yüzde 

50.7‟sini Asya, ve kalan yüzde 10.2‟sini de diğer ülkeler gerçekleĢtireceklerdir. 

Burada eğer Japonya‟yı da Asya grubuna eklersek, 2019 yılı dünya toplam üretiminin 

yaklaĢık yüzde 67‟sini Asya ve Uzak Doğu bölgesi gerçekleĢtirecek demektir. Bu da, 

dünya üretimi ağırlık merkezinin o bölgeye kaydığının açık delilidir. 

Tabidir ki bu kadar büyük bir üretimin ihtiyaç duyacağı en önemli girdi “enerji”dir. 

Dolayısıyla bu bölgenin gelecekteki geliĢimine paralel olarak yüksek miktarda petrol 

ve doğal gaz talep edeceği muhakkaktır. Bunun hem ucuz hem de yakından 

ulaĢılabilir olması önemlidir.  

ĠĢte dananın kuyruğu da buradan kopuyor zaten. ABD “Irak‟ı özgürleĢtirmek” (!) için 

hareket ettiğinde “enerji” kaynaklarını kontrol altına almak için hareket etti. Kontrol 

altına aldı ancak bu sefer hiç beklemediği bir noktadan vuruldu. Finans krizi ve onun 

küreselleĢmesi ABD hegamonyasının sonunu getiriyor. 

ĠĢte bütün bu kaygıları da “Küresel Eğilimler 2025” raporunda görmek mümkündür. 

Bu rapora göre; 

Önümüzdeki 20 yılda ABD‟nin ekonomik ve siyasal gücü oldukça azalacak. 

ÇatıĢmalar çoğalacak ve çok daha riskli bir döneme girmiĢ olacağız. 

Wall Street‟te baĢlayan kriz, küresel ekonomide dengeleri değiĢtirerek yeni bir 

sistemin oluĢmasına yol açacaktır. Bugün dünya para birimi olarak kullanılan ABD 

Doları‟nın hakimiyeti son bulacaktır. 

Raporda, Çin ve Hindistan‟ın muhtemelen ABD ile birlikte çok kutuplu bir dünyada 

lider pozisyonlarda ve nüfuz mücadelesi içinde olacakları belirtiliyor. Türkiye, Ġran ve 

Endonezya‟nın güçleneceğini ancak Rusya‟nın pozisyonunun henüz belirsiz olduğunu 

öngörmektedirler. 



Önümüzdeki dönemde güneĢ ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının revaçta 

olacağı da öngörülmektedir.  

Aynı Ģekilde, „‟2. Dünya SavaĢı sonrasında inĢa edilen bugünkü uluslararası sistem, 

2025 yılında neredeyse tanınmaz duruma gelecek, yeni güçlerin yükseldiği, küresel 

bir ekonominin olduğu, servetin Batı‟dan Doğu‟ya transferinin yapıldığı ve devlet 

olmayan unsurların giderek daha etkili olduğu bir sistem olacak‟‟ denilmektedir. 

Stratejik güç mücadelesinin ise büyük bir olasılıkla ticaret, yatırım ve teknolojik 

yenilikler alanında yapılacağı öngörülmektedir. 

Neticede Almanların 15 sene önce yapmıĢ olduğu analizleri, Amerikalılar ekonomi 

politik açıdan yorumlamıĢlar gibi gözüküyor. 

Tabi burada sormamız gereken soru Ģudur; herkes kendi milli menfaatleri açısından 

gelecekteki güç hesaplarını yaparlarken biz ne yapıyoruz? Bizim de acilen benzer bir 

Ģekilde 2025 planı yapıp alternatifli uygulama projelerini ortaya koymamız gerekir. 

Aksi takdirde, baĢkalarının senaryosunda rol almaktan baĢka çaremiz kalmaz! 

Bununla da hiçbir yere varamayız. 

 

 

 

 

Yeni Dönemde Yeni Tehditler (1) 

Etrafımızda olan biten olayları tam olarak anlayabilmek için, önce bu yazımda takdim 

edeceğim Ģablonu en geniĢ perspektiften ortaya koyup irdelememiz Ģarttır. Daha sonra 

Ģablonun içini doldururken, olan biten olayları yorumlayıp birbirine bağlayabiliriz ve 

önümüzü görebiliriz. Aksi takdirde, içinde bulunduğumuz topraklarda tekrar 

sergilenen “büyük kumpas”ın edilgen figüranları oluruz. 

Bindokuzyüzdoksanlı yıllar ile birlikte son bulan “soğuk harp” döneminin ardından 

yeni bir döneme girdik. O da, “tek kutuplu dünya”nın oluĢturulduğu bir dönemdir. 

Soğuk harp dönemi nasıl zamanla kendi jargonunu ve kendi kurallarını oluĢturduysa, 

bu yeni dönem de kendi jargonunu ve kendi kurallarını bir bir ortaya koyacaktır. 

Geçen soğuk harp döneminde birçok ittifaklar, çalıĢmalar, yarıĢ ve rekabet “blok” 

tehditi ile yapılıyordu. Batı bloğu kendisine sosyalizm/kömünizm tehdidini, doğu 

bloğu da kendisine kapitalizm tehdidini çalıĢmalarında “itici kuvvet” olarak 

edinmiĢlerdi. Haritalar, politikalar, sahalar belli bir denge ile paylaĢılmıĢtı. 

Ancak içine girdiğimiz yeni dönem olan “tek kutuplu dünya” döneminde herĢey 

yeniden tanzim ve taksim edilecektir. Bundan hiçkimsenin Ģüphesi olmasın.  

Tek kutuplu dünyanın zahiren hakim güçleri dünyayı yeniden tanzim etmeye 

baĢladılar bile. Amaçlarını da çok net bir Ģekilde ifade ediyorlar; Yeni Dünya Düzeni 

(YDD)! 

Yapacakları operasyonlar ile önce,10 ila 20 yıl arasında bir sürede YDD‟yi 

yerleĢtirmek ve sonra da o düzeni mümkün olduğu sürede korumak ve kollamak 

olacaktır. 

ġimdi bu operasyonları ekonomik, siyasi ve sosyal olmak üzere üç ayrı açıdan ele 

alalım. 

YDD‟nin ekonomik operasyonları, “globalleĢme/küreselleĢme” paravanı ardından 

IMF, Dünya Bankası, çok-uluslu/uluslar-üstü kuruluĢlar vb. gibi ajanlar tarafından 



yürütülmektedir. (Burada globalleĢme/küreselleĢme ifadesine semantik anlamda değil, 

icra ettiği fonksiyonun neticeleri açısından karĢı olduğumu ifade etmek isterim.) 

YDD‟nin siyasi alandaki operasyonları - dıĢ mihrakların hedefi doğrultusunda - zahiri 

kuvveti elinde tutan güçler tarafından yürütülmektedir. Bunların hedefi, haritaları 

yeniden tanzim etmektir. Bu çerçevede BM‟in herhangi bir hükmü kalmamıĢtır. 

Çünkü BM bir önceki dönemin kuruluĢudur ve hükümünü yitirmiĢtir. Sırası 

geldiğinde, bir önceki dönemde icra ettiği görevi, YDD‟nin yeni yapılanmasına 

terkedecektir. Haritaların yeniden çizileceği birincil bölge Fas‟tan Ġran‟a, Türkiye‟den 

Afganistan‟a kadar olan “Orta Doğu” bölgesidir. Onun için de, bu bölgede bulunan 

idarelerin üzerinde, çeĢitli enstrumanlar kullanılarak “teslim ol” ya da “yok ol” baskısı 

adım adım oluĢturulmaktadır. 

YDD‟nin sosyal alandaki operasyonları “sivil güçler”, diğer bir ifade ile birtakım sivil 

toplum örgütleri tarafından yürütülmektedir. ĠĢte bu noktada BM etkin gibi 

gözükmektedir. BM‟den icazetli birtakım “etkin” siviltoplum hareketleri, toplumları 

müktesebatlarına uymasa da bazı süreçlere hazırlamaktadırlar. Bunun en yakın 

örneklerinden birini Kıbrıs‟ta müĢahade etmekteyiz. Ayrılan bütçeler, yapılan 

propagandalar neticesinde KKTC halkı kendi idaresine “dıĢ mihrakların” isteği 

doğrultusunda tavır koyar hale getirilmiĢtir.  

Bugün YDD‟nin oluĢturulmasında “itici kuvvet” ya da “ikna edici kuvvet” olarak 

kullanılan tehdit nedir sorusunun cevabının “terörle mücadele” olduğuna hepbirlikte 

Ģahit olmaktayız. Terörün “ikna edici” sıcaklığını Türkiye iliklerine kadar hissetmiĢtir. 

Ancak pozisyonumuzu belirlerken olayları metanetle değerlendirmeliyiz. Çünkü karĢı 

karĢıya olduğumuz Ģey, konvansiyonel terör eylemleri değildir. Bu, yepyeni bir 

dönemin acı bir baĢlangıcıdır.  

 

 

Yeni Dönemde Yeni Tehditler (2) öceki makaleyle birleştirilebilir 

Bölgemizdeki hidrokarbon yataklarının “dıĢ gücler” tarafından gaspedilmesi ve 

haritaların yeniden tanzimi, elbette bütün dünyanın gözünün içine baka baka rahatlıkla 

yapılamazdı. Eğer bu bir tez ise bunun bir de anti-tezi olmalıydı ve olduruldu da. 

Terör, YDD operasyonlarının anti-tezi olarak dünya kamuoyunun önüne getirildi.  

Hatırlarsanız eski  BaĢkan Bush, Irak operasyonlarının baĢlangıcında dünya 

kamuoyuna Ģu ihtarı yapıyordu; “Ya bizdensiniz ya da onlardan, bunun orta yolu 

yok!”. Diğer bir ifade ile “ya YDD‟nin içerisindesiniz, ya da terörizmin”, “ya tezsiniz, 

ya da anti-tez”. 

Bugün ülkemizin karĢı karĢıya olduğu Ģey, eski dönemin konvansiyonel terör olayları 

değil, yeni dönemin “yeni harp formatı”dır. Öncelikle bu durum anlaĢılmadan, 

çözüme yönelik hiçbir sağlıklı adım atabilmemiz mümkün değildir. 

Bu sebeple, enmiyet güçlerimizde eksiklik arayarak vakit kaybetmekten ziyade 

Hükümet, ülkemizin milli stratejik konseptini yeniden gözden geçirerek iĢe 

baĢlamalıdır. Türkiye barıĢa yönelik ilkelerini çok net bir Ģekilde ortaya koymalı ve o 

ilkelere sıkı sıkıya bağlı politikalar üretmelidir. ĠĢte bugün, bunun eksikliğinin 

faturasını ödüyoruz. 

Tıpkı, hiç lüzumu yokken Enver PaĢa‟nın Osmanlı‟yı Birinci Dünya SavaĢına soktuğu 

gibi, bügünkü hükümet de yanlıĢ pozisyonda konuĢlandığı için ülkemiz topraklarını, 

bölgede cari kanlı bir savaĢın yeni arenası haline getirdi! 

Bugün ülkemizde olanlara baktığımızda, Irak‟tan farkımız nedir? Orada da bombalar 

patlıyor ve yüzlerce masum sivil insan hayatını kaybediyor, burada da. Oradaki tez, 

buradaki anti-tez! 



Eğer siz, Irak‟ta “pastadan pay alacağız”, “masada yerimiz olacak”, “koalisyon 

gücleri ile birlikteyiz”, “Türkiye koalisyondadır” gibi ifadelerde bulunursanız ve asker 

gönderme tezkeresi çıkarırsanız, topraklarınızı doğal olarak bu kanlı çatıĢmaya 

açmıĢsınız demektir. O zaman cevaplandırılması gereken soru Ģudur; “Peki siz, 

buformatta bir harbe hazır mısınız? Yeterli donanıma sahip misiniz?...” Korkarım 

bunların cevabı “hayır” Ģeklinde tecelli etmektedir. 

Daha önce de ifade ettim, diplomaside satır aralarında okunanlar daha çok ciddiye 

alınır! Kıbrıs ile ilgili size masum gözüken üç cümle söylersiniz, bir müddet sonra 

önünüze getirilen recipe‟den siz bile memnun olmazsınız. Ama aslında o recipe‟yi 

oluĢturan sizin ifadelerinizdir! Koalisyon gücleri ile ilgili olarak beĢ cümle 

sarfedersiniz, karĢınıza anti-tezi getirdiklerinde ĢaĢkın ĢaĢkın bakarsınız!  

Peki o zaman nasıl oldu da bu duruma sokulduk? 

Bunun cevabını bulmak için de öncelikle YDD operasyonlarının ekonomik ayağına 

bakmak gerekir. Ülkemizde yürütülen borca dayalı para sistemi ve IMF temelli 

politikalar bizi bu yeni sevimsiz ortaklığa hazırladı daha keskin bir ifade ile “itti”. 

Halbuki öncelikle yapılması gereken iĢ, bu yeni dönemde Türkiye‟nin “ilkelerini” 

belirlemesiydi. Bu ilkeleri belirledikten sonra “her iki tarafa” karĢı bu ilkeleri öne 

sürerek “barıĢa” hizmet etmeliydi. Ama bu tercih edilmedi, taraf olmak tercih edildi. 

Ancak, hala da geç kalınmıĢ değildir. Türkiye‟miz bir an önce bu yeni döneme has 

kendi ilkelerini çok net bir Ģekilde ortaya koymalı ve bu ilkeler çerçevesinde “her iki 

tarafa” da (!) ihtarda bulunmalıdır. Aksi takdirde, süratle bir BeyrutlaĢtırılma sürecine 

sokuluruz! 

Halbuki ülkemiz, tarihi ve kültürel müktesebatına uygun bir Ģekilde bölgede barıĢın 

merkezi olmalıdır, savaĢın değil. 

 

 

Yeni Dönemde Yeni Tehditler (3) öceki makaleyle birleştirilebilir 

Bugünkü geliĢmeler karĢısında ülkemize düĢen görev, emperyalistlerin pis oyunlarına 

alet olmak değil, tarihi ve kültürel müktesebatına uygun bir Ģekilde bölgede barıĢın 

merkezi olmaktır. 

Bunun için de atılması gereken adımlar bellidir. 

Öncelikle Türkiye‟miz “ilkeleri” ortaya koymalıdır. Ortaya koyacağı ilkeler ıĢığında 

her iki tarafa da gerekli ihtarları yapacak cesareti ve onuru göstermelidir. 

Birinci ilkemiz “barıĢ” ilkesi olmalıdır. SavaĢ, savaĢı doğurur. Harp harap demektir. 

SavaĢla yapılacak tanzimat hiçbir zaman barıĢı getirmez. O halde baĢta bölgemizde 

olmak üzere, dünyada savaĢ değil barıĢ istediğimizi haykırmalıyız. Bunu, sadece terör 

estirenlere değil, iĢgalcilere/emperyalistlere de söyleyebilmeliyiz. “Yurtta sulh, 

cihanda sulh” söylemimiz de “savaĢ değil barıĢ” ilkesini öncelikli esas almamız 

gerektiğini bize her dem hatırlatır. 

Ġkinci ilkemiz “çatıĢma değil diyalog” olmalıdır. Yakın geçmiĢimize baktığımızda, dıĢ 

mihrakların “Ġslam”ı hedef alarak her fırsatı bir çatıĢma için değerlendirdiklerini 

görüyoruz. Bu yaklaĢım ise insanlara saadet getirmez. Halbuki, diyalog ile geçmiĢte 

insanlığa ne büyük hizmetler edildiğini çok iyi biliyoruz. Müslümanların bilim ve 

sanata katkısını bu konuda en kuvvetli örnek olarak hatırlatmam sanırım yeterli olur. 

Bir diğer ilkemiz, “çifte standart değil adalet” ilkesi olmalıdır. Bugün birçok yerde 

çifte standart mutad bir uygulama haline getirilmiĢtir. Adeta kanıksanmıĢtır. 

Gazetemizde bir batılı ülkenin adalet bakanının “aynı suçtan yabancılara farklı ceza” 

önerisini hayretle okuduk! Bunu o kadar doğal söylüyor ki, o doğallık bize konuĢan 

kiĢinin yanlıĢ yaptığının bilincinde olmadığını ifade ediyor. Bu mantık değiĢmedikçe, 

bölgemizde ve dünyada huzur, barıĢ ve saadetin gelmesi mümkün olmaz. 



Bugün batının yaptığı en büyük yanlıĢlıklardan biri de, sahip oldukları maddi 

imkanlardan dolayı kendilerini diğer insanlardan/ülkelerden üstün görmeleridir. 

Ancak, sahip oldukları o maddi refahın nasıl elde edildiğini sorgulamaya gelince 

görüntü değiĢmektedir. VahĢi kapitalizm, sömürgecilik ve hırsızlık sanırım batının 

görünen maddi refahının görünmeyen temellerini oluĢturur. O halde yapılması 

gereken “tekebbür değil eĢitlik” ilkesinin herkese ve kesime çekinmeden 

hatırlatılmasıdır. Doğru imkanlar verildiği takdirde, dünyanın her yerindeki insanların 

batının refah seviyesine kısa sürede eriĢebileceği artık bilinen bir gerçektir. 

Dolayısıyla, batının elinde maddi güç varken “daha da sömüreyim ve önümdeki 50 

yılı garanti altına alayım” türü yaklaĢım insani ve ilkeli bir yaklaĢım değildir. Aslolan 

“sömürü değil ortaklıktır”. Örneğin, Irak topraklarındaki hidrokarbon rezervleri 

Iraklılarındır. Elinde maddi güç var diye birilerinin gelip bu toprakları iĢgal ederek, 

oranın halkını köleleĢtirmesi asla kabul görmemelidir. Buradan çıkarılması gereken 

ders, “sömürü değil ortaklık” ilkesinin benimsenmesi ve benimsettirilmesi dersidir. 

Bütün bunların yanında herkesin bildiği bir gerçek, iĢgal, baskı ve saldırganlığın 

insanoğluna saadet getirmeyeceği gerçeğidir. Buna mukabil insanlığın edinmesi 

gereken prensip, insan hakları ve özgürlüklerin kısıtlanmaması gerektiği prensibidir. 

ġimdi tüm bu ilkeleri alt alta yazdığımızda Ģunu görürüz; 

SavaĢ değil BarıĢ, 

ÇatıĢma değil Diyalog, 

Çifte Standart değil Adalet, 

Tekebbür değil EĢitlik, 

Sömürü değil ĠĢbirliği, 

Baskı, ĠĢgal, FaĢizm değil Ġnsan Hakları ve Özgürlükler. 

ĠĢte, Türkiye, yeni dönemdeki tavrını bu ilkeler etrafında oluĢturmalıdır. Bu ilkeler 

aynı zamanda Türkiye‟mizin öncülüğünü yaparak kurulmasına vesile olduğu D8 

platformunun temel ilkeleridir. 

Aslında hükümetimizin elindeki imkanlar, bölgedeki yabancı unsurların hiçbirinde 

yoktur. Hükümetin yapması gekeren tek Ģey “ilkeli” hareket etmektir. Solucan 

politikalarla hiçbir yere varılmaz. 

Ġyi bilinmelidir ki, halkın karĢısında “dayı”, dıĢ mihrakların karĢısında “uĢak”, kapalı 

kapılar ardında “iki yüzlü” ve dostlar meclisinde “zavallı” bir görüntü veren idarenin 

sonu zail olmaktan baĢka birĢey değildir. 

Peki, bu ilkeler ıĢığında atılması gereken diğer adımlar nelerdir? 

 

 

Sistem Eleştirileri (1) 

Bugün, ekonomik geliĢmelerden haberdar olmak isteyenler yani ekonomi ile ilgili 

bilgi sahibi olmak isteyenler gazetelerin ekonomi sayfalarının müdavimleridirler. 

Parasını nasıl değerlendireceklerine iliĢkin görüĢ almak isteyenler finansal 

yorumculara danıĢmaktadırlar. Bu konularda eğitim almak isteyenler ise genellikle iĢ 

idaresi (business school) fakültelerine gitmektedirler. 

Akademik ekonomistler ise bu zincirde herhangi bir halkaya sahip değillerdir. Onlar, 

kendilerini ve tartıĢma platformlarını öyle bir soyutlamıĢ durumdadırlar ki, tartıĢtıkları 

konular veya kurguların pratik gerçeklerle neredeyse hiç bir ilgisi kalmamıĢtır. Bu 

sebeple pek rağbet de görmemektedirler. 

Ancak, bugün gelinen noktada artık herĢey temelden sorgulanır hale gelmiĢtir. Çünkü, 

ortodoks anlayıĢın bugüne değin ortaya sürdüğü bütün ekonomik formül ve stratejiler 

denenmiĢtir. Fakat bunların hiçbiri insanların ne ihtiyaçlarını (belli standartlarda) 

giderebilmiĢ ne de mutluluğuna hizmet edebilmiĢtir. 



Artık açıkça dile getirilen sistem eleĢtirilerinin, ortodoks anlayıĢın iflasının bir baĢka 

açıdan isbatı olarak algılanması gerekir. Çünkü, bu sistem eleĢtirileri genellikle 

sistemi üretenler/önerenler tarafından değil, kullananlar tarafından dile 

getirilmektedir. CumhurbaĢkanı, parlamenterler, bilim adamları, askeri erkan ve halk 

bu kategoridedir. Yani sistemden memnun değildir. Diğer bir ifade ile, müĢteriler 

ürünü beğenmemekte ve kullanmak istememektedirler. 

Tabi, bu saydığımız “müĢteriler”  mevcut sistemin kurumsal izdüĢümünün birer 

parçasıdırlar. Dolayısıyla eleĢtirilerinde muhafazakar davranmaktadırlar ki bu da 

anlaĢılabilir bir davranıĢ Ģeklidir. Çünkü, bu sistem yıkılır ya da ortadan kaldırılırsa, 

kendi varlıklarının da tehlikeye girebileceğinden ya da bir belirsizliğe doğru 

sürüklenebileceklerinden korkarkar. 

ĠĢte tam bu bağlamda, korkakça sistem eleĢtirisi yapanlar, korkaklıklarının bedelini 

daha pahalıya ödeme tehlikesi ile karĢı karĢıyadırlar. O tehlike de sistemin kendi 

kendini tıkaması sorunudur. ġu anda gelinen noktayı bu Ģekilde ifade etmek 

mümkündür. 

Bu bağlamda ortaya konulacak pragmatik bir çözüm Ģekli de seçicilere baĢvurmaktır. 

Seçicilerin yani halkın sağlıklı bir karar verebilmesi için de fikirlerin ve sistemlerin 

ona net olarak anlatılmasını sağlayacak platformların yani altyapının oluĢturulmasıdır. 

Aksi taktirde, ülkenin tahmin edilemeyecek kadar zor Ģartlara sürüklenmesi söz 

konusudur. 

 

 

Yeni Bir Makroekonomik Model 

Dünyada hemen hemen her alanda süratli bir değiĢim yaĢanıyor. Ülkeler, Ģirketler 

veya gruplar da bu değiĢimi yönetmek için yeni yeni paradigmalar ortaya koyuyorlar. 

Bunları ve iliĢkilerini analiz ettiğimizde karĢımıza Ģöyle bir manzara çıkıyor: “Artık 

stratejik planlama dönemi bitmiştir. Yeni dönem senaryo planlaması 

dönemidir.” Her kesim, kendi imkanlarına uygun senaryoyu ortaya koyup, 

gerçekleĢtirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu arada, kimse kimsenin 

gözünün yaĢına da bakmıyor. 

ĠMF ile yapılan anlaĢmaların bitmiĢ olması aslında bizim için bir fırsattır.  

Geliniz ülkemizde, her kesin ve her kesimin asgari uzlaĢısıyla yeni bir 

makroekonomik model hazırlayıp, IMF‟yi gönderdikten sonra uygulayalım. Ancak, 

ne hazırlıkta ne de uygulamada uluslararası finans kapitalin taĢeron kurumlarına 

kesinlikle yer vermeden bunları yapalım. 

Makroekonomik modelde diğer bir ifade ile iktisat politikalarımızda radikal 

değiĢiklikler yapalım. Ama bu değiĢiklikler halktan yana, haktan yana olsun ve adil 

olsun. 

Ülkemiz 24 Ocak kararlarından bu yana neo-liberal politikaları en acımasız ve 

mantıksız bir Ģekilde uygulamıĢtır. Bu politikaların bir taraftan bazı faydaları varmıĢ 

gibi gözükse de diğer taraftan verdiği zararlar faydalarını ihmal edilebilir düzeye 

indirmiĢtir.  

Ancak ikibinli yıllarla birlikte artık her Ģey değiĢmiĢtir. Neo-liberal politikalar, 

hegamon güçlerin senaryolarının bir parçası haline getirilmiĢtir. Dünyaya gözümüzü 

kapatarak hiçbirĢey olmuyormuĢ gibi hareket edemeyiz. Her Ģey gözümüzün önünde 

oluyor. Örneğin, daha Irak yıkılmadan önce, Irak‟ı yeniden inĢa etme ihalelerinin 



yapıldığını görüyoruz. Bu da neo-liberal politik anlayıĢla yapılıyor. Bizler de 

evlerimizde oturup, “n‟apalım ekonominin kuralları böyle” diyemeyiz. 

Böyle bir politik anlayıĢın daha ne kadar kurbanı olacağız? 

ĠĢte, bu dönem bizim için iyi bir fırsattır. IMF‟ye güle güle diyelim ve kendi 

programımızı açıklayalım. Ancak bu programı, yukarıda ifade ettiğim gibi her kesin 

ve kesimin asgari uzlaĢısı ile hazırlayalım. 

Yeni bir makroekonomik model, acil sosyoekonomik etkileri açısından, anayasayı 

değiĢtirmekten çok daha önemlidir. Böyle bir model insan merkezli tasarlanır, adalet, 

ahlak, özgürlükler ve sorumluluklar üzerine oturtulursa ülkemizin her türlü ihtiyacı 

karĢılanır. 

Ancak her Ģey, öncelikle “IMF‟den kurtulma kararını vermek” ile baĢlar.  

Önce IMF‟den kurtulma kararını vereceksiniz, sonra yerine neyi koyacağınızı 

düĢüneceksiniz. Hem “IMF ile biraz daha yürüyelim” deyip, hem de “bunun yerine 

neyi koyalım” diye kafa yorarsanız, çözüm bulamazsınız. Bu yanlıĢ bir yöntem olur. 

Bu anlayıĢla sonuç almanız mümkün değildir. 

Önce IMF‟den kurtulma kararı verin bakalım, sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. 

 

 

Bozuk Makroekonomik Düzen 

Makroekonomik anlamda ülkemizin belki de en büyük talihsizliği, sistematik olarak 

ekonomik yapılanmayı gerçekleĢtirecek birinin/birilerinin iktidar erkine sahip ya da 

yakın olamayıĢıdır. 

Bugün de dahil olmak üzere ülkemizin en büyük sorunu, makroekonomik sistem 

sorunudur. Ülkemiz, hızla geliĢen ve değiĢen makroekonomik modellerin hep 

gerisinde kalmıĢ ya da bıraktırılmıĢtır. Her yeni dönem baĢlangıcında bir önceki 

dönemin yapısal sorunları gözönüne alınmadan ortaya konulan güya ileriye dönük 

yeni modeller, bir müddet sonra hep global elitlerin sömürü enstrumanları haline 

dönüĢmüĢtür. 

Bu yanlıĢ sistemleĢmenin, Cumhuriyet dönemi ile birlikte ideolojik bir yapıya da 

büründürüldüğüne Ģahit olmaktayız. Bu bozuk makroekonomik düzeni eleĢtirmek 

“gericilik”, “yobazlık” olarak takdim edilirken, ne olduğunu bilmeden bu eleĢtirilere 

karĢı olmak “ilericilik” ve hatta “laiklik” olarak bile algılanabilmiĢtir. 

Bunun en son traji-komik örneğini Erbakan Hükümeti icraatları sırasında gördük. 

Erbakan‟a “laiklik elden gidiyor” diye karĢı çıkanlar, bir müddet sonra kendilerini 

“hortumcular” ile aynı safta buluverdiler. “Hortumcular” ise global sömürü düzeni ile 

çoktan iĢbirliği yapmıĢ durumdaydılar! 

Aslında sorun gayet basit ve kronikleĢmiĢ durumdadır. Sorun, içinde bulunduğumuz 

makroekonomik sistemin bozuk olmasındadır. Nereye nasıl girecek olursanız olun, bu 

sistem değiĢmedikçe herkesin ve her kesimin refaha kavuĢması mümkün değildir. 

ÇeĢitli ideolojik kaygılardan dolayı, bu sorunu “yapısal sorun” olarak tanımlayanlar 

da vardır. Ancak netice değiĢmez. Ġster “yapısal sorun” deyin isterse de “sistem 

sorunu” deyin adres aynıdır. Ġçinde bulunduğumuz makroekonomik düzen bozuktur 

ve acilen değiĢtirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı müddetçe, kimin nereye geldiğinin 

önemi olmaz. Çünkü her halü kârda yapılan iĢ, global ve iĢbirlikçi elitlere 

(hortumculara) hizmet etmekten ibaret olacaktır. 



Aslında bu bozuk makroekonomik model, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana 

hüküm süregelmektedir. Milli ġef Ġnönü döneminden bu yana bu modeller ile ülkemiz 

güya ileri götürülmek adına geri bıraktırılmıĢtır. 

Ġnönü, enflasyon, deflasyon, emisyon gibi basit terimleri bile baĢbakan olduktan sonra 

bir banka müdürünün ağzından iĢiterek öğrenmiĢtir. Selahattin Çam‟ın merkez 

bankası müdürü olduğu sıralarda bakanlığın bir yatırım için Merkez Bankasından 

kredi isteği talebini reddetmesi üzerine BaĢbakan bizzat banka umum müdürüne 

gitmiĢ ve onun, “paĢam eğer bu kredi verilirse enflasyon olur” demesi üzerine de “Ne 

demek enflasyon?” sorusunu sorarak ilk ekonomi dersini kızgınlıkla almaya 

baĢlamıĢtır. 

O zaman aldığı dersten dolayı çok korkmuĢ olacak ki gerek ĠĢ Bankası Grubu ve 

gerekse yakın çalıĢma arkadaĢları kendisine para basmaktan korkmaması gerektiğini 

söylemelerine rağmen, Ġnönü sıkı para politikalarından vazgeçmemiĢtir. Belki de bir 

müddet sonra çok mücadele ettiği Lord Curzon‟un ocağına düĢmemek için “ayağını 

yorganına göre uzat”mıĢtır.  

Burada gözardı edemeyeceğimiz olay Ģudur. ĠĢte bu Ģekilde temel ekonomi 

bilgisinden bile yoksun olan bir baĢbakan döneminde, ilk makroekonomik model 

önerisi Kaldor, Müller, Neümark gibi Hitler‟den kaçan Yahudi kökenli “yabancı 

uzmanlar” tarafından getirilmiĢtir. Bunların ortaya koyduğu Makroekonomik Denge 

Modeli, Ġnönü tarafından onaylanmıĢ, daha sonra iktidar olan DP‟nin ekonomi politiği 

olarak da uygulanmıĢtır. 1960 darbesinden sonra kurulan DPT‟nin kurucu kadroları 

olan Demir Demirligil gibi uzmanlarca da benimsenerek yıllarca kalkınma planları bu 

model çerçevesinde hazırlanmıĢtır. Dolayısıyla bozuk makroekonomik düzen, 

devletin kurumsal yapısının ayrılmaz bir parçası haline getirilmiĢtir. 

ĠĢe belki de bunları ayırarak, yani devletin kurumsal yapısı ile bozuk makroekonomik 

düzeni ayırarak baĢlamak en mantıklı adım olacaktır. 

 

 

Türkiye Oyun Kuramıyor 

Zaman zaman çeĢitli kesimler tarafından dile getirilir; “21. yüzyıl Türkiye yüzyılı ya 

da Türk yüzyılı olacak”. Bunu söyleyenler elbette ülkemizin sahip olduğu potansiyele, 

müktesebata, doğal kaynaklara, bölgedeki geliĢmelere ve uluslararası iliĢkilere 

bakarak söylüyorlar. 

Ancak Türkiye, hala bölgesel ya da küressel bir güç olamadığı için, “oyun kurucu” 

konumuna gelemedi. Bölgesel ve uluslararası iliĢkilerde “dikkate alınan” bir ülkedir 

ancak “hesaba katılan” bir ülke değildir. 

Bu çerçevede bugün, Ġran‟dan alınacak oldukça önemli dersler vardır. Rejimini, 

tarzını, kültürünü severiz sevmeyiz o ayrı bir konu. Ancak bundan 25 sene evvel adeta 

sıfırdan iĢe baĢlayan ve “zavallı” gözüyle bakılan bir ülke, bugün artık bir nükleer güç 

haline geldi. Bölgemizdeki ikinci nükleer güç oldu. Ellerinde onca petrol rezervi 

olmasına rağmen, nükleer teknolojiyi de elde ettiler. Dünyanın en süratli sualtı 

füzesini baĢarıyla denedikten yaklaĢık bir ay sonra, nükleer kulübe üyeliklerini de 

açıkladılar. Bunlardan önce, kademe kademe ġahab füzelerini de açıklamıĢlardı. 

ġahab 1, 2, 3, 4... ġahab 4, intercontinental bir füze. Yani kıtalararası atıĢ gücü olan 

bir füze. Bunu tamamlar ve ateĢ gücünü de değiĢtirirse, iĢte size küresel bir güç! 

Yakında, uzaya da adam gönderirlerse hiç ĢaĢırmam!  



Peki son 25 yılda biz ne yaptık? Hiç. Koca bir hiç. Belki “hiç” bile eksik bir ifadedir. 

Çünkü, son 25 yılda biz, finans kapitale teslim olduk. Önce Özal‟lı yıllarla, finans 

kapitali millete takdim ettik. Sonra, Anasol-M‟li, D‟li ve DerviĢ‟li yıllarla finans 

kapitale devir teslimin alt yapısını oluĢturduk. Tayyip Erdoğan‟lı yıllarla birlikte de 

devir-teslim yapıyoruz. Neyimiz var neyimiz yok, adeta donumuza kadar, 

satıyoruz/veriyoruz. En büyük hedefimiz, her ne pahasına olursa olsun, AB‟ye 

girmek. En büyük stratejik müttefikimiz ise ABD!  

Bizim kaynaklarımız, Ġran‟ın kaynaklarından daha mı az ya da geri? Hayır. 

Peki sorun ne? 

Sanırım sorun zihinlerde. Bizler, olayları çok ama çok abartıp sosyal stress 

oluĢturuyoruz. Ġç gerginliklerle vakit kaybediyoruz. Devlet ile milleti bir türlü 

kaynaĢtıramıyoruz. 

Ġç tehdit olarak “irtica” diyoruz, ondan sonra da camiye giden Allah‟ın safını bile 

n‟olur n‟olmaz diye fiĢliyoruz. 

Ġç tehdit olarak “bölücülük” diyoruz, ondan sonra da Kürt‟üm diyen her Allah‟ın 

kuluna terörist muamelesi yapıyoruz. 

Ġç tehdit olarak Alevi-Sunni çatıĢmasından bahsediyoruz, ondan sonra da Aleviliğin 

bırakın müslümanlıktan ayrı bir ĢeymiĢ gidi takdim edilmesini, müslümanlığa düĢman 

bir ĢeymiĢ gibi takdim edip dıĢlanılması için her Ģeyi yapıyoruz. 

Biz neyiz Allah aĢkına! Böyle giderse, aĢırı stresten sosyo-psikolojik travma 

geçireceğiz ve bu bizim – Allah muhafaza buyursun – sonumuz olacak. Acaba bu mu 

arzu ediliyor? 

Evet, devlet-millet kaynaĢmasını gerçekleĢtirmeden, ülkemizin bölgesel ve küresel bir 

güç olması mümkün değildir. Oyun kurucu olması da mümkün değildir. ĠĢte gerçekler 

ortada. Ne demiĢler, “Halep orada ise arĢın burada”. “Bu kafa” ile ötesi yok. Artık 

aklımızı baĢımıza alıp, önce Ģu iç stresimizi atalım. Bütün gücümüz ile, 

potansiyelimizi kullanalım. Yoksa, biz stresten dökülürken, yarın dibimizdeki 

Ermenistan‟ı bile “çeĢitli mülahazalar ile” nükleer bir güç haline getirirlerse hiç 

ĢaĢırmam! Haberiniz olsun. 

 

Büyük Ulaştırma Stratejisi 

Sağlıklı ve dinamik bir ekonomik sistem için finans sektöründen sonra en önemli 

sektör ulaĢım sektörüdür. UlaĢım sektörü hizmet sektörünün alt dalı olarak 

aktarıcı/dağıtıcı bir araçtır. Üretilen ürünün pazarlara ulaĢtırılması (pazarlanması) 

ve üretim için gerekli olan girdilerin (tedarik) yine pazarlardan temin edilmesi 

iĢlevini ulaĢım sektörü görmektedir. UlaĢım maliyetleri normal Ģartlarda ürün 

maliyeti içinde % 20  ile 30 arasında değiĢen oranda bir ağırlığa sahiptir. Sağlıklı 

ve dinamik bir ekonomik yapı ancak düĢük maliyetli ve hızlı bir ulaĢım sektörü ile 

sağlanabilir. 

 “Her uygarlık bir yol güzergahının ürünüdür”. Braduel‟in bu ifadesi ulaĢımın, 

sadece ekonomi için değil bir bütün olarak medeniyet çerçevesi içindeki yerinin ne 

kadar önemli olduğuna iĢaret eder. 

Türkiye sahip olduğu coğrafya sayesinde sadece coğrafi konumunu kullanıp ulaĢım 

sektörüne dayalı bir ekonomik sistem oluĢturabilirdi. UlaĢım sektöründe 



uzmanlaĢarak dünya ticaretinde önemli bir aracı/aktarıcı güç olma imkanını 

Türkiye Osmanlı‟dan beri kullanabilmiĢ değildir. 

Cumhuriyet idaresi baĢta Kabotaj ve demir yollarının millileĢtirilmesi olmak üzere 

belirli alanlarda milli bir ulaĢtırma sektörü hedeflemiĢtir. Fakat gerek 

Cumhuriyet‟in Osmanlı hinterlandı ile sorunlu duruĢu gerekse savunma refleksleri 

ekonomik ulaĢtırma politikalarının uygulanmasını engellemiĢtir. 

Bu çerçevede, Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e miras kalan önemli bir husus, ülkedeki 

demir yolu ağlarının genelde metropol ülkelerle olan ticari iliĢkiye göre planlanmıĢ 

olmasıdır. Örneğin Aydın yöresini Ġzmir Körfezine bağlayan demiryolu hattı veya 

Çukurova‟yı Ġskenderun Körfezine bağlayan demiryolu hattı, 19uncu yüzyılda 

Ġngiltere tekstil endüstrisi için pamuk temin etme amaçlı olarak planlanmıĢ 

hatlardır. Aynı durum 1980 sonrasında Otoban politikalarında da göze 

çarpmaktadır. Örneğin Mersin-Diyarbakır Otobanı baĢta Ġsrail olmak üzere Batılı 

devletleri GAP Bölgesine bağlamaktadır. 

Bir yandan dünya ekonomik sisteminin gerekleri (metropol-periferi iliĢkisi) bir 

yandan da savunma/askeri perspektif, Türk demiryolu planlamasının ticari 

niteliğini ikincil sıraya itmiĢtir. 

TCDD‟nin UlaĢtırma Bakanlığı‟na bağlı olmasına karĢılık Dünya Bankası‟nın 

zorlamaları ile TCK‟nın (Karayolları Genel Müdürlüğü)  Bayındırlık Bakanlığı‟na 

bağlanması; ulaĢtırma politikasında koordinasyon sorunlarının kalıcı olmasını 

sağlamıĢtır. Karayolu, demiryolu ve denizyolu arasında gerekli koordinasyon ve 

ticari perspektif olmadığından dolayı, ulaĢtırma sektörü sadece ülke içi karayolu 

taĢımacılığı düzeyinde kalmıĢtır. 

Tarihsel olarak deniz ulaĢımında deneyimli olmayan ve bu alanı baĢta Rumlar 

olmak üzere gayri Müslimlere bırakan Türkler, 20 inci yüzyılda sadece Anadolu 

kara taĢımacılığı ile yetinmiĢlerdir. Halbuki Orta Doğu, Kafkasya, Doğu Avrupa ve 

Doğu Akdeniz arası ticaretin tek belirleyicisi Türkiye olabilirdi. Sadece Hicaz 

Demiryolu ile Bağdat Demiryolunun etkin ticari iĢletmeciliği bile Türkiye‟yi 

bölgesel güç haline getirmeye yeter. 

 

 

Olağanüstü Durumlar 

Sayın BaĢbakanın son ekonomik çalkantılar ile ilgili bazı sözlerini dinlemiĢtim.  

Özetle Ģu Ģekilde konuĢmuĢtu; “… devletler parayı nereden bulur? Borçlanarak 

bulurlar. Bu her yerde böyledir. Burada önemli olan borçlanmak değil, alınan borcun 

GSMH’ya olan oranıdır. Bizde bu oran, gelişmiş ülkelere nazaran oldukça düşüktür. 

Demek ki henüz korkulacak bir şey yok…” 

Bu sözleri iĢitince, aklıma ilk gelen Ģey Sayın Erdoğan‟ın mevcut küresel kriz ile ilgili 

olarak yeterli seviyede bilgilendirilmediği oldu. Anlayıp anlamaması ayrı bir konu, 

tam olarak kendisinin bilgilendirilip bilgilendirilmemesi ayrı bir konudur. Ben bu 

yazıda ikinci kısım ile ilgili bir Ģeyler söylemek istiyorum. 

Sayın BaĢbakanın etrafına baktığımda, kendisinin ortodoks ekonomi doktrinleri ile 

yetiĢmiĢ ekonomistler tarafından sarıldığını görüyorum. Halbuki Ģu anda karĢı karĢıya 

olunan durum, ortodoks ekonomi doktrinlerinin iflas ettiği durumdur. Dolayısıyla 

onların yapacakları hiçbir çıkıĢ tavsiyesi doğru olamaz. Çünkü, uyguladıkları program 



değil, sahip oldukları zihniyet iflas etmiĢtir. Bu ikisi birbirinden çok farklı Ģeylerdir. 

Öncelikle bunun çok iyi anlaĢılması gerekir. 

Aslında Ģu anda karĢı karĢıya olduğumuz durumu bir “kriz” olarak nitelemek de 

yanlıĢtır. Ele aldığımız zaman dilimleri içerisinde bir kriz gibi davransa da baĢlangıç 

ve sonuç itibarıyla görülecektir ki bu bir çöküĢtür.  

Kısacası, olağanüstü bir durum ile karĢı karĢıyayız. Olağanüstü durumlar olağanüstü 

çözümler gerektirir.  

Nitekim Ģu anda bazı mahfiller olağanüstü çözümler peĢinde koĢmaktadırlar. Bu 

sistemi yeniden yapılandırmaya çalıĢmaktadırlar. Bu yeniden yapılandırma esnasında 

da çevreyi “oyalamak” istemektedirler. ĠĢte bu oyalama görevini de ortodoks 

ekonomistler yerine getirmeye çalıĢmaktadırlar. Bunlara çok dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

ġimdi birkaçını söyleyeceğim önermelerin tamamı ülkemizi, yeni kurulmaya çalıĢılan 

sistemin kölesi yapar. Hiçbirine itibar edilmemesi gerekir.  

IMF ile, her ne Ģartta olursa olsun, yeni bir anlaĢma kesinlikle aleyhimizedir. Batan 

gemiye kendi küçük flikamızı niçin bağlayacağız? 

DıĢarıdan yabancı para gelsin de ne Ģartta gelirse gelsin demek kesinlikle yanlıĢtır. 

Bunların büyük bir kısmı pimi çekilmiĢ bombalardır. Niçin bu Ģekilde olan bombaları 

kucağımıza alalım ki? 

Bu saatten sonra, artık, yabancılara toprak, mülk ya da iĢletme satmak kesinlikle 

yanlıĢtır. ġu anda küresel piyasada karĢılığı olmayan onlarca trilyon dolar para var. 

Neden bu karĢılığı olmayan paralara reel karĢılık takdim edelim ki? Dünyanın efendisi 

onlar da kölesi biz miyiz? 

Bekleyelim, yeni kurulacak sisteme uyum sağlayalım demek de kesinlikle yanlıĢtır. 

Bu anlayıĢ çöktü. Artık yeni bir küresel sistemi kurmaları onlarca yıl alır. SavaĢları 

gerektirebilir. Biz niçin bekleyelim? 

Zaten yeni bir sistemi bu krizden sermayesi inanılmaz güçlenenler kuracaktır. Çünkü 

aslında “her kriz bir sermaye transferidir”. Bu toz duman içerisinde sermaye 

nereye transfer oluyor bunları takip edin bakalım. Yahudi / Siyonist ailelerin birbirleri 

ile kayıkçı kavgası misali çekiĢmeleri bu krizin sermaye transferlerini tayin etmiyor 

mu? Rockefeller, Stillman ve diğer aileler arasındaki birleĢmeler/çekiĢmeler yakından 

takip edilmelidir. 

Fransa ile Ġngiltere arasındaki Waterloo (1815) savaĢında Rothschild ailesinin her iki 

tarafın da  finansörü olduğunu unutmayalım. Sonunda kazanan onlar olmuĢ ve yeni 

bir sistem onların hakimiyetinde devletlere dikte ettirilmiĢti. Tabi ki minareyi çalan 

kılıfını uydurur. 

Son sözüm, olağan üstü durumlar olağanüstü çözümler ister. Liderlik de böyle 

zamanlarda belli olur.  

Mevcut zihniyet ile çıkıĢ yok! Anlayın artık. Lütfen. 

 

Mavi Boru Projesi 

Son sıralarda sıkça bahsettiğim iki tehlikeden biri küresel finansal kriz, diğeri de 

küresel iklim değiĢikliğidir. Bugün ikincisine iliĢkin yardımcı bir proje teklif etmek 

istiyorum.  



Son sıralarda kıĢlar çok ılıman ve yağıĢsız geçiyor. Bu demektir ki yakın bir zamanda 

ciddi su sıkıntısı çekeceğiz. Halihazırda barajlardaki su seviyesi de çok düĢüktür. Su 

savaĢları senaryosu da sık sık gündeme getirilmektedir. 

Diğer yandan maalesef insanlarımızın suyu nasıl israf içerisinde kullandıklarına da 

her an Ģahit oluyoruz. Ġnsanlarımızı bilinçlendirecek eğitim programlarının acilen 

yapılması Ģarttır.  

Ancak bütün bunların yanı sıra, mevcut kurulu alt yapı da suyu israf etmeye yönelik 

oluĢturulmuĢ durumdadır. Örneğin, evimize gelen suyu düĢünelim. Bu suyu, yemek 

içmek için kullanıyoruz, tuvalette kullanıyoruz, her türlü temizlikte kullanıyoruz, 

bahçe/cadde sularken kullanıyoruz, araba yıkarken kullanıyoruz… Belediyeler de, 

bütün bunlar için aynı kalitede yani içilebilecek kalitede su tedarik etmenin 

derdindedir. 

Halbuki artık yapılması gereken iĢ, yemek içmek için kullanılan su ile “diğer” 

ihtiyaçlar için kullanılan suyu ayrı sistemler ile evlere ulaĢtırmaktır. 

Sadece yemek içmek için kullanılmak üzere ayrı bir arıtma, depolama, nakliye ve 

dağıtım sistemi kurulmalıdır. Örneğin her evin mutfağına, standartları belirlenmiĢ 

“mavi boru”lar döĢenebilir. Yeni yapılmakta olan evlere de mavi boru hattı Ģart 

koĢulur.  

Bu mavi boru ile gelen su, yemek içmek için kullanılır ve belediyeler bu mavi 

borudan akacak suyun asla kesilmemesi için de her türlü tedbiri alırlar. Mevcut 

borulardan da “diğer” kullanıma yönelik su akar. Mavi borudan akacak su ile, diğer 

kullanımlık su arasında da uygun bir fiyat farkı olur.  

Mavi borudan akacak suyun niteliği yeme içme için uygun iken, diğer borudan akacak 

suyun sadece temiz olması yeterli olur. Hatta çok sıkıĢıldığı takdirde “diğer” borudan 

akacak suya belli oranlarda deniz suyu bile katılabilir. Çok katlı bir apartmanı 

düĢünün. Eğer “diğer” kullanımlık su bulunamazsa, tuvaletleri bile kullanamaz hale 

gelirsiniz. Bu da birçok sıkıntının ve hastalığın davetçisi olur. Ancak mevcut 

durumda, içilebilecek kalitedeki suyu buralarda “israf” etmekteyiz. Bu ise haramdır.  

Hatta, “diğer su”, makul bir arıtma ile de defalarca sisteme verilerek kullanılabilir. 

Mevcut teknik ve teknolojik imkânlar ile belediyelerin bu altyapıyı oluĢturmaları çok 

kısa zamanda mümkündür. Mavi boru hatları yeni ve yüksek hijyenik standartlarda 

olabilecektir. Bu durum belediyelerin hizmetlerini de çok rahatlatıcı bir durumdur. 

Milyonlarca metreküp yeme içme kalitesinde su arayacağına, çok çok daha az 

miktarda suyu çok kaliteli olarak tedarik edebilecektir. Fiyat farkı ile de kullanımı 

kontrollü olarak yönetebilecektir. 

Yeme içmede kullanılan su, diğer kullanımlık suyun yaklaĢık yüzde biridir. Diğer bir 

ifade ile,  Ģehirlere bugün için tedarik etmeye çalıĢtığınız suyun 100‟de birini çok 

daha güvenli ve hijyenik bir Ģekilde tedarik edeceksiniz. Dahası, mevcut “susuzluk” 

halinin onlarca yıl süreceği artık biliniyor. 25-30 sene içerisinde su savaĢlarının da 

baĢlayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla, kısa dönemli maliyetlere bakarak bu projeden 

kaçınmak uzun dönemli olarak ülkemizi ve milletimizi riske atmak demektir.  

Neticede, bütün belediyelerin bir an önce bu projeyi baĢlatmaları gerekir. Hatta, Mavi 

Boru Projesi bir kanun ile zorunlu hale de getirilmelidir. Çünkü bu konu, siyasi 

malzeme konusu yapılacak bir Ģey değildir. Bütün milletin geleceği ile ilgili bir 

konudur. Ne geciktirmeye gelir ne de hafife almaya. 



Bu projeyi bir anda uygulamak mümkün olmayabilir. Sistemin oluĢturulmasında 

geçici olarak her evin mutfağına mavi boru döĢeyemez iseniz de her sokağa yüz 

metrede bir bir “mavi istasyon” kurup insanların kontörlü kartlar ile kendi evlerine bu 

istasyondaki mavi borudan su alıp taĢımalarını sağlayabilirsiniz. Yeter ki yapmayı 

isteyin. Her zorlukla çok kolaylıklar vardır. 

Bütün yetkilileri Mavi Boru Projesini uygulamaya davet ediyorum. 

 

Sermaye, Medya ve Siyaset 

Ülke yönetiminde kuvvetler ayrımı deyince hemen akla yasama, yürütme ve yargı‟nın 

birbirinden bağımsız olarak çalıĢması gelir. Bu, demokrasinin temel 

prensiplerindendir. Aksi taktirde parlamenter demokrasiden söz etmek mümkün 

değildir. 

Bu üç kuvvet arasında elbette bir iliĢki vardır. O iliĢkiler de belli kurallara bağlanmıĢ 

ya da bağlanmalıdır. Eğer bu üç kuvvetin hepsi aynı yerden idare edilirse öyle bir 

idareye parlamenter demokrasi denmez.  

Ancak bugün herkes bilir ki yürütme, iĢine geldiği gibi hem yasamayı yönlendirmeye 

hem de yargıyı etkilemeye çalıĢır. Bunun için de, genel olarak siyaset denince yasama 

anlaĢılsa da yürütme kastedilir. 

Aralarındaki iliĢki belli kurallara bağlanmamıĢ bir baĢka kuvvet üçlüsü Sermaye, 

Siyaset ve Medya üçlüsüdür. Bu üçlüye baktığımızda ise karĢımıza Türkiye‟mizin acı 

gerçeği çıkıyor. 

Türkiye içerisinde toplamı birkaç bini geçmeyen bir RANTİYECİ ZÜMRE 

bulunmaktadır. Bu zümre, doymak bilmeyen bir hırsla ve halkın (ve çevrenin) ne 

halde olduğunu umursamaz bir Ģekilde daha da zengin olmayı arzulamaktadırlar. 

Bunlara dünyayı versen bir okadarını daha isterler. 

Bunun için Rantiyeci Zümre öncelikle ellerindeki SERMAYE gücünü kullanarak 

MEDYA‟yı ele geçirmiĢlerdir. Buradaki maksatları halkı bilgilendirmekten ziyade 

yönlendirmek hatta kıĢkırtmaktır. 

ĠĢte bu Rantiyeci Zümre sahip oldukları Sermaye ve Medya gücünü kullanmakta; bu 

güçler vasıtası ile de SİYASETİ istedikleri amaçlara yönelik olarak etkilemektedirler. 

Bu insanlar arzularına uygun hareket edeceklerine inandıkları ekiplerin, siyasi sahada 

etkin olmaları için gayret sarfetmektedirler. Bu gayretlerinin ve etkinliklerinin sonucu 

olarak, siyasi yönetim, rantiyeci zümrenin iĢine gelen bir ekonomik yapılanmaya 

yönelmektedir. ĠĢte bizler o ekonomik yapılanmaya “Rant Ekonomisi Zihniyeti” 

diyoruz. Diğer bir ifade ile Siyaset, bu vahĢi/kirli iliĢkiler sebebiyle Rant Ekonomisi 

Zihniyeti gereklerine uygun Ģekilde hareket etmeye mecbur kalmaktadır. 

Bu Ģekilde, halkın emeğiyle üretilen bütün imkanlar Rantiyeci Sınıfa peĢkeĢ 

çekilmektedir. Devlet ihaleleri, 24 saatliğine kanun çıkarmalar, adam/Ģirket 

kayırmalar, kotalar, çiftçiye verilen desteğin düĢük tutulması, ücretlerin düĢük 

tutulması, faizlerin yüksek olması, vergilerin yüksek olması vs. hep bu amaca 

yöneliktir. 

ĠĢte, Türkiye‟deki esas mücadele Rantiyeci Zümreyi ihya etmek için çalıĢan Rant 

Ekonomisi Zihniyeti ile halkı ihya etmeye çalıĢan Üretim Ekonomisi Zihniyeti 

arasında yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu mücadele, uluslararası ve iĢbirlikçi 



sermayeye karĢı emeğin direniĢidir. Bu bir Kuvayı Milliye hareketidir. Bugün Milli 

GörüĢ, bunun mücadelesini yapmaktadır. 

 

Ticaret Partnerleri 

Ülkelerin ticaret partnerlerini seçimi, o ülkelerin geliĢmesi ile yakından ilgilidir. 

Hatta, merkez veya periferi ülke olma konumunu doğrudan etkileyelen bir unsurdur. 

GeliĢmiĢ ve geliĢmesini tamamlamakta olan ülkeler, dıĢ ticaretlerinin yarısından 

fazlasını komĢuları ile yaparlar. 

KomĢularla ticaret yapmanın ihmal edilemez avantajları vardır. Bu avantajların 

baĢında, düĢük nakliye masrafları gelir. Bunun yanı sıra, diplomatik olarak da tercih 

edilen bir durumdur. Çünkü ticari partner olan komĢular arası diplomatik sorunlar 

minimum düzeye iner. Bu durumda, askeri harcamalarda tasarrufa gidilir ve sosyal 

harcamalara ayrılacak kaynağın artırılmasına fırsat doğar. 

Türkiye, bir asır önce aynı ekonomik ve siyasal egemenlik altında bulunan yakın 

komĢuları ile en az ticari iliĢki kuran dünyanın ender devletlerinden biridir. Osmanlı 

milletlerinin oluĢturduğu devletler ile olan ticaretimiz, toplam dıĢ ticaretimizin yüzde 

10‟u civarındadır. Bu durum doğal olarak Türk dıĢ ticaretinde nakliye-ulaĢım 

masraflarının baĢlı baĢına bir maliyet kalemi olmasına sebep olmaktadır. 

Türk deniz filosunun yokluğu ve ulaĢtırma politikalarındaki koordinasyonsuzluk 

sebebiyle; dıĢ ticaret nakliyemiz dıĢarıya kaynak aktaran bir kalem haline 

dönüĢmüĢtür. Türkiye‟nin Batı Avrupa ülkeleri ile olan dıĢ ticaretinin deniz yoluyla 

gerçekleĢtirilen kısmının yaklaĢık yüzde 80‟ini, Yunan deniz filoları 

gerçekleĢtirmektedir. Yunanlıların Türk dıĢ ticaretinden kazandığı ulaĢtırma geliri 

yaklaĢık 10 milyar dolar civarındadır. Dolayısıyla bu çerçevede, Türkiye‟nin ithalat 

veya ihracaatındaki her bir birim artıĢ, Yunanistan ulaĢtırma gelirlerinde 0.1 ila 0.2 

arasında değiĢen oranlarda bir artıĢa sebep olmaktadır. 

Diğer yandan, yakın komĢular ile ticari iliĢkilerimiz asgari düzeyde tutulduğu için, 

Türkiye‟nin en geliĢmiĢ ulaĢtırma sektörü olan kara yolu taĢımacılığı ülke içi 

ulaĢtırma ile sınırlı kalmakta ve geçimini karayolu taĢımacılığı ile sağlayan 2.5 

milyon insanın gelir düzeyinde ciddi bir artıĢ görülmemektedir. Bu da, kara 

nakliyeciliğine bağlı yaklaĢık 20 sektörde daralmaya sebep olmaktadır. 

Talep açısından baktığımızda, Osmalı milletlerinin oluĢturduğu ülkelerdeki talep 

eğilimleri de birbirine yakındır. Türkiye‟de üretilip beğenilen bir malın, Irak ve 

Suriye‟de beğenilme ihtimali, Almanya ve Ġngiltere‟de beğenilme ihtimalinden çok 

daha yüksektir. Aynı sosyo-kültürel havzaya mensup yakın komĢular yerine farklı bir 

sosyo-kültürel havzaya sahip ticari partnerlerin seçilmesi, bir yandan dıĢ ticaretimizin 

derinleĢmesine ve çeĢitlendirilmesine engel olurken, diğer yandan da dıĢ ticaret 

dinamiklerimizin kalıcı olmasını zorlaĢtırmaktadır. 

Türkiye‟nin, Osmanlı milletleri ve Osmanlı hinterlandı ile diplomatik iliĢkiye 

girmesini istemeyen global elitler, Türkiye ekonomisini binlerce kilometre uzaklıktaki 

ülkelere eklemlendirirken, komĢularla ticaretini de minimum düzeye indirgemiĢlerdir. 

Gümrük Birliği‟ne de sokularak, halkların olası bir ticari yakınlaĢmasına bürokratik 

engeller konulmuĢtur. 

Böylelikle bir yandan Türkiye‟nin merkez ülke olması engellenirken, diğer yandan, 

çarpık dıĢ ticareti ile de kaynaklarının dıĢarıya aktarılması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 



Yedi Deniz Yaylası 

Ülkemiz, tarihsel olarak Yedi Deniz Yaylası üzerine kuruludur. Bunlar, Hazar Denizi, 

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezidir. 

Bunların arasındaki platonun odak noktası Türkiyemiz olduğu için, aynı zamanda 

Doğu-Batı, Kuzey-Güney ticaret yollarının kesiĢme noktası da olmuĢtur. Asya ile 

Avrupa‟nın ticaret güzergahı Anadolu olduğu gibi, Karadeniz‟in Akdeniz‟e açılan tek 

kapısı da Türk boğazlarıdır. Türkiye coğrafyasının dünya ticaret sistemi ve kıtalar 

arası ekonomik iliĢkiler açısından taĢıdığı önem, ilk çağlardan beri ağırlığından fazla 

bir Ģey kaybetmiĢ değildir. Uzak hava taĢımacılığının yaygınlaĢması ile birlikte kara 

ve deniz yolu taĢımacılığının eski önemini kaybettiği iddia edilse bile Türkiye‟nin 

enerji havzalarına olan yakınlığı sayesinde Türkiye coğrafyasının ulaĢım açısından 

stratejik önemi değiĢmemiĢtir. 

Anadolu‟nun ulaĢım açısından coğrafi üstünlüğünü en iyi kullananlar Anadolu 

Selçukluları olmuĢtur. Osmanlı döneminde ise Anadolu‟nun coğrafi konumunu ticari 

açıdan değerlendirenler Ermeni ve Rumlar olmuĢtur. Ermeni tüccarlar, Hindistan ile 

Avrupa arasındaki uzak mesafe kervan ticaretini 4 asır boyunca kullandıkları gibi 

Rumlar da Akdeniz Karadeniz arasındaki deniz ticareti ile Arabistan, Anadolu ve 

Balkanlar arsındaki kara ulaĢımını yönlendirmiĢlerdir. Osmanlı‟nın 1838 den sonra 

Ġngiltere ile girdiği tek yanlı ticari iliĢkiler sonucunda, 19uncu yüzyılda Anadolu‟nun 

bu stratejik konumunu Ġngilizler, Levanten tüccarlar eliyle kullanmıĢlardır. 

Türkiyemiz, içinde bulunduğumuz yüzyılda çok büyük ve merkezi bir devlet olabilir. 

Yedi Deniz Yaylası, yeni bir dünyanın merkezi olabilir. Ancak bunun için büyük 

düĢünmek zorundayız.  

Bizler, büyük düĢünmeye ve sıradıĢı iĢleri baĢarmaya yatkın bir milletiz. Malazgirt, 

Hıttin, Ġstanbul‟un Fethi, Çanakkale Destanı, Ġstiklal Harbi... Bunların hiç biri, dünya 

tarihinin normal olayları değildir. 

Sokullu Mehmet PaĢa‟nın önemli bir projesi, Don ve Volga ırmakları arasında 

açılacak bir kanal ile, Hazar Denizini Karadenize bağlamak idi. 1560‟lı yıllarda bu 

proje düĢünülebiliyor ise, Ģimdi niye düĢünülemesin?  

ġöyle bir düĢünün bakalım. Hazar Denizinin Karadeniz‟de bağlanması ile 7 deniz 

birbirine bağlanmıĢ olur. Hatta, böyle bir bağlantının akabinde, Orta Asya ve 

Kafkasların ticari yükü çok fazla olacağından, boğazların yükünü azaltmak için 

Karadeniz direkt olarak Akdeniz‟e de bağlanabilir. Kızılırmak-YeĢilırmak ile Seyhan-

Ceyhan nehirleri arasında uygun bir bağlantı ile Karadeniz Samsun Havzasından 

direkt Ġskenderun Körfezine inilebilir. Bu takdirde, Yedi Deniz Yaylası dünya ticaret 

merkezi haline gelir. 

Gördüğünüz gibi yapılabilecek çok iĢ var. Elimizde çok büyük fırsatlar var. Yeter ki, 

devlet millet elele hareket edelim ve büyük düĢünelim. Bunlar yapılamayacak Ģeyler 

değildir. YaĢanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya, 

milletimizin önündeki en büyük vizyondur. Yedi Deniz Yaylası, Milli GörüĢ‟ün 

merkezi projelerinden sadece biridir. 

 

 

 

Ya İstiklâl Ya İzmihlâl 



Bindokuzyüz doksanlı yıllarla birlikte bize dayatılan küreselleĢmeci ekonomi 

politikaları neticesinde geldiğimiz nokta felaket noktası oldu. Uluslararası tekelci 

sermayenin ve onların politikalarının yılmaz savunucusu AKP hükümeti oldu ve en 

büyük yıkım da bu dönemde gerçekleĢti. ġimdi birkaç vaadi ve ardından gelen 

yalanları ve yıkımları hatırlayalım. 

Öncelikle, AB‟ye girmeden Gümrük Birliğine girerseniz sanayiniz güçlenir ve 

entegrasyon hızlanır, dediler. GB‟ne girdik, sanayimiz öldü. Kalanlar ise sadece 

taĢeronluk yapıyor. 

Tarımsal destekleri kaldırırsak, tarımımız tembellikten kurtulacak ve dünya ile 

rekabet edebilir bir hale gelecekti. Avrupa‟nın ekmek sepeti olacaktık. 

Dediklerini yaptık, tarım ve hayvancılık çöktü. Onların ekmek sepeti olacağız derken 

ekmek parası dilenir hale geldik. 

Bankacılık sisteminiz zayıf, Ģu kriterlere göre yeniden yapılandırın ve dünyaya açılın 

dediler. 

Dediklerini yaptık, 20 tane banka ve 100‟ün üzerinde bağlı Ģirket battı, onbinlerce 

nitelikli insanımız iĢini kaybetti. Yabancı bankalara muhtaç olduk. 

Siz yeterince yabancı sermaye çekemiyorsunuz, Ģu düzenlemeleri yapın yabancı 

sermaye ülkenize akacak. Ancak, yabancı sermaye çok alıngandır, sakın onları 

gücendirecek bir Ģey söylemeyin dediler. 

Dediklerini yaptık ve ülkemiz finans kapitalin sıcak para cennetine döndü. Alınıp 

gitmesinler diye idareciler ağzını açamıyorlar ve kimseye de ağzını açtırmıyorlar. 

Tekstil gibi güçlü olan sektörlerimiz ile rekabet edemeyince, önce Çin darbesi ile 

dövdüler sonra da düĢük kur politikası ile ihracatçıların kârlarını ellerinden aldılar. 

Bize, artık dünya küçük bir Pazar haline geldi. Her Ģeyi özelleĢtirin. Kendinizi de 

sıkmayın? Gidin, Rusya‟da, Çin‟de, Afrika‟da, AB ve ABD‟de iĢ kurun köĢeyi dönün 

dediler. 

Dediklerini yaptık ve iĢadamlarımız dünyanın her yerine gitti. Ama eli boĢ döndü. 

Bununla da kalsa iyi. Döndüğünde elde avuçta var olanın da “özelleĢtirme” adı altında 

yabancılara satıldığını gördü. Yani, Midyat‟a pirince giderken evdeki bulgurdan 

olduk. 

Bu arada devletin borçları sürekli arttı ve tahammül edilemez boyutlara ulaĢtı. Borcu 

ödemek için borç aldık. Biraz tedirgin olduk ama “kafaya takmayın, önemli olan borç 

miktarı değil O‟nun milli gelire oranıdır” dediler, çeĢitli örnekler gösterdiler. Formül 

oyunları ortaya çıkınca da iĢi piĢkinliğe vurdular. 

Gün geçtikçe iĢimizi kaybettik, aĢımızı kaybettik, inancımızı bile kaybetmek üzereyiz.  

Kısacası; küreselci, elitist, global politikalar bize ne vaad ettiyse hep tersi çıktı ve iflas 

etti.  

Bundan sonra, yakında, dönüĢü olmayan bir tünele girmiĢ olacağız! ĠĢte tam bu 

noktada “Milli Ekonomi”ye dönmek mecburiyetindeyiz. Bu değiĢikliğin biraz 

maliyeti olacaktır ancak bundan sonraki sürecin maliyeti ile kıyaslandığında, devede 

kulak misalidir. Sonuç itibarıyla da çok daha hayırlıdır. 

Bir çift kelime bu noktayı çok iyi izah eder; Ya istiklâl, ya izmihlâl. 
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