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NEW YORK – Türkiye’ye yaptığım son ziyaret, 
son on yıldaki büyük ekonomik başarıyı bana 
hatırlattı. Ekonomi hızlı bir şekilde büyümüş, 

eşitsizlik azalıyor ve innovasyon yükselişte. 
 Türkiye’nin başarıları, komşuları düşünüldüğünde, 

daha fazla dikkate değerdir. Batı komşuları Kıbrıs ve Yu-
nanistan, euro bölge krizinin merkezindedir. Güneydo-
ğusunda, neredeyse 400000 mülteciyi Türkiye’ye sü-
rüklemiş, savaş mağduru Suriye vardır. Doğusunda İran 
ve Irak uzanmaktadır. Kuzeydoğusunda Ermenistan ve 
Gürcistan yer almaktadır. Dünya üzerinde daha komp-
like bir komşuluk varsa şayet, bunu bulmak zor olurdu.

Türkiye tüm bu bölgesel karışıklıklarla kuşatılmış olsa 
da olağanüstü adımlar atmıştır. 1999-2001 yıllarındaki 
ani bir düşüşten sonra, ekonomi 2002’den 2012’ye kadar 
ortalama yılda %5 oranında büyümüştür. Tüm bu bölge-
sel savaşlara rağmen, barışçıl bir ortamı muhafaza etmiş-
tir. 2000 – 2001 yıllarındaki bankacılık alanında yaşanan 
buhrandan tecrübe kazanarak, Türk bankaları geçmiş on 
yılın ani yükseliş ve düşüş dönemini atlatmıştır.  Eşitsizlik 
düşmektedir. Hükümet her seferinde halk oyunun büyük 
bir kısmını alarak üç kez art arda seçim kazanmıştır. İçi boş 
balon söylemler ya da kaynak keşiflerinden ziyade, temel 
prensiplere dayanan Türkiye’nin yükselişi çok da çarpıcı 
değildir. Aslında, Türkiye komşularının petrol ve gazından 
yoksundur ancak onu da sanayi ve hizmet alanlarındaki re-
kabetçilikle dengelemektedir. Tek başına, Türkiye’yi dün-
yanın en gözde turistik yerlerinden biri yapan turizm 2012 
yılında 36 milyondan fazla ziyaretçiyi çekmiştir.

Kısa bir Ankara ziyareti bile birinin bu geri planda-
ki güçleri görmesini sağlar. Havaalanı, karayolları ve di-
ğer altyapı birinci sınıf olup şehirlerarası hızlı tren hattı 
Ankara’yı ülkenin diğer kısımlarıyla buluşturur. İleri mü-
hendislik çalışmalarının birçoğu kendilerine aittir. Türk 
inşaat firmaları uluslararası rekabetçi olup tüm Orta Doğu 
ve Afrika’da teklif alıp ihaleler kazanmaktadır. Türkiye üni-
versiteleri de yükselmektedir. Afrika ve Asya’dan öğrenci 
çekerek Ankara yükseköğretimin merkezi olmuştur. Tür-
kiye giderek artan sayıdaki uluslararası öğrencileri çekme-
yi amaçlayarak birçok gözde programını İngilizce hazırla-
mıştır. Ülkenin üniversiteleri diğer alanlar arasından hava 
elektroniği, bilgi teknolojileri ve ileri elektronik alanların-
da yüksek teknoloji şirketleri ile işbirliği yapmaktadır.

Türkiye ağırlıklı olarak sürdürülebilir teknolojilerde 
yatırım yapmaya başlamıştır. Ülke rüzgâr, jeotermal ve 
diğer yenilenebilir enerjide oldukça zengindir ve büyük 
bir olasılıkla ileri yeşil yeniliklerin global bir ihracatçısı 
olacaktır. Atık arıtım tesisleri tipik olarak turistlerin ilgi 
odağı değildir fakat Ankara’nın yeni bütünleşmiş kentsel 
atık yönetim sistemi küresel dikkati tam anlamıyla çek-
miştir. Birkaç sene öncesine kadar, atıklar kötü kokan, 
zehirli katı atık sahasında yığılmaktaydı. Şimdi ise, en 
son teknoloji ile katı atık sahası yeşil bir alana dönüştü-
rülmüştür. Özel atık yönetim şirketi ITC her gün yüzler-
ce ton katı belediye atıklarını almaktadır. Atıklar dönüş-
türülebilir materyaller (plastik, metal) ve organik atık-
lar olarak ayrıştırılır. Organik atıklar 25 megavatlık bir 
elektrik tesisinde elektrik üretmek amacıyla kullanılan 
metan ve gübre üreterek fermantasyon tesislerinde işlen-
mektedir. Kaybedilen ısı orkide, çilek ve domates yetiş-
tiren tesislerin seralarına nakledilirken üretilen elektrik 
şehrin enerji nakil şebekesine geri aktarılmaktadır.

DEvAMI SAYfA 3’DE

N EW YORK – A recent visit to Turkey reminded 
me of its enormous economic successes during the 
last decade. The economy has grown rapidly, in-

equality is declining, and innovation is on the rise.
Turkey’s achievements are all the more remarkable when 

one considers its neighborhood. Its neighbors to the west, 
Cyprus and Greece, are at the epicenter of the eurozone cri-
sis. To the southeast is war-torn Syria, which has already 
disgorged almost 400,000 refugees into Turkey. To the east 
lie Iraq and Iran. And to the northeast lie Armenia and 
Georgia. If there is a more complicated neighborhood in the 
world, it would be difficult to find it.

Yet Turkey has made remarkable strides in the midst of 
regional upheavals. After a sharp downturn in 1999-2001, 
the economy grew by 5% per year on average from 2002 
to 2012. It has remained at peace, despite regional wars. 
Its banks avoided the boom-bust cycle of the past decade, 
having learned from the banking collapse in 2000-2001. 
Inequality has been falling. And the government has won 
three consecutive general elections, each time with a greater 
share of the popular vote. CommentsView/Create comment 
on this paragraphThere is nothing flashy about Turkey’s rise, 
which has been based on fundamentals, rather than bubbles 
or resource discoveries. Indeed, Turkey lacks its neighbors’ 
oil and gas resources, but it compensates for this with the 
competitiveness of its industry and services. Tourism alone 
attracted more than 36 million visitors in 2012, making 
Turkey one of the world’s top destinations.

Even a short stay in Ankara allows one to see these underly-
ing strengths. The airport, highways, and other infrastructure 
are first class, and a high-speed intercity rail network links 
Ankara with other parts of the country. Much of the advanced 
engineering is homegrown. Turkish construction firms are in-
ternationally competitive and increasingly win bids through-
out the Middle East and Africa. CommentsView/Create com-
ment on this paragraph Turkey’s universities are rising as well. 
Ankara has become a hub of higher education, attracting stu-
dents from Africa and Asia. Many top programs are in Eng-
lish, ensuring that Turkey will attract an increasing number 
of international students. And the country’s universities are 
increasingly spinning off high-tech companies in avionics, in-
formation technology, and advanced electronics, among other 
areas. CommentsView/Create comment on this paragraphTo 
its credit, Turkey has begun to invest heavily in sustainable 
technologies. The country is rich in wind, geothermal, and 
other renewable energy, and will most likely become a global 
exporter of advanced green innovations.

CommentsView/Create comment on this paragraphWaste-
treatment facilities are not typically tourist attractions, but 
Ankara’s novel integrated urban waste-management system 
has rightly attracted global attention. Until a few years ago, 
the waste was dumped into a fetid, stinking, noxious land-
fill. Now, with cutting-edge technology, the landfill has been 
turned into a green zone. The private waste-management 
company ITC receives thousands of tons of solid municipal 
waste each day. The waste is separated into recyclable materi-
als (plastics, metals) and organic waste. The organic waste is 
processed in a fermentation plant, producing compost and 
methane, which is used to produce electricity in a 25-mega-
watt power plant. The electricity is returned to the city’s power 
grid, while the heat exhaust is piped to the facility’s green-
houses, which produce tomatoes, strawberries, and orchids.

CONTINUES ON PAGE 3

TÜRKİYE NEDEN BAŞARILI?
Why Turkey is Thriving

 Jeffrey D. Sachs
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Çağın gerektirdiği insan gücünü yetiştir-
mek için modern ve çağdaş bir ortama 
sahip olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 9 
fakülte, 3 meslek yüksekokul, 1 yükseko-

kul, 2 enstitü ve 15 araştırma merkezi ile eğitim 
öğretim hayatına devam etmektedir. Türkiye’nin 
en güçlü akademik ve mesleki bilgi birikimi-
ne sahip, donanımlı ve deneyimli öğretim ele-
manlarını bünyesinde barındıran İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nin, yeni kurmuş olduğu İnsan Hak-
ları ve Demokrasi Merkezi’nin kadrosuna Nobel 
Barış Ödüllü Yemenli Kadın Gazeteci ve Aktivist 
Tevekkül Karman da katıldı. Arap Baharı, Yemen 
Devrimi, Yemen–Türkiye İlişkileri, Ortadoğu Böl-
gesi, Yemen’deki güncel durum ve eğitim konula-
rıyla ilgili çalışmalar yürütecek olan Tevekkül Kar-
man, İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi’nin 
kurulumasına da öncülük ediyor.

Kurulan merkez, demokrasi, insan hakları, eşit-
lik, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi konular üze-
rinde çalışmalar yaparak, toplumsal gelişime katkı 
sunmayı amaçlıyor. Özellikle kadın ve çocuk ko-
nuları üzerinde yoğunlaşarak, başarılı bir yöne-
tişim geliştirilebilmesini hedefleyen İnsan Hak-
ları ve Demokrasi Merkezi; yapmış olduğu çalış-
malar ve almış olduğu Nobel Barış Ödülü nede-
niyle Tevekkül Karman’ın ismiyle anılacak. Tevek-
kül Karman İnsan Hakları ve Demokrasi Merke-
zi, su kıtlığı, hijyen, sağlık, eğitim, enerji ve bes-
lenme gibi dünyanın önemli problemlerine karşı 

politikalar geliştirilmesi hu-
sunda da çalışmalar yürü-

tecek. Bu çalışmaları 
ulusal-uluslararası 
alanda faaliyet gös-
teren sivil toplum 

örgütleri ve üni-
versitelerle bir-

likte yürü-
tecek olan 
Tevekkül 
Karman 

İnsan Hakla-
rı ve Demok-
rasi Merkezi; 
düzenleyeceği 
konfrans, se-
miner, panel, 
sempozyum 

ve bilimsel kong-
relerle önemli projele-
re imza atmaya hazırla-
nıyor.

İstanbul Aydın Üni-
versitesi tarafından ku-
rulan ve Nobel Barış 
Ödüllü Kadın Gazete-
ci Tevekkül Karman’ın 
isminin verildiği İn-
san Hakları ve Demok-
rasi Merkezi’nin tanı-
tım toplantısı gerçekleş-
ti. İstanbul Aydın Üni-
versitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Dr. Mus-

tafa Aydın ve Nobel Barış Ödüllü Kadın Gazete-
ci Tevekkül Karman’ın katıldığı toplantıda merkez 
hakkında bilgi verildi. Toplantının ardından öğ-
rencilerle bir araya gelen Nobel Barış Ödülü Ye-
menli Kadın Gazeteci ve Aktivist Tevekkül Kar-
man, Yemen'de ve Ortadoğu'da yaşanan ayrın-
tıları paylaştı. Tevekkül Karman, “Biz bu nokta-
ya gelebilmek için çok şey feda ettik. Çok büyük 
fedakârlıklar yaptık. İnsanlar özgürlüklerini geri 
alabilmek için bu devrimleri yaptılar. Sizin yaşla-
rınızdaki gençler sadece kendi özgürlüklerini değil 
tüm dünya halklarının özgürlüğü için, kendi coğ-
rafyalarının özgürlüğü için savaştılar. İnsanlar evle-
rinin yerle bir olduğuna şahit oldular. Politik, sos-
yal, ekonomik her şeylerini kaybettiler. Gençleri-
miz, dünyanın tüm kötülükleri için savaştı. Müs-
lümanlar şimdiye kadar terörist gibi, hırsız gibi 
kötü niyetli gösterilmeye çalışıldı ve bu düşünce-
yi yıkmak için de savaştılar. Tüm dünyaya, barı-
şı destekleyen iyi insanlar olduğumuzu kanıtla-
dılar. Diktatörlerin yok olmaya mahkûm olduk-
larını gösterdiler. Gençlerimiz kadınlarımız Arap 
Baharı’nda hep en önde yer aldılar. Bu gençler ve 
kadınlar dünyanın en kötü rejimini yıktılar. Çün-
kü hayallerine inandılar. Değişimi yaratmak için 
buna liderlik etmek istediler. Eğer siz hayallerini-
ze ve umutlarınıza inanıyorsanız, bunu etrafınız-
dakilere daha çabuk yayabilirsiniz. Arap gençleri 
hayallerine ve umutlarına inandılar” dedi. Tevek-
kül Karman Arap Baharı'nın amacına ulaşıp ulaş-
madığı konusunda, “Arap Baharı hedeflediği ama-
ca henüz ulaşmış değil. Daha biz ilk basamağını 
tamamlayabildik. İlk basamakta rejimlerin başla-
rını yıkmayı başardık. Sıra şimdi ikinci basamağa 
geliyor. İkinci basamağımızdaysa bütün yozlaşmış 
birimleri ülkelerimizden çıkarmayı hedefliyoruz. 
İnşallah Suriye'de de çok yakında ikinci basama-
ğa ulaşılacak. Bundan sonra ise amacımız bütün 
kanunları ve yapıları gençlerin, kadınların istekleri 
doğrultusunda şekillendirmek. Hedefimiz demok-
rasi, özgürlük, eşitlik ve iyi bir yaşamdır” şeklinde 
görüşlerini dile getirdi. 

mission in Al Jazire television, in which the vehement 
celebrations that were organized following the with-
drawal of Mubarek and bestirred Cairo were broad-
cast on February 11, hundreds of male and female Ye-
menians have gathered in front of Sana University and 
shouted the slogans of “Yesterday Tunisia, today Egypt, 
Tomorrow Yemen”, “Revolution, from Yemen, Sana to 
Aden” and the slogan “The people want to subvert the 
regime “ which is accepted as the slogan of the arab 
spring. Bravery and anti-government activism of Kar-
man has made her into an object of hate for the regi-
me of Salih. The regime imprisoned her twice and that 
made her even more popular in the eyes of the people. 
Her house in Sana was plundered in the raids organi-
zed by the secret police. Several attempts were made to 
kill her. The most important of them was the attempt 
of a woman to stab her in the back. The assasination 
was prevented by the supporters of Karman. She was 
arrested in midnight on January 22, 2011 and taken 
to the women’s prison. However Ali Abdullah Salih re-
gime had to release her as a result of the big protest ma-
nifestations organized in front of the governorship bu-
ilding and the intensive flood of international solida-
rity messages. The arrest of Karman caused the waves 
of woman protesters scatter to the streets of Sana and 
other cities and this was something rarely seen in Ye-
men. Karman was relesed early next morning and led 
another protest demonstration the day she was released. 
Karman was awarded the following titles and rewards 
during the last five years. 

The roots of Karman goes back to the city of Taiz 
which is one of the main urban centers of Yemen with 
a large middle class and is the place of birth of many 
yemenian intellectuals. Her father Abdül-Selam Kar-
man was the minister of justice of the Salih regime in 
his time but had resigned to protest corruption. Kar-
man is a member of the central management commit-
tes of the Islah Party which is the big islamic opposi-
tion party of Yemen. Karman continues her struggle 
against corruption and injustice since she was awar-
ded the Nobel peace prize. She has boycotted the ye-
menian national dialogue conference (UDK) that 
had begun on March 18, 2013. UDK which has 
been organized under the sponsorship of UN, is an 
activity that has been organized for the purpose of the 
political transformation of Yemen and for preparing 
a political road map for the political future of the co-
untry. It has a total number of 565 delegates repre-
senting various political and ideological groups. In a 
statement she made in her official facebook page Kar-
man said that she won’t participate in the national 
dialogue and added that her protests, which she carri-
ed out shoulder to shoulder with the youth in the stre-
ets and squares for the purpose of realizing a democ-
ratic transformation shall continue. 

NOBEl BARIŞ ÖDÜllÜ TEvEKKÜl 
KARMAN İSTANBul AYDIN 

ÜNİvERSİTESİ KADROSuNA KATIlDI
THE WINNER OF NOBEL PEACE PRIZE, TEVEKKÜL KARMAN HAS 
JOINED THE TEACHING STAFF OF ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 

Yemen Devrimi ve Arap Baharı’nın 
başlamasına öncülük eden Nobel 

Barış Ödüllü Yemenli Kadın Gazeteci 
ve Aktivist Tevekkül Karman, 

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
kurulan İnsan Hakları ve Demokrasi 

Merkezi’nin kadrosuna katıldı.

In the light of our mission to provide a 
dynamic and integrating academic life 

that connects the political, economic and 
socio-economic developments in the 

Middle-East and other regions of the world 
and innovative and high quality education 

to one another, we had an opportunity to 
get acquainted with Tevekkül Karman who 

is the mother of the yemenian opposition 
and the youngest person who has won 

Nobel peace prize in Sana. 

D r. Mustafa Aydın made the following 
statement following his talks with Te-
vekkül Karman: “It has been decided 
to set up Tevekkül Karman Democracy 

and Freedom Center and it is obvious that this center 
shall play a significant role in the future of Middle-
east and provide valuable services both for our geog-
raphical region and also to the world in general. This 
center shall be a place where people not only from our 
region but also from various countries in the world, 
who provide service, produce ideas and states his/her 
ideas in this field, shall meet under the same roof. 

Mrs. Tevekkül is a yemenian human rights activist 
who is a journalist, politician and a member of the 
international transparency organization.

She has been recently awarded Nobel prize taking 
into consideration the peaceful struggle that she had 
carried out for freedom of expression, women’s rights, 
solution of the hardships of the journalists and remo-
val of corruption in her country which is shaken by po-
litical conflicts. The following pres announcement was 
made by the Nobel Peace Prize Institution on Octo-
ber 7, 2011: Tevekkül Karman has been the leader of 
the struggle for women’s rights, democracy and peace 
under the most difficult conditions, both during and 
before the Arab spring. Karman has founded the non-
governmental organization “Unchained Female Jour-
nalists” which defended the freedom of press in San’a 
in 2005. Even four years before the winds of the Arab 
spring had begun to blow, Karman was organising we-
ekly sit-in acts and protests in front of the governmental 
buildings and Woman’s school of Sana universit for the 
purpose of demanding women’s rights and democracy. 
Karman‘s leadership skill in activating the anti- go-
vernment protests in a traditionalist and conservati-
ve society like Yemen was really unique. Her bravery, 
resolution and faith showed the people of Yemen that 
she was able to lead the women’s struggle for freedom 
and democracy. As may be estimated Karman became 
a source of inspiration for millions of Yemenian women 
and men. Her statement that “The solution of the prob-
lems of women is only possible in a free and democra-
tic society in which the energy of all people, irrespecti-
ve of whether they are men or women, are released” has 
got about. Mrs. Karman was born in the year in which 
Ali Abdullah Salih became the president in the region 
which was then called the Northern Yemen. Througho-
ut all her life she witnessed the severe political turmo-
ils and security crisis in Yemen and the economic crisis 
that the country suffered and how all these conditions 
brought the Yemenian state to the brink of collapse. The 
yemenian women and youth saw their own reflections 
in Tunisia and Egypt where the people had destroyed 
the walls of fear and collapsed the foundations of the 
autocratic regimes. The riots in Yemen looked like the 
first stage of the riots in Tunisia. The riots began with 
demands for creating job opportunities and betterment 
of living conditions and the refusal of the government 
to make constitutional changes. In the month of De-
cember of 2010 Karman led the protest demonstrati-
ons organized to support the tunisian people and sent 
messages to the handy phones of lots of people in order 
to ensure the widest possible participation in the protest 
meetings. Protest demonstrations were dispersed using 
truncheons and pressurized water. After the live trans-
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BAŞ TARAfI SAYfA 1’DE

Türkiye’nin sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerindeki 
çeşitlendirilmiş ve yenilikçi temelleri dünyadaki Ame-
rika ve Batı Avrupa’dan Afrika, Doğu Avrupa, Orta 
Doğu ve Asya’ya kayan pazar olanaklarına hizmet et-
mektedir. Türkiye batının yüksek gelirli pazarlarından 
ziyade, güney ve doğudaki yükselen ekonomilere artan 
şekilde yönelen ihracatıyla tüm yeni fırsatları elde tut-
mada ustalaşmıştır. Asya ve Afrika Türkiye’nin inşaat 
firmaları, bilgi teknolojileri ve yeşil yenilikleri için güç-
lü pazar olduğu sürece bu trend devam edecektir. Peki, 
Türkiye bunu nasıl yaptı? En önemlisi, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can liderliğindeki ekonomi timi temel prensiplere bağlı 
kalmış ve uzun vadede bakabilmiştir. Kısa süreli istik-
rarsızlık ve banka krizleri yıllarından sonra 2003 yılın-
da Erdoğan ülke yönetiminin başına geçmiştir. ulusla-
rarası Para fonu acil bir kurtarma operasyonu için çağ-
rılmıştır. Adım adım Erdoğan – Babacan stratejisi ban-
ka sektörünü yeniden inşa etme, bütçeyi kontrol altına 
alma, altyapı, eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarını içe-
ren yoğun ve sürekli yatırımlar yapmayı hedefliyordu. 
Akılcı diplomasinin de katkısı olmuştur. Türkiye aşı-
rı uçlar bölgesinde sadık ılımlı bir ses haline gelmiştir. 
Komşuluk ilişkilerinde ana güçlerle dengeli bir diplo-
masi (mümkün olduğunca) ve açık bir kapıyı muhafa-
za etmiştir. Bu sadece Türkiye’nin içsel dengesini koru-
mada yardımcı olmamış aynı zamanda bölücü jeopoli-
tik riskler ve ağır yükümlülükler olmaksızın dostluklar 
edinme ve yeni pazarlar kazanmasını sağlamıştır. Şüp-
hesiz ki, Türkiye’nin hızla büyüyen yoluna devam ede-
bilme yeteneği belirsizliğini korumaktadır. Euro böl-
gesi, Suriye, Irak, İran ya da dünya petrol fiyatları gibi 
herhangi bir ya da birden fazla krizin bir araya gelme-
si istikrarsızlığı yaratabilir. Bir diğer küresek finansal 
kriz kısa süreli sermaye akışını sekteye uğratabilir. Teh-
likeli komşuluk kaçınılmaz riskleri doğurur ki, Türki-
ye son on yıldır bunların üstesinden gelmek için tak-
dire şayan bir performans göstermiştir. Dahası, özel-
likle kız çocukları ve kadınların, eğitim kalitesi ve va-
tandaşlık haklarını yükseltme mücadelesi bir öncelik 
oluşturmuştur. Neyse ki, hükûmet eğitim mücadelesi-
ni açık bir şekilde kabullenmiştir ve sınıflarda yeni bilgi 
teknolojilerinin tanıtılması, yatırımların artırılması ve 
okul reformları yoluyla takip etmiştir. Türkiye’nin ba-
şarıları Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar uza-
nan tarihi, onlarca yıllık yatırımların yansıması, insan-
larının yetenekleri ve hükûmetin kapasitesinde derin 
köklere sahiptir. Diğer ülkeler basit bir şekilde bu başa-
rıları kopyalayamaz fakat uyarıcı içi boş kısa süreli dü-
şünme dünyasında sık sık unutulan dersi hala öğrene-
bilirler. uzun süreli büyüme parasal ve mali politikalar, 
bankaları düzenleyecek siyasi irade ve altyapı ve en son 
teknolojilerde yapılacak özel ve kamusal cesur yatırım-
ların kombinasyonundan doğar. (Merkezi Prag Olan Yorum Ağır-

lıklı İnternet Sitesi Project-Syndicate - 27 Mayıs 2013)
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Turkey’s diversified, innovative base of industry, con-
struction, and services serves it well in a world in which 
market opportunities are shifting from the United States 
and Western Europe to Africa, Eastern Europe, the Mid-
dle East, and Asia. Turkey has been deft in seizing these 
new opportunities, with exports increasingly headed 
south and east to the emerging economies, rather than 
west to high-income markets. This trend will continue, 
as Africa and Asia become robust markets for Turkey’s 
construction firms, information technology, and green 
innovations.

So, how did Turkey do it? Most important, Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan and his economics team, 
led by Deputy Prime Minister Ali Babacan, have stuck 
to basics and looked to the long term. Erdoğan came to 
power in 2003, after years of short-term instability and 
banking crises. The International Monetary Fund had 
been called in for an emergency rescue. Step by step, the 
Erdoğan-Babacan strategy was to rebuild the banking 
sector, get the budget under control, and invest heavily 
and consistently where it counts: infrastructure, educa-
tion, health, and technology. Smart diplomacy has also 
helped. Turkey has remained a staunchly moderate voice 
in a region of extremes. It has kept an open door and 
balanced diplomacy (to the extent possible) with the ma-
jor powers in its neighborhood. This has helped Turkey 
not only to maintain its own internal balance, but also 
to win markets and keep friends without the heavy bag-
gage and risks of divisive geopolitics. No doubt, Turkey’s 
ability to continue on a rapid growth trajectory remains 
uncertain. Any combination of crises – the eurozone, 
Syria, Iraq, Iran, or world oil prices – could create in-
stability. Another global financial crisis could disrupt 
short-term capital inflows. A dangerous neighborhood 
means inescapable risks, though Turkey has demon-
strated a remarkable capacity during the last decade to 
surmount them.

Moreover, the challenge of raising educational quality 
and attainment, especially of girls and women, remains 
a priority. Fortunately, the government has clearly ac-
knowledged the education challenge and is pursuing it 
through school reforms, increased investments, and the 
introduction of new information technologies in the 
classroom.

Turkey’s successes have deep roots in governmental ca-
pacity and its people’s skills, reflecting decades of invest-
ment and centuries of history dating back to Ottoman 
times. Other countries cannot simply copy these achieve-
ments; but they can still learn the main lesson that is too 
often forgotten in a world of “stimulus,” bubbles, and 
short-term thinking. Long-term growth stems from pru-
dent monetary and fiscal policies, the political will to 
regulate banks, and a combination of bold public and 
private investments in infrastructure, skills, and cutting-
edge technologies.

Modern çağda küresel ekonominin 
söz sahipleri arasında yer alabilmek 
teknolojik inovasyona ağırlık ver-

mekle mümkün. Almanya AR-GE’ye yılda 50 
milyar Euro harcıyor. Essen kentindeki Alman 
Bilim vakfı düzenli olarak Alman ekonomisi-
nin bütün sektörlerinde araştırma ve geliştirme 
(AR-GE) çalışmalarına ne kadar kaynak ayrıl-
dığını araştırır. Kriz yılı 2009’daki durgunlu-
ğun ardından AR-GE harcamaları geçen yıl 
yüzde yedi oranında artarak 50 milyar Euro’ya 
ulaşmış. Almanya’daki şirketler kesenin ağzı-
nı iyice açıp ilk kez olmak üzere bir yıl içinde 
araştırma ve geliştirmeye 50 milyar 300 mil-
yon Euro harcadılar. Alman Bilim vakfı söz-
cüsü Andreas Kladroba yüzde yedinin son yıl-
ların en yüksek artış oranı olduğunu söylüyor.

En kıymetli sermaye, inovasyon

Bilim vakfı’nın kapsamlı araştırmasına bü-
tün sektörlerden 20 bin işletme katılmış. Al-
man şirketleri ekonomik krizin tırmandığı 
2009 yılında AR-GE yatırımlarını azaltmıştı. 
Andreas Kladroba artık hemen bütün branş-
larda en önemli sermaye sayılan inovasyona 
ağırlık verildiğini söylüyor. Kladroba, araştır-
ma ve geliştirmenin geleceğe yatırım olduğu-
nu ve kriz dönemlerinde de ihmale gelmeye-
ceğini herkesin anlamış olmasını anketin en 
değerli sonucu olduğunu sözlerine ekliyor. 
Almanya’nın krize rağmen verimli yatırım yeri 
olma özelliğini korumasında AR-GE’ye ağırlık 
verilmesi de önemli rol oynuyor. Bilim vakfı 
uzmanı Kladroba, şirketlerin AR-GE bölüm-
lerini genişletip eleman sayısını arttırmalarının 
günlük sıkıntıları unutup gözlerini geleceğe çe-
virmeleriyle ilgili olduğunu belirtiyor. Alman 
şirketlerinin araştırma ve geliştirme bölümle-
rinde 350 bin kişi çalışıyor. Eleman sayısı bir 
yılda yüzde 3,5 arttı.

Otomotiv ARGE şampiyonu

Alman sanayi sektörünün AR-GE’ye ağır-
lık veren branşlarının başında otomotivci-
lik geliyor. AR-GE araştırmalarının yakla-
şık üçte birine tekabül eden 16 milyar Euro 
otomotivcilik şirketleri tarafından harcanmış. 
Ürün ve fabrikasyon inovasyonu için elektro-
teknik sekiz, makine endüstrisi beş, eczacılık 
dört, kimya endüstrisi ise üç milyar Euroluk 
AR-GE bütçesi kullanmış. Bütün bu branşla-
rın Alman ekonomisinin ihracat yükünü üst-
lenen işletmeler olduğu göze çarpıyor. And-
reas Kladroba otomobil endüstrisinin küresel 
durgunluğa rağmen araştırma ve geliştirmeye 
daha fazla yatırım yapmasını şöyle açıklıyor: 
“Kanımca gelecekte bu branşı bekleyen dönü-
şüm, araştırma bütçesini şişiren başlıca faktör. 
Elektrikli otomobil çağına yaklaştığımızı ha-
tırlatmak isterim. Otomotivciliğin geçiş dö-
neminde bulunduğumuz düşüncesiyle için-
de bulunduğumuz durgunluğa aldırış etme-
den geleceğin teknolojilerine yüklenmesi böy-
le izah edilebilir.”

AR-GE harcamalarında, dünyanın en büyük 
otomotivcilik kuruluşlarından volkswagen 
tröstü altı milyar Euro ile ilk sırayı alıyor. Onu 
Daimler ve Siemens şirketleri izliyor. Araştır-
ma ağırlıklı şirketler sıralamasında volkswagen 
altıncı, Daimler ise on üçüncü. Enerji şirketle-
ri ise genel trende aykırı olarak AR-GE harca-
malarını yüzde dört oranında düşürdüler. Bu 
branştaki yeşil enerjiye geçiş çerçevesinde ya-
tırımların şebeke altyapısına kaydırıldığı tah-
min ediliyor.

Trend değişmeyecek

Bilim vakfı uzmanı Kladroba büyük har-
camalar büyük şirketlerce yapılmakla birlik-
te, küçük parayla büyük yenilikler de yapı-
labildiğini söylüyor. Kladroba, “Orta ölçekli 
işletmeler için de AR-GE son derece önem-
li. Küçük ama kaliteli birçok işletmede birin-
ci sınıf araştırma yapılıyor ve bu çalışmaların 
sonunda piyasaya yüksek kaliteli ürünler çı-
kıyor.” diyor.

Almanya gibi hammadde fakiri bir ülkenin 
küresel rekabet ortamına ayak uydurabilmesi 
inovasyon ve ürün geliştirme başarısıyla müm-
kün olabiliyor. Kladroba Euro krizine ve küre-
sel ekonomik güvensizliğe rağmen bu trendin 
değişmediğini, Alman şirketlerinin AR-GE ya-
tırımlarını daha da arttırmayı planladığını ve 
artış oranları düşse bile bütçelerini küçültmele-
rinin söz konusu olmadığını, söylüyor.

I t is only possible by concentrating on tech-
nological innovation s to take part among 
those who have a say in the modern global 

economy. Germany spends 50 million Euro for R 
& D a year. The german science foundation in Es-
sen regularly investigates how much resources are 
allocated for research and development (R&D) 
activities in all the sectors of the german economy. 
Following the stagnation in the crisis year 2009 
the expenditures for R&D activities in Germany 
has increased to 50 billion Euros last year which 
corresponds to an increase of 7 % in comparison 
to the previous year. The R&D expenditures has 
reachd 50 billion 300 million this year for the first 
time and is an evidence of the huge sums that the 
german companies spend for R&D activities. The 
spokesman of the german science foundation Mr. 
Andreas Kladroba has said that an increase of 7 % 
is the highest increase recorded in the recent years. 

The most valuable capital: innovation 

Enterprises from all sectors have participated in 
the comprehensive research conducted by the sci-
ence foundation and the german companies have 
decreased their R&D investments in the year 2009 
during which economic crisis has escalated.. Andreas 
Kladroba says that weight is given to innovation in 
almost all the branches today. Kladroba said that the 
fact that research and development are the invest-
ments of the future and can not be neglected even 
during the period of economic crisis has been under-
stood by everyone is the most valuable result of the 
survey. The fact that weight is given to R&D plays 
an important role that ensures that Germany is a 
productive place for investment despite the economic 
crisis. The expert of the science foundation Mr. Klad-
roba says that the fact that the companies expand 
their R&D departments and increase the R&D per-
sonnel may be accounted for by the fact that they 
have turned their eyes towards future by forgetting 
their daily troubles. 350 personnel is employed in the 
R&D departments of the german companies. 

Automotive sector ranks the first among the ger-
man industrial sectors which gives weight to R& D. 
Approximately 16 billion Euros which corresponds 
to one third of the amount of expenditures for 
R&D activities has been spent by the automotive 
companies. Electrotechical, machinery, pharma-
ceutical and chemical sectors have spent eight, five, 
four and three billion Euros respectively for inno-
vations in the field of products and fabrication. It 
is a striking fact that all these sectors comprise the 
enterprises that carries the burden of export of the 
german economy. Andreas Kladroba accounts for 
the fact that the automotive sector has made more 
investment in research and development activities 
despite the global stagnation as follows: I think that 
the transformation that awaits this sector in the 
future is the main factor that inflates the budget 
allocated for research. I would like to remind that 
we are approaching the age of electrical automotive. 
The fact that the automotive sector gives weight to 
the technologies of the future without paying atten-
tion to the economic stagnation on the basis of the 
belief that the sector is in a period of transition can 
only be accountd for in this way. Volkswagen which 
is one of the biggest automotive companies of the 
world ranks the first with 6 billion Euros in the 
field of R&D expenditures. It is follow d by Daim-
ler and Siemens. Volkswagen ranks the sixth among 
the companies which gives weight to research while 
Daimler ranks the third. Energy companies on the 
other hand have dropped their R&D budget by 4 
% contrary to the general trend. It is observed that 
the investment s have been shifted to the network 
infrastructure within the framework of the transi-
tion to the green energy in this sector. 

The trend shall not change 

The expert of the science foundation Mr. Kladroba 
said that despite the huge investments made by the 
big companies big innovations are also made using 
small amounts of money. He says the following in 
this regard: “R&D is also very important for middle 
-scale enterprise s. High quality research is conducted 
in small but good quality enterprise s and high qual-
ity products are introduced to the market as a result 
of these study s. The adaptation of a country like Ger-
many which does not have rich raw material sources 
to the global competition environment can only be 
possible through a success in the field of creating inno-
vations and product development. Kladroba says that 
this trend has not changed despite the Euro crisis and 
global economic insecurity, that the german compa-
nies plan to increase their R&D investments even 
more and that a shrinking of R&D budgets is out 
of the question even if the rates of increase may drop. 

AlMAN MuCİzESİNİN SIRRI: ARGE
THE SECRET OF THE GERMAN MIRACLE: R&D
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THE FUTURE OF USA

RelIgIous and socIal cRIsIs and TheIR consequence s

James Petras

21. yüzyılın ilk on yılı (2000-2012); tekrar 
eden ve şiddetli ekonomik ve sosyal krizler, 
uzun süreli ve birbirini izleyen savaşlar ve 

Amerikalıların büyük çoğunluğu için giderek dü-
şen yaşam standartları demekti. Bu krize halk na-
sıl tepki verdi? İki partili egemen sınıflara meydan 
okuyacak hiçbir geniş kapsamlı, uzun vadeli sosyo-
politik hareket doğmadı. “Wall Street’i İşgal Et” ha-
reketi %1’lik süper-zengin kesimi açıkça suçlayacak 
bir platformu kısa süreliğine yarattı, ancak ardın-
dan hafızalardan silinip gitti.

uzun süreli bu zor dönemin ortasında insanla-
rın teselli bulmak için dine yönelip yönelmeyece-
ği, sofu bir maneviyata kaçıp kaçmayacağı soruları 
ortaya atıldı. Ele almamız gerken soru dinin, Karl 
Marx’ın ileri sürdüğü gibi “halkın afyonu” mu ol-
duğu yoksa giderek büyüyen yoksullaşmış, düşük 
ücretli ve işsiz işçilerle kariyer şansı kalmamış orta 
sınıf ordusunun gündelik maddi ihtiyaçları karşı-
sında manevi çekimini kaybeden dinî inançlar ve 
kurumların krizde mi olduğudur. Diğer bir deyişle 
bizim sürekli ekonomik kriz ve kalıcı savaş dönemi-
mizde büyük dinler büyüyor ve gelişiyor mu, yok-
sa bunlar Birleşik Devletler İmparatorluğu’nun ge-
rilemesinin önemli işaretleri mi?

2008 itibariyle elde edilen son verilere göre 
Amerika’da en büyük dinî grup, 173 milyon 405 
bin üyesiyle erişkin nüfusun %76’sını temsil eden 
Hristiyanlık. Onu 2 milyon 680 bin üyesiyle eriş-
kin nüfusun %1,2’sini temsil eden Musevilik ta-
kip ediyor; Museviliği, 1 milyon 961 binle %0.9’u 
temsil eden Doğu dinleri, 1milyon 349 bin üyesiy-
le erişkinlerin % 0.6’sını temsil eden Müslüman-
lık takip ediyor. Hristiyanlığın ardından en kalaba-
lık grup, 34 milyon169 bini bulan %15’lik “hiçbir 
dinî” olmadığını belirten erişkinler.

zamanla dinamik eğilimler, Hristiyan eriş-
kinlerin sayısında bir düşüş yüzdesi gösteriyor: 
Amerika’da, 1990-2008 arasında Hristiyanların 
sayısı % 86,2’den %76’ya geriledi; 1990’da eriş-
kin nüfusun %1,8’ini oluşturan Museviler 2008’de 
%1,2’ye geriledi ve Doğu dinleri, erişkin nüfusun 
% 0,4’ünden % 0,97’sine yükseldi. Aynı şekilde 
erişkin nüfus içinde Müslümanların oranı 1990’da 
% 0,3 iken 2008’de % 0,6’ya çıktı. 

Amerika’da erişkin nüfus içinde hem Hristiyan 
hem Musevilerin oranları düşerken sayısal değişik-
lik bazında keskin bir farklılık görülür; 1990-2008 
yılları arasında Hristiyanların sayısı 2 milyon 218 
bin artarken Museviler 457 bin azalmıştır. Büyük 

T he first ten years of the 21st century (2000-2012) 
has been characterized by recurrent and severe 
economic and social crisis, long lasting and sub-

sequent wars and increasingly declining life standarts for 
the majority of americans.. What kind of a reaction has 
the people showed against that crisis ? No comprehensive 
and long-term socio-political movements have arisen that 
might challenge the political order dominated by the two 
party system. “The movement called “occupy Wall Street” 
has in deed created a platform to blame the super rich 
class which forms 1 % of the population for a short time 
but it then got lost out of the memory of people.

 Such questions as whether people would orient them-
selves towards religion to find consollation and escape into a 
ascetic spirituality in the middle of this long lasting difficult 
period have been put forward. The question that we must 
deal with is whether religion is the opium of people like Karl 
Marx had said or whether the religious beliefs and institu-
tion s are in crisis as a result of their loss of spiritiual appeal 
against the daily material needs of the low-wage workers 
and unemployed people who increasingly fall in poverty and 
the middle class who have no chances of career. In other 
words, do the big religions grow and develope during the pe-
riods of economic crisis and lasting wars or are these signifi-
cant symptoms of the recession of the empire of the United 
states?  According to the data obtained as of 2008 the largest 
religious group in america is the Christianity which rep-
resents 76 % of the adult population with 173 405 000 
members. This is followed by Judaism which represents 1.2 
% of the population with 2.680 000 members. Judaism is 
followed by the eastern religions representing 0.9 % with 
1.961.000 members and Islam representing 0.6 % with 
1.349.000 members. The largest group following Islam is 
the adults in the number of 34.169.000 who say that they 
have no religion whatsoever. 

The dynamic trends that develope within the course of 
time shows a decrease in the number of the Christian adults: 
The rate of Christians in America declined from 86.2 % to 
76 % between 1990-2008; The jews which formed 1.8 % 
of the adult population in 1990 declined to 1.2 % in 2008 
and the rate of the members of the eastern religions among 
the adult population increased from 0.4 % to 0.97 %. In 
the same way the percentage of moslems among the adult 
population rised from 0.3 % in 1990 to 0.6 % in 2008. 

While the percentage of both Christians and moslems are 
decreasing among the adult population there is a sharp differ-
ence in terms of numerical change. The number of Christians 
has increased 2.218.000 between the years 1990-2008, the 
number of jews has decreased 457.000. The only religion 
among the big and small religions the number of the members 

Dinî krizler, inanç ve kurumsal aidiyetteki gerileme, Birleşik Devletler’de kamu kuruluşlarında görülen ahlaki yozlaşmayla ve yaşam standartlarındaki ani düşüşle yakından 
ilişkili. Hristiyanlar arasında gerileme hızlı, ama dengeli; Museviler arasında gerileme daha derin ve daha hızlı. Ufukta herhangi bir “alternatif dinsel” uyanış yok.

Religious crisis, the decline of beliefs and the sense of institutional belonging is closely related to the moral degeneration of the public institutions in America and the sudden 
decline in the life standarts. The said decline of beliefs and the sense of institutional belonging are rapid but balanced among the Christians while a deeper and more rapid 

decline is observed among the Jews. There is no alternative religious awakening in the horizon. 

A
BD ve Fransa merkez bankalarındaki mil-
yarlarca euroluk altın, Almanya’ya geri ge-
tiriliyor. Almanya Merkez Bankası, ABD ve 

Fransa’da bulunan milyarlarca euro değerindeki 
altın rezervlerini ülkeye geri getirmeyi kararlaş-
tırdı.ABD’nin ardından dünyada en fazla altın re-
zervine sahip ülkesi olan Almanya, Soğuk Savaş 
yıllarında Sovyet tehdidi nedeniyle altın rezervle-
rinin neredeyse tamamını ülke dışına çıkarmıştı.

Almanya Merkez Bankası’nın sahip olduğu ve 
çeşitli ülkelerde merkez bankalarının kasaların-
da saklanan 3 bin 391 ton altının değeri 138 mil-
yar euroyu buluyor. Almanya’nın altın rezervinin 
yalnızca 1036 tonu ülke içinde korunuyor.

Almanya’nın yurtdışında tuttuğu altın rezervi 
son aylarda Alman siyasetinde tartışma yarat-
mış, bunların güvenliği ve altınların yerinde olup 
olmadığı, kamuoyu gündemini meşgul etmişti. 
Alman Sayıştayı da yurtdışındaki altın rezervleri-
nin kapsamlı bir şekilde denetlenmediği eleştiri-
leri üzerine harekete geçmiş ve düzenli kontrol-
lerin yapılmasını talep etmişti.

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu 
üyesi Carl-Ludwig Thiele, yurtdışındaki altın re-
zervinin bir bölümünün ülkeye getirilmesine ge-
rekçe olarak, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ar-
dından siyasi güvenlik durumunun değişmesini 
gösterdi. Altınları Almanya’ya getirerek “içeride 
güveni güçlendirmek istediklerini” vurgulayan 
Thiele, bu adımın ülke ekonomisine ve Avro’ya 
olan güveni daha da güçlendireceğine işaret etti.

Almanya Merkez Bankası’nın verdiği bilgi-
ye göre ABD’deki altın rezervlerinin tamamı de-
ğil, 300 tonluk bölümü Almanya’ya geri getirile-
cek. Londra’da tutulan ve toplam rezervrin yüzde 
13’ünü oluşturan 445 ton altın da burada kalacak.

G old in the value of billions of Euro which is 
kept in the american and french banks are 
brought back to Germany. German central 

bank has decided to bring back the gold reserves in 
the value of billions of Euros which are kept in America 
and France. Germany, which has the highest amount of 
gold reserves in the world has sent almost all of its gold 
reserves to abroad during the cold war years because 
of the Soviet threat. Gold in the amount of 3.391 tons 
which is owned by the german central bank and kept in 
the safeboxes of the central banks of various countries 
has a value of 138 billion Euros. Only 1036 tons of the 
gold reserves of Germany are kept in the country. 

The gold reserve kept by Germany abroad has given 
rise to discussions in the german political scene in 
the recent months and such questions as the security 
of those gold reserves and whether they are still kept 
in their proper places has occupied the agenda of the 
public. The german state audit council has taken action 
upon the rumours that the gold reserves abroad were 
not supervised as compehensively as required and re-
quested regular controls to be carried out. Member of 
the board of directors of the german central bank, Carl 
Ludwig Thiele, has said that the reason for bringing 
back part of the gold reserves abroad to Germany was 
the change in the conditions of political security follow-
ing the end of the cold war. Thiele who emphasized 
that they wanted to reinforce the confidence inside 
the country by bringing back the gold reserves abroad 
pointed out that this step would further strengthen the 
confidence in the national economy and the confidence 
in Euro. According to the information given by the ger-
man central bank not all but only 300 tons of the gold 
reserves in America shall be brought back to Germany. 
On the other hand, Gold reserves of 445 tons which are 
13 percentage of the whole reserve and kept in London 

ALMANYA DIŞARIDAKİ 
ALTINLARINI GERİ ALIYOR

GERMANY IS TAKING BACK ITS  
GOLD RESERvES ABROAD 
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ve küçük dinler arasında mutlak sayı olarak düşen tek 
din Museviliktir.

Doğu dinleriyle Müslümanlığa bağlı olanların top-
lam sayısı artık Musevilerden yaklaşık %30 oranında, 
yani 630.000 fazla. Bugün Birleşik Devletler nüfu-
sunun %1,5’unu oluşturan Müslümanlar, Budistler 
ve Hindularla karşılaştırıldığında Museviler, nüfusun 
sadece %1,2’sini temsil etmekte. Birleşik Devletler’de 
yaşayan Hristiyan ve “hiçbir dinî” olmayan erişkin-
ler arasındaki orantısal uçurum geçtiğimiz son 20 yıl-
da azaldı: 

1990’da % 86,2’ye % 8,2 olan oran, 2008’de % 
76’ya % 15 oldu. Hristiyanlar arasında en büyük dü-
şüş 1998’de 32 milyon 800 bin iken 2008’de 29 mil-
yon 400 bin olan “ana akım Protestan kiliseleri” (Me-
todistler, lüteriyenler, Presbiteryenler, Episcopalian/
Anglikan ve Mesih’in Birleşik Kilisesi) ve 17 milyon-
dan 5 milyon 200 bine gerileyen “Belirsiz Protestan-
lar” arasında görüldü. En büyük artış ise 1990-2008 
arasında 194.000’den 8 milyon 30 bine yükselen 
“mezhebe bağlı olmayan Hristiyanlar”, 8 milyon 100 
binden 16 milyon 400 bine yükselen belirsiz Hris-
tiyanlar ve 1990’da 5 milyon 700 bin iken 2008’de 
7 milyon 900 bine yükselen Pentekostallar arasında. 
Katolikler ve Baptistler sayıca artıyor, ancak erişkin 
nüfusa oranda yerlerini zar zor koruyorlar.

Musevilikteki kriz, “ana akım Hristiyan” kilise-
lerinden bile daha şiddetli. Son 20 yılda daha önce 
kendilerini Musevi olarak tanımlamaktan vazgeçen 
450.000 inananla birlikte erişkin Musevilerin sayı-
sında yaklaşık % 15 azalma görüldü. Musevilikten 
kaçışın siyasal ekonomik sebeplerinden bazıları Hris-
tiyanlıkla benzer olabilir. Diğerleri Museviler’e özel 
olabilir: “Kaybın” sebep ve sonucu olarak Musevile-
rin % 50’den fazlası sinagog dışında, Musevi olma-
yanlarla evleniyor. 

Diğerleri, Şarkî ya da Hristiyanlık gibi başka bir 
dine geçebiliyor. Bazı Musevi yeni-muhafazakar ha-
hamlar ve ideolojiler “asimilasyon” tehdidinin “soykı-
rıma” eş olduğundan yakınıyor. 

Büyük olasılıkla daha önceki pek çok Musevi, 
“hiçbir dinî” olmayan ya da laik olmayı seçti. Bazı-
ları için, Eski Ahit’in kanlı hikayeleri ve Talmud ki-
tabındaki hükümlerin, modern rasyonel düşüncede 
bir karşılığı yok. Kendilerini Musevi olarak tanımla-
yanlardaki bu belirgin düşüşe siyasal etkenler de kat-
kıda bulunmuş olabilir: İsrail’in Museviliğin dinî ku-
rumlarıyla özdeşleşmişliği ve giderek sıkılaşan bağla-
rı, İsrail bayraktarlığı ve İsrail’in işlediği savaş suçla-
rının “Sinagog” tarafından kayıtsız şartsız desteklen-
mesi, pek çok cemaat üyesini uzaklaştırdı. Bu üyeler, 
iç içe geçmiş dinî-Siyonist ağlar içine iyice yerleşmiş 
dehşetengiz pro-Israil aygıtına karşı kişisel açıdan pa-
halıya mal olacak bir mücadeleye girişmektense sessiz 
sedasız kenara çekildiler.

Sonuç

Dinî krizler, inanç ve kurumsal aidiyetteki gerile-
me, Birleşik Devletler’de kamu kuruluşlarında gö-
rülen ahlaki yozlaşmayla ve yaşam standartlarında-
ki ani düşüşle yakından ilişkili. Hristiyanlar arasın-
da gerileme hızlı, ama dengeli; Museviler arasında ge-
rileme daha derin ve daha hızlı. ufukta herhangi bir 
“alternatif dinsel” uyanış yok. Daha köktenci Hris-
tiyan gruplar, toplumsal adaletsizliği düzeltmek için 
yapılan kamusal harcamaları suçlu gösteren Çay Par-
tisi gibi aşırı uçlardaki hareketlerle daha siyasal bağlar 
kurarak karşılık verdi ya da İslamofobik İsrail yanlı-
sı hareketlere katıldı –tam da eski-Musevilerdeki ko-
puş sayısını artırarak!

laik ya da “hiçbir dinî” olmayan erişkin nüfus, bel-
ki de sınıf çıkarları ve sosyo-ekonomik açıdan tama-
men farklı bir toplumsal kategori olduğu için, kök-
tencilere karşı henüz bir program örgütlemiş ya da 
kapsamlı bir fikir ifade etmiş değil. “Hiçbir dinî” ol-
mayan terimi bize alternatifiyle ilgili pek az şey söy-
lüyor. 

Yapılması gereken, giderek artan rasyonel “hiçbir 
dinî” olmayan halk kitlesini, düşük yaşam standart-
ları ve artan emperyal savaş maliyetlerini (maddi ve 
manevi) birebir yaşayan Amerikalı ücretli ve maaşlı 
çalışanlardan oluşan çoğunlukla buluşturan bir hare-
ket yaratmak. Bazı dindar bireyler ve hatta mezhep-
ler böyle bir harekete çekilecek, diğerleri mezhepsel 
ve siyasal sebeplerle harekete saldıracaktır. Ancak dinî 
olmayan bir etik, bireysel ve siyasal krizleri toplumsal 
eyleme bağladığından siyasal topluluk da laik gerek-
sinmeler ve kamusal etik üzerine kurulu yeni bir top-
lumun temellerini atabilir.

(La Haine - F. Yavuz)

Gelecekte dünya ekonomisinde yaşanabile-
cek gelişmelere göre, altın rezervlerini kısa sü-
rede satıp paraya çevirebilmek isteyen Merkez 
Bankası, bu nedenle altınlarının bir bölümünü 
New York ve Londra’da tutmaya devam edecek.
Almanya Merkez Bankası, Paris’teki 374 ton kül-
çe altının ise tamamını ülkeye getirecek. Buna 
gerekçe olarak, Fransa’nın da Euro Bölgesi’nde 
bulunması ve rezervleri Paris’te tutmanın işlev-
sel bir yönünün bulunmaması gösteriliyor. Mer-
kez Bankası, altınların Almanya’ya 2020 yılına 
kadar kademeli olarak getirileceğini açıklarken, 
taşıma işleminin nasıl yapılacağı,tarihi ve mas-
rafı konusunda bilgi vermedi. Taşıma işlemi-
nin tamamlanmasından sonra, Almanya Merkez 
Bankası’nın sahip olduğu altınların yaklaşık yarı-
sı Almanya’da muhafaza edilecek. 

(Almanyanın Sesi Radyosu)

shall remain there. German central bank which intends 
to sell the gold reserve and convert it into cash in a short 
time depending on the developments that might be ex-
perienced in the world economy in the future shall con-
tinue to keep part of its gold reserves in New York and 
London for that reason. German central bank shall also 
bring all of the bar gold reserves kept in Paris which is 
in the amount of 374 tons. The reason for this is said to 
be the fact that France is a country in the Euro zone and 
that keeping the reserves in Paris has no functional di-
mensions. While the central bank announced that gold 
reserves would be brought back to Germany step by 
step until the year 2020 no information has been given 
about how the transportation would be made and the 
related costs would be covered.. Approximately half of 
the gold reserves owned by the german central bank 
shall be kept in Germany following the completion of 
the transportation activities.  (Radio voice of Germany ) 

Pek çok gözlemci ve uzmanın ekonomik 
ümitsizlik zamanında “manevi teselli” arayışı 
fikrine karşın ekonomik kriz, dinî üyelik ya da 
kimlikte bir artışa yol açmamıştır. Ana-akım ki-
lise ve sinagoglar yeni üye almıyor, hatta var 
olanları tutamıyor, çünkü ihtiyaç anlarında 
(ipoteğin paraya çevrilmesi, iflaslar, işsizlik, 
tasarrufların, emeklilik aylıklarının ya da hisse 
senetlerinin kaybı) üyelerine pek az maddi çö-
züm sunuyor. Bazı uzmanlara göre daha uhre-
vi, vahiysel Pentecostal, Karizmatik, Yeniden 
Doğuş Kiliseleri sayılarını artırsa da geçtiğimiz 
20 yılda daha büyük bir erişkin nüfus oranını 
kendilerine çekmeyi başaramamıştır; bu kilise-
ler 1990’da erişkinlerin % 3,5’una sahipti ve 
2008’de % 0,9’luk artışla % 4,4’e ulaştılar.

Krizler on yılının pek çok önemli etkisi oldu –
herhangi bir belirli isim altında dinî aidiyet cid-
di ölçüde zayıfladı, dinî belirsizlik ve dindar ol-
mayan erişkin Amerikalı sayısı ile oranı büyük 
ölçüde arttı. 1998 ve 2008 arasında her iki ka-
tegoride erişkin oranı % 10,5’dan % 20,2’ye 
yükselerek ikiye katlandı; rakamlar 18 milyon 
340 binden 46 milyona yükseldi. “hiçbir dini” 
olmayanların çoğunluğunun önceki ana-akım 
Hristiyan ve Musevilerden geldiği görülmekte. 
1990-2008 arasında dindar olmayan erişkin-
lerdeki artış, yirmi yıl boyunca öyle ya da böy-
le sabit kalmış olan daha iyi eğitim, kentleş-
me ve rasyonel düşünceye bağlanamaz. Bu-
rada değişen, gelir kaybına, artan eşitsizliğe, 
sürekli savaşlara karşı maaşlı ve ücretli işçi-
ler arasında giderek yükselen hoşnutsuzluk ve 
kamu nezdinde belli başlı siyasal ve ekonomik 
kurumların itibar kaybetmesidir (Amerikalıla-
rın %78’i bankaları, özellikle Wall Street’i ve 
Kongreyi olumsuz görmekte). Dinî kurumlar 
ve inanç, giderek artan biçimde Amerikan ya-
şam standartlarıyla çalışma şartlarının gerile-
mesinde en iyi ihtimalle ilgisiz ve daha çok da 
suç ortağı olarak görülmekte. “Hiçbir dini” ol-
mayan Amerikalıların oranındaki çarpıcı artı-
şa rağmen %75’e yakın Amerikalı hâlâ Hristi-
yanlığın bir ya da diğer modeline bağlı olduğu-
nu iddia ediyor.

The economic crisis has not led to an increase in the 
membership of religions despite the view argued by 
many observers and experts according to the which reli-
gious affiliations increase during the period s of econom-
ic hopelessness as a result of quest for spiritual consol-
lation. The main current churches and sinagogs do not 
accept new members and even can’t retain the existing 
members because it offers very little solution s in cases 
of need (conversion of mortgage into cash, bankrupt-
cies, unemployment, loss of savings, pension funds or 
shares). According to some expert s such more ethereal 
and apocalyyptic churches like pentecostal, carismatic 
and rebirth churches have not succeeded in attracting a 
bigger rate of the adult population in the past 20 years 
although they have increased the number of their mem-
bers. These churches represented 3.5 % of the adults in 
1990 and reached 4.4 % with an i3 of 0.9 % in 2008. 

The last ten years which has been characterized by 
economic crisis had many impacts like the significant 
weakening in the religious belonging under any defi-
nite name whatsoever and the religious ambiguity and 
the number of non – religious americans increased sig-
nificantly. The percentage of the adults in both of these 
categories were doubled between 1998 – 2008 and 
rised from 10.5 % to 20.2 % which corresponds to the 
numerical values of 19.340.000 and 46.000.000. It is 
observed that the majority of the non- religious popula-
tion comes from the previous main current Christians 
and jews. 

The increase in the number of non-religious people be-
tween 1990-2008 can not be attributed to such factors 
as better education, urbanization and rational thinking 
which have all remained more or less the same through-
out the said 20 years period. What has changed during 
that period is the loss of income, increasing inequality, 
discontentment among the waged labor force against 
the permanent wars and the loss of prestige by the lead-
ing political and economic institutions in the public (78 
% of the Americans have a negative attitude against 
the banks and especially Wall Street and the Congress). 
Religious institutions and beliefs are considered as ir-
relevant at best but more frequently as an accomplice 
for the regression of the american life standarts and 
working conditions. Despite the striking increase in the 
percentage of the americans with no religion, 75 % of 
the american s still claim that they are adherents of one 
or other model of Christianity.”

of which has decreased in absolute terms is Judaism. The 
total number of the members of the eastern religions and 
Islam has now been approximately 30 % (i.e. 630.000) 
more than the number of Jews. Jews represent only 1.2 % 
of the population in comparison to the Moslems, Budists 
and Hindus who represent l1.5 % of the population of the 
United States. The proportional gap between the Christian 
adult s and those who have no religion living in the United 
States has decreased in the last 20 years. 

That proportion which was 86.2 to 8.2 % in 1990 has 
been 76% to 15 %. The most drastic decrease among the 
Christians has been observed in the main current Prot-
estant churches (Methodists, Lutherians, Prebysterians 
and the United church of the Episcopalian/ Anglican and 
the Messiah) the number of the members of which has 
decreased from 32.800.000 in 1998 to 29.400.000 in 
2008 and the indefinite Protestants the number of which 
dropped from 17 million to 5.200.000. On the other 
hand the biggest increase has been observed in the Chris-
tians with no sect affiliations whose number increased 
from 194.000 to 8.030.000 between 1990-2008, indef-
inite Christians whose number increased from 8.100.000 
to 16.400.000 and Pentecostals whose number increased 
from 5.700.000 in 1990 to 7.900.000 in 2008. The 
number of Catholics and Baptists are increasing but they 
hardly maintain their place among the adult people. The 
crisis of Judaism is even more severe than the crisis of the 
main current Christian churches. A decrease of 15 % has 
been observed in the number of the adult Jews together 
with the 450.000 adherents of Judaism who had previ-
ously given up defining themselves as a Jew in the last 20 
years. Some of the political and economic reasons of this 
escape from Judaism may be similar to that of Christian-
ity while some other reasons may be specific to the Jews. 
As the result and cause of that loss more than 50 % of the 
Jews are married with non-Jews outside the sinagogue. 

Other Jews are passing to other religions like the eastern 
religions or Christianity. Some neo-conservative new jew-
ish rabbis and ideologues complain about this situation 
saying that the threat of assimilation is equal to jenoside. 

It is very probable that many Jews who had previously 
left Judaism had either chosen to have no religion or to be 
a laicist. For some of them the bloody stories of the Old 
Testament and orders given by the book of Talmud has no 
counterpart in the modern, rational mode of thinking. Po-
litical factor s might have also contribute d to this appar-
ent decrease in the number of those who define themselves 
as a jew. Such factors as the identification of Israel with 
the religious institutions of Judaism and their increasingly 
tighter ties among them, being a flagbearer of Israel and the 
unconditional support provided by the Sinagog for the war 
crimes committed by Israel has led many members of the 
jewish community to distance themselves from Judaism. 
These members have chosen to move aside silently instead of 
fighting against the terrifying power of Israel, which has es-
tablished itself thoroughly within the intertwined religious 
sionist networks, since such a struggle would cost a lot. 

Conclusion: Religious crisis, the decline of beliefs and 
the sense of institutional belonging is closely related to the 
moral degeneration of the public institutions in America 
and the sudden decline in the life standart s. The said de-
cline of beliefs and the sense of institutional belonging are 
rapid but balanced among the Christians while a deeper 
and more rapid decline is observed among the Jews. There 
is no alternative religious awakening in the horizon. 
More radical Christian groups has reacted by establish-
ing more political ties with the movements in the extreme 
ends like Tea Party which blames the public expenditures 
which are made to remove the social injustice or joined 
the islamophobic and pro-Israeli movements – just by in-
crease ing the number of detachments in the former jews. 

The adult population who is laicist or has no religion 
has not organized a program or expressed a comprehensive 
view against the religious fanatics yet probably because they 
are a totally different social category from the point of view 
their class interests and socio-economic status. The term 
“with no religion ” tells us very little about its alternative. 
What is to be done is to create a movement which brings 
together the masses of people whose number is increasing, 
are non-religious and have adopted a rational mentality 
with the majority of people who ate composed of Americans 
who make a living with wages and salaries and suffer the 
consequences of decreasing living standarts and the costs of 
the imperial wars in both material and immaterial terms. 
Some religious individuals and even sects shall be drawn 
into such a movement while some others shall attack it 
for political reasons. However since a non –religious ethics 
shall establish a link between the individual and social cri-
sis and the social action, the political community may in its 
part may lay the foundations of a new social order founded 
upon laicist needs and a public ethic. (La Haine - F. Yavuz)
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TAhRİp OLAN SOSYAL DOKu

ORTA SINIfIN KRİzİ  
vE AMERİKAN GÜCÜ

2011 yılında ortalama bir Amerikalı ailenin 
hane geliri, 49.103 $ oldu. Enflasyona uyar-
landığında, ortalama gelir, 1989 yılında ol-

duğunun bile altında; 2000 yılındaki rakamlar-
dan ise 4000 dolar daha düşük. Net gelir ise, sos-
yal güvenlik ve devlet/federal vergiler dahil edildi-
ğinde 40.000 doların biraz altına düşüyor. Bu da, 
hane başına aylık gelirin yaklaşık 3300 dolar düze-
yinde olduğu anlamına geliyor. Şunu mutlaka hafı-
zamızda tutmamız gerekiyor: Tüm Amerikan hane-
lerinin yarısı, bu rakamın altında bir gelir elde edi-
yor. Ayrıca, 1990-2011 yılları arasındaki farkı de-
ğil, 1950’ler ve 1960’lar ile 21.yüzyıl arasındaki far-
kı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orta sını-
fın anlamının en açık hale geldiği dönem, keza söz 
konusu aralık... 

1950’li ve 1960’lı yıllarda, ortalama gelir sayesin-
de tek bir gelir sahibinin maaşı, tüm haneye yete-
cek düzeydeydi –dolayısıyla bu koşullar altında ko-
cası çalışırken eşi evde oturabilir ve yaklaşık 3 çocu-
ğa bakabilirdi. Mütevazi bir ev, eski model bir ara-
ba ve bir tane de külüstür araba alınması, bu ge-
lir çerçevesi dahilinde mümkün idi. Bunu gayet iyi 
biliyorum, çünkü ailem, düşük-orta sınıf gelir ska-
lasındaydı ve biz de bu şekilde yaşamıştık. Benim 
jenerasyonumda daha birçok kişinin de benzer bir 
yaşantı sürdüğünü biliyorum. Bu kolay bir yaşan-
tı değildi; birçok lüksten mahrum kalırdık. Ancak 
yine de kötü bir yaşam olarak nitelendirilemezdi.

Bugün orta gelir sahibi birisi bunu başarabilir; 
ancak pek de kolay bir şekilde değil. Geri ödeme-
si gereken üniversite kredilerinin olmadığını, an-
cak ayda toplam 700 dolarlık iki araç kredi ödeme-
si bulunduğunu düşünelim. Aylık 1200 dolar kar-
şılığında gıda ve giyecek malzemesi alıp, diğer ge-
reksinimlerini karşılayabilir. Mortgage kredisi, ko-
nut vergileri ve sigorta için aylık 1400 dolar öde-
mesi gerekecektir. Klima ve bulaşık makinesi arıza-
landığında ödeyeceği meblağ da cabası. Yüzde 5'lik 
bir mortage oranıyla, 200.000 dolarlık bir ev sa-
tın alabilecektir. Kesintilerden ödediği vergilerden 
bir para iadesi kazanacaktır; ancak bu paraya da 
Christmas hediyeleri ve acil durumlar için kullan-
dığı kredi kartlarının faturalarını ödemek için ge-
reksinim duyacaktır. 

Büyük metropolitan bölgelerde ise, bu süreci pek 
de kolay atlatamayacaktır. ve eğer işvereni onun 
sağlık sigortasını karşılamıyor ise, üç-dört kişi için 
4000-5000 dolar civarındaki bir ödeme, harcama-
larını ciddi anlamda sınırlandıracaktır. ve elbette, 
evinin kaporası ve eşya taşıma gibi diğer maliyetler 
için de 20.000-40.000 dolar civarında bir ödemesi 
olacaktır. Çocuklarıyla bir hafta deniz kıyısına tatile 
gitmek için cebinde pek fazla bir para kalmayacak-
tır dolayısıyla...ve bu tablo, orta gelirli birisi için 
geçerli. Ondan daha az kazananlar –tüm Amerikan 
hanelerinin yarısı kadar- orta sınıf yaşantısı olarak 
bilinen standartlardan (ev, araba ve diğer bağlantılı 
rahatlıklar) mahrum kalacaktır. Söz konusu kolay-
lıklar, geliri en az 70.00 dolar olan kişiler için ge-
çerlidir ve bu asgari unsurlar, ancak uygun bireysel 
koşullara sahip olan orta sınıf mensuplarının ulaşa-
bileceği düzeydedir. 

Üst Sınıfa Geçme Beklentisi 

Bu durum, 2007-2008 yılları arasında kredi geç-
mişi olumsuz olan düşük gelirli kişilere sağlanan 
yüksek vadeli kredilerin doğurduğu krizin ardında-
ki temel sebeplerden biriydi. Orta sınıfın altındaki 
kişiler, yüksek vadeli krediler alarak, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan beri geleneksel bir hale gelen şeyi, yani 
“gelirlerin de yükselmeye devam edeceği” beklen-
tisini sürdürmüşlerdi. Sorumsuzca kredi alındığına 
dair iddialar, aslında konunun özünü ıskalıyor. Reel 
gelirlerin artacağı beklentisi, Amerikan kültürü üze-
rine temellenmektedir ve birçok kişi, bu temele gü-
venerek, söz konusu artışın beş yıl içerisinde yeni-
den başlayacağını düşünmüştü. Ancak bu konu-
da yanıldıklarında, tarihin tuzağına düşmüş oldu-

T he income of an average american household has 
been 49.103 USD in the year 2011. The average 
income is even under that of the year 1989 when 

it is adapted to inflation. It is 4.000 USD lower than the 
figures of the year 2000. Net income is a little bit under 
40.000 USD when social security and state/federal taxes 
are included. And this means that the average household 
income is approximately 3300 USD. We must absolutely 
keep in mind the following fact: half of all american house-
holds earn an income under that figure. Besides we must 
take into consideration not the difference between the years 
1990-2011 but the difference between 1950’s and 1960’s 
on one side and the 21th century on the other. This is at the 
same time the time interval during which the meaning of 
the middle class became very clear and apparent. 

In 1950’s and 1960’s the income of a single household 
member was sufficient to make a living for the whole house-
hold thanks to the average income. Consequently under these 
conditions a woman could sit in her home and care for ap-
proximately three children while her husband was at work. 
That income was enough to buy a humble house and an old 
model car as well as a ramshackle car. I know that very well 
because my family was a family in the low-middle income 
category and we had lived accordingly. I know that many 
people of my generation also lived under the same condi-
tions. This wasn’t an easy life and we were deprived of many 
luxury items. But it could also not be qualified as a bad life. 

A middle income person may also reach such a standart 
but it is not so easy as before.Let’s assume that there are no 
university credits which are to be repaid but there is a total 
amount of 700 USD which is to be repaid as the installation 
of a car credit. He may meet his needs for foodstuff and cloth-
ing and other items with an income of 1.200 USD/ month. 
He will have to pay 2.400 USD/ month for mortgage cred-
it, housing taxes and insurance. The amount to be paid to 
remove the defects of the air- conditioner and dish washer 
crowns it all. He will be able to buy a home in the value of 
200.000 USD with a mortgage of 5 %. He will get a money 
return from the tax that he had paid from the deductions but 
he will need that money to pay the invoices of Chrismas gifts 
or the credit cards which he uses for emergency situations. 
However he will not be able to overcome the process described 
above when he lives in the big metropolitan regions. And if 
his employer does not cover his health insurance the payment 
of an amount of 4000-5000 USD for four persons for insur-
ance purposes shall seriously limit his spendings and of course 
he will have to pay an amount of around 20.000-40.000 
USD for such other expenses like the deposit of his home and 
transport of household goods. Consequently there will no re-
main much money in his pocket in order to go to vacation 
with his children in the sea coast. The scene described above is 
valid for a person in the middle income category. Those who 
earn less than him – half of all american hoseholds – shall 

George friedman - Stratfor Bşk. / Presıdent Of Stratfor 

Ülkenin yarısının aynı noktada sayarken veya zemin kaybederken, diğer yarısının da güçlendiği, zenginleştiği bir sisteme doğru yol alıyorsak şayet, ABD’nin sosyal dokusunun da risk altında olduğunu 
söylemek gerekir. Keza, ABD’nin bu zamana dek biriktirdiği devasa küresel güç de cabası... İngiltere veya Roma gibi diğer süper-güçlerin, temel bir değer olarak orta sınıfın yaşam koşullarını sürekli 
olarak iyileştirmek gibi bir fikri tasarlamaları söz konusu değil. Ancak ABD bunu düşünüyor. Eğer söz konusu sınıfı kaybeder ise, jeopolitik gücünün sacayaklarından birini de kaybetmiş olacak keza...

If we are proceeding towards a system in which half of the society makes no headway or looses its existing power while the other half is getting stronger and richer, we must say that the social texture of USA 
is under risk. The giant global power that America has accumulated up to now crowns it all… It is out of the question that other super powers like England or Italy developes s an idea like improving the living 

standarts continiously as a basic value. However USA thinks and must think on such an idea because it knows that if it looses the middle class it shall also loose one of the trivets of its geopolitical power. 

The desTRucTIon oF The socIal TeXTuRe 

THE CRISIS OF THE MIDDLE CLASS AND THE POWER OF AMERICA

I
rak ve Afganistan’dan çekilen Amerikan Ordu-
su, ağırlığını sanal dünyaya kaydırıyor. ABD Sa-
vunma Bakanlığı, binlerce yeni ‘siber savaşçı’ 

kadrosu açtı. ABD yönetiminin siber savaşa ver-
diği önem, bütçe planlarına da yansıyor. Savun-
ma Bakanlığı’nın birçok kaleminde tasarrufa gidilir 
ve projeler iptal edilirken, sanal güvenlik alanında 
hiçbir masraftan kaçınılmıyor. ABD Savunma Ba-
kanlığı bünyesinde “siber savaşçı” statüsünde is-
tihdam edilen personel sayısı tam 5 kat artışla 5 
bine çıkarılacak. Amerikan Genelkurmay Başka-
nı Martin Dempsey, “internet üzerinde verilen mü-
cadelenin uzun süredir gerçek olduğunu ve tehdit 
boyutunun giderek arttığını” belirtiyor. Dempsey, 
“Çin ve İran, hükümetlere ya da özel şirketlere ait 
kaynakları kullanarak ABD bilişim sisteminin za-
yıf noktalarından yararlanmaya çalışıyor. Bu zayıf 

T he american army which has withdrawn from 
Irak and Afghanistan is shifting its focus on 
the virtual world. The american ministry of 

defense has opened work place for thousands of new 
cybernetic warriors. The importance that the ameri-
can government attributes to cybernetic war is also 
reflected in the budget plans.. While saving measures 
are introduced in many departments of the ministry of 
defense and projects are canceled, no expenses are 
avoided in the field of virtual security. The number of 
personnel who are employed by the american ministry 
of defense in the status of cybernetic warriors shall be 
increased to 5.000 which corresponds to a five fold 
increase. The american Chief of staff Martin Dempsey 
has said that the struggle carried out by means of in-
ternet is a reality since a long time and its threating di-
mension is increasing with every day. Dempsey made 

CYBERNETIC WAR PLAN OF USA
ABD’NİN SİBER SAvAŞ PLANI 
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lar. Dolayısıyla, sorumsuzca bir varsayımda bulun-
mamışlardı. Amerikan tarihi, üst sınıflara çıkmanın 
mümkün olduğu beklentisiyle doludur. Orta-batı 
ve Batı eyaletleri, kullanılabilecek araziler açmıştı ve 
19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başındaki kitlesel endüst-
riyelleşme hareketleriyle beraber yeni fırsatlar doğ-
muştu. Amerikan kültürü ve gerçeklik içerisine ku-
rulu olan yukarı doğru bir hareketlilik beklentisi, 
sistematik bir hal almıştı. Büyük Buhran, sistem 
açısından bir şok niteliğindeydi ve ne Yeni Düzen 
ne de tek başına İkinci Dünya Savaşı, buna bir çö-
züm olamadı. Yukarı doğru hareketlilikte bir sonra-
ki atılım ise, işin duayenlerine (yani 10 milyondan 
fazla kişi) yönelik olan savaş-sonrası programlar-
dan kaynaklandı. Söz konusu programlar, endüstri-
sonrası Amerika yaratmak konusunda aracı oldular 
ve banliyölerde profesyonel bir sınıf yarattılar. 

Kritik önem taşıyan üç program vardı:

1. GI Yasası sayesinde emektarların savaş sonra-
sında üniversiteye gitmeleri sağlandı ve ebeveynle-
rinden birkaç gömlek daha iyi profesyonellere dö-
nüştüler genellikle. 

2. GI Yasası’nın emektarlara federal-güvenceli 
mortgage kredileri sağlayan kısmı ise, düşük ve geri 
ödemesiz krediler sağladı ve kamu üniversitelerin-
den mezunlar için de düşük faiz imkanı sunuldu.

3. federal finansmanlı Interstate Highway 
System, kentlere yakın ancak kentlerin dışındaki 
arazilere erişimi sağlamış ve nüfusun pahalı olma-
yan bu arazilere dağılmasını sağlayarak (ki böylelik-
le her aileye bir ev düşmesi sağlandı), daha sonra-
ki aşamada da iş kollarının banliyölere yerleşmesi-
nin önünü açıldı. 

Buna katkı sağlayan daha birçok başka et-
men de vardır kesin; ancak söz konusu üç faktör, 
Amerika’yı yeniden şekillendirmekle kalmadı, aynı 
zamanda en başından beri Amerikan yaşantısına iç-
kin olan yukarı doğru hareketliliğe de yeni bir bo-
yut katmış oldu. Dahası, söz konusu programların 
tümü, emektarlara yönelikti: muhtemelen tümü-
nün bir borcu vardı veya askerî sebeplerden dola-
yı borçlanmışlardı. (Interstate Highway System, as-
keri birliklerin İkinci Dünya Savaşı sırasında im-
kansız olan, “bir kıyıdan diğerine hızlı hareketlili-
ği” mümkün kılmak için finanse edilmişti). Sonuç 
itibariyle, programların ahlaki nitelikleri konusun-
da bir uzlaşı zemini söz konusu oldu. Krediler ko-
nusunda yaşanan fiyaskonun kökeni ise, orta sınıf 
yaşantısının temellerinin geçici bir baskı altında ol-
madığını, ancak daha esaslı bir etmenin bulundu-
ğunu anlayamamaktan kaynaklandı. İkinci Dünya 

be deprived of the standarts known as the middle class 
lif state (house, car and other related items). The said 
facilities are only valid for people who have a minimum 
income of 70.000 USD and these minimum elements 
are at a level to which the only middle class members 
who have suitable individual conditions can have access. 

This situation was one of the reasons behind the crisis 
that was caused by the long-term credits provided to the 
low-income people with a negative past history of cred-
its between the years 2007-2008. The people under the 
middle class had received credits with long-terms and 
maintained an expectation which has been classic since 
the secondary world war, i.e. the expectation that the 
incomes would increase. The allegations that the credits 
have been received in an irresponsible manner in deed 
hides the essence of the subject. The expectation that the 
real income will increase is based on the features of the 
american culture and many people have thought that 
this increase will begin again within five years, trusting 
to that cultural base. However they saw that they have 
been trapped by history and they were mistaken at this 
point. For that reason we may say that they had not made 
an irresponsible assumption. American history is full of 
expectations that it is possible to rise to the upper classes. 
Middle western and western states had opened up pieces 
of land for use and new opportunities have emerged as a 
result of the mass industralisation movements at the end 
of the 19th century and at the beginning of the 20th 
century. The expectation for an upward mobility which 
is a feature of the american culture but also has a basis 
in reality had taken a systematic form. The big economic 
crisis was a shock from the point of view the system and 
neither the new order nor the second. war world alone 
could be a solution for that shock. The next move in the 
upward mobility was based on the post-war programs 
directed at the connoisseurs of a professional (i.e more 
than one million people ). The said programs became an 
intemediary for creating a post-industrial America and 
created a professional class in the suburbs. 

There were three programs which had a critical 
importance: 1. The pensioners were given the possibil-
ity to enter the university by the GI law and they turned 
into professionals who were generally a cut above than 
their parents. 2. That section of GI law which secured 
mortgage credits for the pensioners with federal security 
provided them credits with low interest and without 
repayment and also provided the possibility to obtain 
credits with low interests to those who have graduated 
from the state universities. 3. Interstate highway system 
with the federal funding had provided access to the pieces 
of land which are close to but located out of the cities 
and ensured the population to spread over to these non-
expensive pieces of land and in this way every family was 

Savaşı’nın ardından tek bir kişi maaşıyla bir orta sı-
nıf aileyi geçindirebilirken, şimdilerde bunun için 
en az iki kişinin o hanede çalışıyor olması gereki-
yor. Bu da şu anlama geliyor: çift gelirli bir ailenin 
yükselişi, orta sınıfın da çöküşüyle paralel işlemek-
tedir. Gelir skalasında ne denli aşağı inerseniz, be-
kar bir anne olmanız o denli muhtemel hale gelir. 

müessesenin Yeniden Tesisi

Ancak, bana göre, modern müesseseler bir kriz-
den geçiyordu. İşletmeler, orta sınıfa uzun vadeli is-
tihdam sağlamışlardı. Tüm yaşantınızı tek bir kişi 
için çalışarak geçirmek, pek görülmüş bir şey de-
ğil. Bir işletme için çalışırken, yıllık olarak maaşınız 
artar –ya bir sendikaya bağlı olarak, ya da sendika-
sız olarak. Orta sınıfın hem iş güvenliği vardır, hem 
de maaş artış garantisi; emeklilik ve diğer kolaylık-
lar da cabası. zaman içerisinde işletme kültürü ger-
çeklerden ayrı düştü; keza işletmelerin verimliliği, 
maliyetlerinin gerisinde kalınca giderek işlevlerini 
yitirdiler ve son kertede işlerin döndürülmesi zor-
laştı. Buna ek olarak, işletmeler, tek bir işe odaklan-
maktan vazgeçip holdingleştiler. Ancak bu durum-
da, farklı iş kollarının karmaşıklığını yönetme süre-
cinde yönetim kademesinde bocalamalar yaşandı. 

Bu ve daha birçok sebepten dolayı, işletmeler, gi-
derek etkisiz hale geldiler. 1980’li yıllarda, yeniden 
tesis edilmeleri, yeniden icat edilmeleri gerekti. On-
ları daha güçlü hale getirmek üzere tasarlanan bu sü-
reç ise, ticaret anlamında daimi bir devrimin başla-
dığını gösterdi. Her şey yeniden icat ediliyordu. uz-
manlıkları “şirketleri yeniden tesis etmek” olan in-
sanlar tarafından yönetilen devasa miktarlardaki pa-
ralar, belli mevzilere konuşlandırıldı. İki seçenek var-
dı: Ya tamamen başarısız olunacak, ya da radikal bir 
değişim yaratılacak. Münferit işçinin gözünden ba-
kıldığında, bunun tek bir anlamı vardı: işinden ol-
mak. Ekonominin bakış açısından ise, ya şirketleri 
parçalamak suretiyle, bazılarını kapayarak, ya da de-
nizaşırı bölgelere kaydırarak “değerin üretilmesi” an-
lamını taşıyordu. Toplam verimliliği artırmak üze-
re tasarlanmıştı ve büyük oranda da başarılı olundu.
İşte, kopuş tam da bu noktada gerçekleşti. Yatırımcı-
nın gözünden bakıldığında, işletme, neredeyse bat-
mak üzereyken, yeniden tasarlanıp kurtarılmıştı. İş-
çinin gözünden ise, kimileri kaybettikleri işlerini ye-
niden kazanmış, kimileri ise zaten kaybedecekleri iş-
lerini toptan yitirmişlerdi. Ancak, buradaki önemli 
mesele, işlerini kaybedenlerin yaşadığı öznel karam-
sarlık değil. İş, çok daha karmaşık boyutlarda... 

DEvAMI SAYfA 8’DE 

provided the means to have a home, and the path was 
paved to let the lines of business to settle in the suburbs 
in the next phase. It is certain that there are many other 
factors that have contributed to that development but we 
may say that the three said factors not only reshapened 
America but also added a new dimension to the upper 
mobility which has been an imminent part of the ameri-
can way of life from the very beginning. Moreover all of 
those programs were directed at the pensioners. Probably 
all of them had debts or have been indebted for military 
reasons (Interstate highway system has been financed in 
order to make it possible to mobilize the military troops 
rapidly from one coast to another, which was something 
impossible during the second war world ). As a result, 
there has been a ground for compromise regarding the 
moral dimensions of the programs. On the other hand 
the root of the failure that has been experienced regard-
ing the credits was their inability to understand that 
the foundations of the middle class way of life was not 
under a temporary pressure but that there was a more 
fundamental factor at stake.While a middle-class family 
could make ends meet with the salary of a single family 
member following the second world war, at least two 
household members must work to achieve that end in the 
present day. And this means the following: the rising of 
families with double income goes parallel to the middle 
class. You would probably see higher numbers of bachelor 
mothers as you go down the income scale. 

The reconstruction of the institution 

However according to me modern institutions were 
undergoing a crisis. Enterprises had ensured long-term 
employment for the middle class. It was not very com-
mon for anybody to spend all his life working for a single 
person. While you are working in an enterprise and your 
salary is increasing either as a member of a tradeunion 
or without being a member, middle class has both work 
security and the guaranty for salary increase. Retirement 
and other benefits crown the all. The enterprise had 
seperated itself from reality within the course of time. 
Besides the enterprises had increasingly lost their func-
tions as their productivity remained behind the costs and 
consequently it became difficult to maintain the busi-
ness. In addition to that, the enterprises gave up focusing 
on a single line of business and turned into holdings. 
However as a result of that situation the companies 
incurred staggering at the management level during 
the process of coping the complexity of different lines of 
business. The enterprises have become increasingly inef-
fective as a result of this and many other reasons. Con-
sequently the companies had to be reconstructed in the 
1980’s. This process which had been designed to make 
them more stronger showed that a permanent revolution 
had begun in commercial terms. Everything was being 
reinvented. Huge amounts of money which were man-
aged by people whose field of expertise was to recontruct 
the companies have been positioned in definite posi-
tions. There were two options: The result would either be 
complete failure or a radical transformation would be 
realized. When considered from the point of view of an 
individual worker this had only one meaning: loosing 
one’s job. On the other hand from the economic point 
of view it meant producing the value by disintegrating 
the companies, closing some of them and shifting them 
to the offshore regions. Reconstruction of the companies 
had been designed in order to increase the total produc-
tivity and success has been achieved in this regard to a 
great extent. And rupture had occured just at this point. 
When considered from the point of view of the investor, 
the enterprise had been redesigned and rescued just at 
the moment while it just about to go bankrupt. From 
the point of view of the workers on the other hand some 
were reemployed in the jobs which they had previously 
lost while some had totally lost the jobs which they woud 
loose at any rate. However what is important here is not 
the subjective pessimism of those who loose their experi-
ence. The problem has much more dimensions.

CONTINUES ON PAGE 8

the following statements regarding this issue: China and Iran are 
trying to make use of the weak points of the american information 
system by using the sources belonging to the government or the 
private companies. They are trying to leak elements, which would 
disturb the function ing of the industrial and financial world, into 
the system by means of these weak points. The american min-
istry of defense is taking measures against the possibility of a 
cybernetic raid. National security comes to the fore in the first 
part of the three stage strategy of cybernetic war. Th stage envis-
ages the protection of other premises which have an importance 
from the point of view of the industrial infrastructure and national 
security. The virtua security walls of the ministry of defense are 
strengthened in the second stage. The third stage invloves the 
increase of the cybernetic warriors who are able to carry out op-
eration s all over the world. Stuxnet virus attack which targets the 
nuclear program of Iran is indicated as an example of the dimen-
sions that the third stage of the cybernetic war strategy of Ameri-
ca may take. Although not officially accepted it is attributed to the 
american cybernetic warriors by some experts. Defense expert 
Rob Densmore evaluates the statements made by the american 
officials, particularly the minister of defense Leon Panetta, about 
the cybernetic war as a “strong indicator”. He says “Panetta’s 
view is that the war will be predominantly a cybernetic war.”  (dw)

noktalar aracılığıyla sisteme sanayi ve finans dün-
yasının işleyişini bozacak unsurlar sızdırmaya çalı-
şıyorlar.” diye konuşuyor. 

ABD Savunma Bakanlığı, siber baskın ihtimali-
ne karşı önlem alıyor. Üç aşamalı siber savaş stra-
tejisinin ilk kısmında millî güvenlik öne çıkıyor. Bu 
aşama, sanayi altyapısı ve ulusal güvenlik açısın-
dan önem taşıyan diğer tesislerin korunmasını ön-
görüyor. İkinci aşamada Savunma Bakanlığının sa-
nal güvenlik duvarları güçlendiriliyor. Üçüncü aşa-
mada ise dünya genelinde operasyonlar düzenleme 
kabiliyetine sahip siber savaşçı sayısının artırılması 
geliyor. İran’ın nükleer programını hedef alan Stux-
net virüsü saldırısı, Amerika’nın siber savaş strate-
jisinin üçüncü aşamasının ne gibi boyutlar alabile-
ceğine bir örnek olarak gösteriliyor. Stuxnet, resmi 
olarak kabul edilmese de bazı uzmanlarca Amerikalı 
siber savaşçılara mal ediliyor. Savunma uzmanı Rob 
Densmore, başta Amerikan Savunma Bakanı Leon 
Panetta olmak üzere, Amerikalı yetkililerin siber sa-
vaşla ilgili artan açıklamalarını “güçlü bir gösterge” 
olarak değerlendiriyor. Densmore, “Panetta’ya ba-
kılırsa siber savaş ağırlık noktası olacak” diyor. (dw)
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Daimi kurumsal işlerin yıldızı sönerken, çok 
daha fazla insan sıfırdan yeni iş alanları açmaya 
başladılar. İçlerinden bazıları, maharetli davrana-
rak az işçiyle çok daha etkin bir profil sergilediler. 
Cömert kurumsal ödeme oranlarıyla mümkün ol-
mayacak düzeyde, ancak şimdilerde büyümenin 
motoru haline gelen küçük şirketlerin giriş düze-
yindeki oranlarından yeni işler kaptılar. Bu şirket-
ler battıklarında, ya birileri onları satın aldı, ya da 
iş alanlarını değiştirdiler. İşlerini yitirdiler, ancak 
yeniden iş kurdular. Onlar açısından maaşlar art-
madı; uzun dönemler boyunca da işsiz kalabildi-
ler; yirmi yıl boyunca herhangi bir şirkette çalış-
madıkları da oldu. 

verimsiz şirketlerin yeniden yapılandırılması 
ise, önemli bir değer yarattı; ancak söz konusu de-
ğer, işlerini kaybeden işçilere yarar sağlamadı. Bu 
miktarın belki de bir bölümü, geriye kalan işçilere 
gitti; ancak pastanın çok büyük bir dilimi, şirket-
leri yeniden tasarlayan mühendislere ve temsil et-
tikleri yatırımcılara gitti. 

İstatistiklere göre; 1947 yılından bu yana (ve-
rilerin ilk derlendiği yıl), gayri safi milli hasılanın 
bir yüzdesi olarak kurumsal primler, günümüz-
de en yüksek düzeyine ulaştı. Oysa, GSYİH oranı 
olarak ücretler ise, şu anda en düşük düzeyinde. 
Mesele, ekonomiyi daha etkin hale getirmek de-
ğildi –zaten bunu başarmıştı. Asıl mesele, değerin 
nerede toplandığı idi. Maaş eğrisinin en üst seg-
menti ve yatırımcılar, para kazanmaya devam et-
tiler. Orta sınıf, üst orta sınıfa giren bir segmen-
te bölünürken, bir diğer segment ise alt orta sı-
nıf içerisinde eridi. Amerikan toplumunun gene-
li, hiçbir zaman eşitlikçi olmadı. Gelirlerde ve re-
fahta önemli farklılıklar olacağını her zaman ka-
bul ettiler. Onun yerine, zengine özenme arzusuy-
la birtakım ilerlemeler yaşandı. Öte yandan, di-
ğerleri daha fazla kazanırken genel itibariyle refah 
yapısının da eş zamanlı olarak artacağı yönünde 
bir beklenti söz konusuydu. 

Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum, yapı-
sal bir değişimdir. Bu değişimde, orta sınıfın mer-
kezi, yaşam standardı anlamında giderek aşağı ka-
yıyor. Bunun sebebi ise, tembel veya salak olma-
ları değil. Sosyal ve ekonomik değişimden köken-
lerini alan, yapısal bir değişim söz konusu. Sosyal 
değişimden kasıt, konvansiyonel ailenin parçalan-
masıyken, ekonomik değişim ise geleneksel işlet-
melerin batması ve münferit çalışanları büyük bir 
dezavantaj altında bırakan kurumsal becerinin ya-
ratılmasıyla ifade ediliyor. 

Bu sürece içkin kriz ise, giderek daha etkin bir 
hal alan ekonomiden ve maliyetini karşılayama-
dığı için bazı ürünleri tüketemeyen bir nüfus-
tan kaynaklanıyor. Bu durum tarih boyunca bir-
çok kez gerçekleşti, ancak Büyük Buhran haricin-
de ABD, bunun tamamen karşıt bir örneğini teş-
kil etmiştir. Görünen o ki, bu tamamen siyasi bir 
tartışma - siyasi tartışmalarda tespit edilen ancak 
netleştirilmeyen sorunları hariç tutarsak... Siyasi 
tartışmalarda bir kişinin mutlaka suçlanması gere-
kir. Aslında, söz konusu süreçler, hükümetin de-
netim yeteneğinin de ötesindedir. Bir yandan, ge-
leneksel şirketler, maliyetlerinin yükü altında çö-
kene dek çalışanlar için yararlı görünür. Öte yan-
dan, yaratılan verimlilik, toplumun yarısındaki 
talebi zayıflatmak suretiyle tüketime de zarar ver-
me tehdidini ortaya çıkarır. 

uzun-dönemli tehdit

En büyük tehdit; on yıllar boyunca yüzleşile-
meyecek ancak varlığını halen sürdürecek olan 
bir tehdittir. ABD, bir medcezirin tüm gemile-
ri altüst edeceği varsayımı üzerine temellenmiştir. 
Böyle bir durumla geçmiş kuşakta karşılaşılma-
dı; sosyo-ekonomik gerçekliğin de yakın zamanda 
değişeceği yönünde herhangi bir gösterge bulun-
muyor. Bu da, temel bir varsayımın risk altında 
bulunduğu anlamına geliyor. Sorun; sosyal istik-
rarın şu varsayım üzerine temellenmesinden kay-
naklanıyor: genel itibariyle herkes artan verimli-
lik ve etkinlikten yararlanır. Oysa, herkes kendi 
yaşantısından mesuldür şeklinde bir yaklaşım be-
nimsenmemiştir. 

Ülkenin yarısının aynı noktada sayarken veya 
zemin kaybederken, diğer yarısının da güçlendi-
ği, zenginleştiği bir sisteme doğru yol alıyorsak şa-
yet, ABD’nin sosyal dokusunun da risk altında ol-
duğunu söylemek gerekir. Keza, ABD’nin bu za-
mana dek biriktirdiği devasa küresel güç de caba-
sı... İngiltere veya Roma gibi diğer süper-güçlerin, 
temel bir değer olarak orta sınıfın yaşam koşulla-
rını sürekli olarak iyileştirmek gibi bir fikri tasar-
lamaları söz konusu değil. Ancak ABD bunu dü-
şünüyor. Eğer söz konusu sınıfı kaybeder ise, je-
opolitik gücünün sacayaklarından birini de kay-
betmiş olacak keza... Diğer kesimler ise, burada 
çözümün, zenginden orta sınıfa refah transferini 
sağlayan yasalardan geçtiğini iddia ediyor. Böyle-
likle tüketim artacak; ancak yatırım için gereken 
sermaye miktarı da risk altına girecek –aynı şekil-
de yatırım teşvikleri de ortadan kalkacak. Elinizde 
para yoksa yatırım yapamazsınız; eğer bir şeyden 
yararlanmayacaksanız yatırımın riski altına girme-
yi kabul etmezsiniz. 

Amerikan işletmesinin bu süreçte sergileyeceği 

hüner, son derece kritik. Sağ politikalar benimse-
yen bir işletme şöyle düşünecektir: Serbest piyasa-
nın işlemesini sağlarsak, sorun çözülür. Serbest pi-
yasa, sosyal gelirleri güvence altına almaz sadece 
ekonomik gelirleri korur. Bir diğer deyişle, genel 
itibariyle daha büyük bir etkinlik sağlar ve ekono-
minin büyümesine imkan tanır; ancak refahın da-
ğıtımını sağlamaz. Sol eğilimli işletmeler ise, re-
fahın aşırı bir şekilde yeniden dağıtımının tarih-
te nasıl sonuçlar doğurduğunu gözden kaçıramaz. 
Sağ eğilimliler ise, orta sınıfın yok edilmesinin si-
yasi sonuçlarına kayıtsız kalamaz. Ayrıca, toplu-
mun yarısının, işletmelerin sattığı ürün ve hizmet-
leri alamadığı bir manzara karşısında da kör nu-
marası yapamaz. Hükümetlerin gerçekleştirdikle-
ri en önemli eylemler, istemeden yapılanlardır. GI 
Yasası, üniversite mezunları arasında işsizliği sınır-
landırmak üzere tasarlanmıştı; ancak kazara üni-
versite mezunları arasından profesyonel bir sınıf 
yarattı. vA kredisi, inşaat endüstrisini harekete ge-
çirmek üzere tasarlanmıştı; banliyölerde ev sahi-
bi olmanın temelini kurdu. Interstate Highway 
System, birlikleri savaş sırasında hızlı bir şekil-
de harekete geçirmeye odaklanmıştı; banliyölerde 
yeni bir arazi kullanım modeli doğurdu. 

Özel sektörün orta sınıf üzerindeki baskı so-
runuyla nasıl başa çıkacağı net değil. Hükûmet 
programları, ellerindeki kıt kaynakları boşa har-
carken asgari niyetleri bile tam olarak karşılayamı-
yor. ABD, bu konuda şanslı bir ülke olageldi; bir-
çok çözüm hiç beklenmedik bir şekilde bir anda 
ortaya çıkıyor. Bence, Amerika yeniden şans ya-
kalayamaz ise, küresel hakimiyeti de tehlikeye gi-
recek. 

Tarihsel süreci incelersek, ABD’nin yüzüne ye-
niden şansın gülmesi, ihtimal dahilinde; ancak bu 
şansı ancak gözü korktuğunda elde ediyor. ve bu 
noktada, ABD korkmuş değil, ancak öfkeli bir 
görüntü sergiliyor. Sadece ve sadece kendi çözüm 
önerileri kullanılırsa, bu ve benzeri sorunların çö-
züleceğine inanıyor. Ben ise, tüm kesimlerin sun-
duğu konvansiyonel çözümlerin, sorunun (yani 
Amerikan toplumunun temellerinin risk altında 
oluşunun) boyutlarını yeterince kavrayamadığı-
nı düşünüyorum. Dolayısıyla, tüm kesimler, daha 
önce söylenilenleri yinelemekle yetiniyorlar. Ben-
den daha zeki ve şanslı olanlar, bir çözüm üretmek 
zorundalar. Ben ise, sorunun potansiyel sonuçla-
rına ve bu zamana dek gündeme getirilen tüm fi-
kirlerin uygunsuzluğuna dikkat çekmekle yetini-
yorum bu aşamada. (Stratfor, ABD)

The desTRucTIon oF The socIal TeXTuRe 

THE CRISIS OF THE MIDDLE CLASS AND 
THE POWER OF AMERICA

FORE PART AT PAGE 7

Many more people open new business places from 
scratch while the star of the permanent corporate enter-
prises fade away. Some of them exhibited a much more 
effectivity profile with small number of workers by act-
ing skillfully. They paid salaries equal to those paid at 
the entrance level to the small companies, which have 
become the driving force of growth in the present day, 
which is incompatible with the generous payments at 
the institutionalized companies. When these companies 
went bankrupt either somebody bought them or they 
changed their field of business. They lost their existing 
business but established another business again. The 
salaries did not increase from their point of view. They 
sometimes even remained unemployed for long periods. 
There was even times when they did not work in a com-
pany for twenty years. On the other hand the reconstruc-
tion of unproductive companies created a significant 
value ; but the said value was of no use for employees 
who have lost their jobs. Maybe some of that went to 
the remaining workers. However the bigger slice of the 
cake was taken by the engineers who redesigned the 
companies and the investors that they have represented. 
According to the statistics, corporate premiums as a per-
centage of the gross national production have reached 
their highest level today since the year 1947 which was 
the year in which the data were first compiled. However 
the wages are at their lowest level as a percentage of the 
gross national production at the present time. The prob-
lem was not to make the economy more effective because 
that goal has already been achieved. The main problem 
was where the value has been gathered. The highest seg-
ment of the salary curve and the investors continued to 
earn money. The middle class was divided into two seg-
ments one of which became a part of the upper middle 
class and the other had melted in the lower middle class. 

The american society in general has never been equal-
itarian. People always accepted that there would be sig-
nificant differences of income and wealth. Instead some 
developments have been experienced with the aspiration 
to be rich. On the other hand there was an expectation 
that the general level of welfare would increase simulta-
neously as other earned more. The situation that we are 
face to face now is a structural change. In this change the 
center of the middle class is increasingly shifting down 
in terms of living standarts. The reason of this situa-
tion is not they are lazy or idiot but the fact that there 
is a structural change which is rooted in the social and 
economic changes. What we mean by social change is 
the disintegration of the traditional family, while the 
economic change is expressed in terms of the dissolu-

tion of the traditional enterprises and the creation of the 
corporate skill which imposes a big disadvantage on the 
independent enterprises. The crisis which is imminent 
in this process is rooted in that part of the population 
which can not consume some products because of their 
inability to afford buying those products. Similar situ-
ations have occured many times throughout the history 
but however USA has formed an example totally con-
trary to this one except for the big crisis. It seems that this 
is a totally political discussion apart from the problems 
which have been determined during the political discus-
sions but have not been clarified. Somebody must abso-
lutely be accused when there is a political discussion. In 
deed these processes are beyond the scope of supervision 
by the government. On the other hand the traditional 
companies appear to be useful for the employees until 
they collapse under the financial burden of the costs. On 
the other hand the productivity which has been created 
brings about the threat to impair the consumption by 
weakening the demand of half of the society.

long-term threat 

The biggest threat is the one which would not be con-
fronted for decades but would still continue its existence. 
The existence of USA is based on the assumption that 
a tide would upset all the vessels. Such a situation is 
not encountered in the past generations and there is no 
indication pointing out that the socio- economic reality 
would change in the near future. And this means that a 
basic assumption is under risk. The source of the prob-
lem is that the social stability has been based upon the 
following assumption: generally everybody benefits from 
the increasing productivity and effectivity. However an 
approach has been adopted according to which every-
body is responsible for his own life. 

If we are proceeding towards a system in which half of 
the society makes no headway or looses its existing power 
while the other half is getting stronger and richer, we 
must say that the social texture of USA is under risk. The 
giant global power that America has accumulated up to 
now crowns it all… It is out of the question that other 
super powers like England or Italy developes an idea like 
improving the living standarts continiously as a basic 
value. However USA thinks and must think on such an 
idea because it knows that if it looses the middle class it 
shall also loose one of the trivets of its geopolitical power. 
On the other hand Other social segments claim that the 
solution of this problem is the enactment of laws that 
ensure the transfer of wealth from the rich to the middle 
class. They argue that consumption shall increase in this 
way but such an approach shall also put the amount of 
capital, which would otherwise be used for investments, 
under risk and the incentives for investments shall dis-
appear. If you don't have any money you can’t make any 
investment. If you can not make use of something, you 
wouldn’t go under the risk of investment. The skills that 
the american enterprises shall exhibit throughout that 
process is very critical. An enterprise which had adopted 
the right-wing policies will think in the following way: 
If we ensure the functioning of the free market economy 
the problem shall be solved. Free market economy does 
not secure the social incomes, it only protects the eco-
nomic revenues. In other words, it generally ensures a 
higher effectivity and ensures the possibility of economic 
growth but does not ensure the distribution of wealth. 
Left-wing enterprises on the other hand does not over-
look what kind of results have been brought about by an 
extreme redistribution of wealth. Right-wing enterprises 
can not be indifferent against the political consequences 
of the removal of the middle class. Besides they can not 
play the blind man under conditions where half of the 
population can not buy the products and services sold 
by the enterprises. The most important actions realized 
by the governments are those which are done undeliber-
ately. For example the GI law has been designed to limit 
unemployment among university graduates. However it 
cretaed a professional class out of them. “VA” credit has 
been designed to activate the construction industry; it 
laid the foundations for having a home in the suburbs. 
Interstate highway system has ben focused on mobilizing 
the military troops rapidly during warfare; but created 
a new model of usage of land in the suburbs. 

It is not clear how the private sector shall cope with 
the problem of pressure over the middle class. Govern-
mental programs are far from being able to meet even 
the minimum needs while they waste the scarce sources 
available to them. USA has always been a lucky country 
in this regard. Many solutions come to the fore suddenly 
and unexpectedly. According to me if America can not 
catch a new chance its global dominance shall also be 
imperiled. If we have a look at the historical process 
it is well possible that America shall be able to catch 
that luck again. However it gets that luck only when 
it is daunted. And for the time being America is not 
daunted. However it exhibits an angry image. It believes 
that this and similar problems shall be solved only if 
the solutions that it had proposed are used. As far as I 
am concerned, I think that the conventional solutions 
offered by all social segments are far from being able to 
grasp the dimensions of the problem (i.e. the problem 
that the foundations of the american social are under 
risk). For that reason all segments confine themselves 
with repeating what had been said before. Those who 
are more clever and lucky than me have to produce a so-
lution. On the other hand, I confine myself, at this stage, 
by attracting attention to the potential consequences of 
the problem and to the improperness of all views which 
have been put on the agenda up to now (Stratfor, USA). 
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İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Sağlık Turizmi Konseyi ile birlikte Türkiye'deki sağlık 
turizmi uygulamalarının gelişmesi için gereken tanıtım ve pazarlama stratejilerinin  

mercek altına alındığı “Sağlık Turizminde Yurtdışı Tanıtım ve Pazarlama”  
konulu bir sempozyum gerçekleştirdi.

Istanbul Aydın University has organized, together with the Health Tourism Council of Istanbul, 
a symposium with the subject “Promotion and Marketing of health  

tourism abroad” in which promotion and marketing strategies required   
to develope health tourism applications in Turkey were scrutinized. 

SAĞLIK TuRİzmİNİN  
DEvLERİ BuLuŞTu:

‘SAğlIK TuRİzMİNDE 
YuRT DIŞI TANITIM 

vE PAzARlAMA 
SEMPOzYuMu’

The gIanTs oF healTh TouRIsM haVe MeT TogeTheR

THE SYMPOSIUM FOR PROMOTION 
AND MARKETING ABROAD IN 

HEALTH TOURISM SECTOR 

İstanbul Aydın Üniversitesi florya 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Sağlık Turiz-
minde Yurt dışı Tanıtım ve Pazarlama Sem-

pozyumu” nun açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İz-
mirli, “Üniversite olarak Türkiye’nin genel mese-
leleriyle elbette ki ilgileniyoruz, ancak sağlık ko-
nusuyla daha içli dışlıyız. Bu sempozyumda da 
Türkiye için çok önemli bir konu olan ‘Sağlık 
Turizminde Tanıtım ve Pazarlama Stratejileri’ ko-
nusu irdelenecek. Artık dünyanın pek çok yerin-
den insanlar sağlık amacıyla seyahat etmektedir. 
Türkiye’nin bu konudaki avantajları, gerek coğ-
rafi konumu, gerek kaliteli sağlık hizmetleri su-
numu, ileri sağlık teknolojilerine sahip olması, 
özel sağlık sektörünün yaygınlığı ve gelişmişliği 
olarak sayılabilir. Bu sempozyumda, Türkiye’yi 
bu konudaki hedeflerine ulaştıracak stratejilerin 
belirleneceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

İstanbul Sağlık Turizmi Konseyi Derneği Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Ekono-
mi Bakanlığı Sağlık Serbest Bölgeler Yurtdışı Ya-
tırım Genel Müdür Yardımcısı Emel Emirlioğ-
lu da sempozyumda birer açılış konuşması yaptı-
lar. Yaptığı açılış konuşmasında Emel Emirlioğlu, 
“Ülkemiz hizmet ihracatından önemli ölçüler-
de bir gelir elde etmektedir. Singapur, Hindistan 
sağlık turizmi sektöründe ilk sıralardadır. Türkiye 
de bu sıralamada 17. sıradadır. Türkiye artık sağ-
lık turizmini stratejik sektör olarak belirlemiş du-
rumdadır” dedi.

Ülkemizin Sağlık Turizmi alanında son 10 yıl-
da kat ettiği yolun, özel ve kamu kuruluşları-
nın bu doğrultuda izledikleri tanıtım ve pazar-
lama politikalarının konu alındığı sempozyum-
da, Eski İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatu-
ra, Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, DEİK-SAİK 
Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Kuş ve sağlık sektö-
rünün öncü kuruluşlarından pek çok konuşma-
cı söz aldı.

Sektörün sivil toplum kuruluşları, kamu ve 
özel kurumların temsilcilerin yanı sıra sektör-
de görev almaya hazırlanan öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi gören bu sempozyum ile yurtdışından 
hasta nasıl yönlendirilir, reklam ve tanıtım mo-
delleri nelerdir, reklam ve tanıtım yasakları na-
sıl aşılabilir gibi konulara değinilerek, sektörde-
ki başarılı isimlerin tecrübelerinin dinlenilmesi-
ne yer verildi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliği 
yaptığı sempozyum, iki oturumda gerçekleştiril-
di. Moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Aydın’ın yap-
tığı sempozyumun ilk oturumuna Sağlık Turizmi 
Danışmanı İSATKON Dr. Cemal Yılmaz, Eski 
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, AG Medical Travel 
Managing Direktor İlknur Çevik, SAİK Başkan 
Yardımcısı Dr. Hasan Kuş ve Dünya Göz Hasta-
nesi Genel Müdür Yardımcısı Selin Peker konuş-
macı olarak katıldılar. 

“Sağlık Turizmi ve Yurtdışı Tanıtımı, Pazarlar, 
Paydaşlar ve Görevlerin Paylaşımı” başlığı altın-
daki ilk oturumda konuşmacılar; Türkiye Sağ-
lık Turizmi İçin Potansiyel Yurtdışı Pazarları ve 
Bu Pazarlara uygun Tanıtım ve Pazarlama Mo-
delleri, Türkiye’de Sağlık Turizmi Tanıtım ve Pa-
zarlamasında Kamu Kurumları Arasında İşbirliği, 
Türkiye’nin Sağlık Turizminde Ön Plana Çıkan 
Alanları ve Hedef Kitleleri konularını ele aldılar. 

Sağlık Turizmi Danışmanı İSATKON Dr. Ce-
mal Yılmaz, sağlık turizmine atılmadan önce bir 
sağlık kuruluşunun nasıl olması gerektiği konu-
sunda “Bir sağlık kuruluşu bu işe atılacağı zaman 
önce görev dağılımını iyi bir şekilde yapmalıdır. 
Bir hasta evinden çıkmadan önce ‘Ben Türkiye’ye 
gidecek miyim?’ diye kendini sorguluyor. O ki-
şinin buna karar vermesinde sağlık kuruluşunun 

P rof. Dr. Yadigar İzmirli, the rector of Istan-
bul Aydın University who made the opening 
speech of the “Symposium of Promotion and 

Marketing Abroad in Health Tourism” which was re-
alized in the Florya Campus of Istanbul Aydın Uni-
versity said the following: “ As the university we are 
of course interested in the general problems of Turkey 
however we are more directly involved in the subject of 
health.In this symposium we shall deal with the sub-
ject of ” Promotion and Marketing Strategies in Health 
Tourism” which is a very important subject for Turkey. 
Nowadays people from all over the world travel for 
health purposes. The advantages of Turkey in this field 
may be stated as geographical location, provision of 
high quality health services, the existence of advanced 
health Technologies, widespread and advanced private 
sector health establishments. I think that strategies shall 
be determined that would ensure Turkey attain her 
targets in this regard. 

Mehmet Ersoy, Vice President of the Association 
of Health Tourism Council of Istanbul and Emel 
Emirlioğlu, assistant general director of health invest-
ments in the free zones abroad had also made an open-
ing speech in the symposium. In her opening speech 
Emel Emirlioğlu said the following: “Our country ob-
tains a considerable revenue from the export of services. 
Singapur and India rank at the top in the health tour-
ism sector. Turkey ranks the 17th in this field. Turkey 
has determined the health sector as a strategical sec-
tor.” In the symposium in which the distance that our 
country has taken in the field of health tourism in the 
last 10 years and the promotion and marketing policies 

sağladığı imkânlar etkili oluyor. Önce yolladı-
ğı raporların incelenmesi, sonra geldiğinde hava 
alanında karşılanmasına kadar her şey bu kara-
rı vermesinde onu etkiliyor. Sağlık kuruluşunun 
hangi alanda öne çıkacağını bilmesi gerekir. Dışa 
açılmadan önce içeride bunları çözümlemelidir,” 
şeklinde konuştu.

Sempozyumun ikinci oturumu, “Sağlık Turiz-
mi Yurt dışı Tanıtımında Mevcut Bilgi ve Tecrü-
belerin Paylaşımı” başlığı altında ele alındı. İkin-
ci oturumun moderatörlüğünü İstanbul Aydın 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Ar-
tun Öncel yaptı. Oturuma Dr. Tansel Turan, 
TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi Eş Başka-
nı Dr. Hamid Aydın, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Eski Başkanı Dr. Burhan Özfatura ve OR-
SAKON Genel Başkanı Dr. Süleyman Budunoğ-
lu konuşmacı olarak katıldılar. Oturumun başlı-
ca konuları şunlardı: Türkiye Sağlık Sistemindeki 
Son Gelişmeler ve Sağlık Turizmindeki Son Du-
rum, Sağlık Turizminde Seyahat Acentelerinin 
Rolü, Sağlık Turizmi Tanıtım ve Pazarlamasında 
İzmir Tecrübesi ve Sağlık Turizmi Tanıtım, Pazar-
lamasında Sivil Toplum Kuruluşları.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başka-
nı Dr. Burhan Özfatura yaptığı konuşmada, 
Türkiye’deki ithalat ve ihracat oranlarının denge-
lenmesi gerektiğinden bahsederek, “Bu oran sağ-
landığında sağlık turizmi de dolaylı yoldan etkile-
necektir ve ilerleme kaydedilecektir. Türkiye’nin 
en başta yapması gereken ithalat ve ihracat oran-
larını dengelemek olmalı” şeklinde konuştu.

followed by the public and private establishments in 
this field were discussed Burhan Özfatura, former ma-
jor of İzmir, Halil Şıvgın, former minister of health, 
Dr. Hasan Kuş, deputy president of DEIK-SAIK and 
officials from the leading establishments of the health 
sector have made a speech. 

This symposium in which the representatives of the 
non-governmental organisations of the sector, public 
and private health institutions, as well as the students 
who were preparing to take part in the sector showed a 
big interest, topics were touch upon such as “how can 
one attract patients from abroad?”, “ what are adver-
tisement and promotion models”, “ how can the bans 
on advertisement and promotion be overcome?” and 
the experiences of the successful names in the sector 
have been listened. 

The symposium which was hosted by Istanbul Aydın 
University has been realized in sessions. Professor 
Aydın Aydın from Istanbul Aydın University acted 
as the moderator of the first session of the symposium 
and ISATKON, health tourism consultant, Dr. Ce-
mal Yılmaz, Former minister of health Halik Şıvgın, 
Managing Director of AG Medical Travel, Dr. Hasan 
Kuş, deputy president of SAİR and the assistant general 
director of Dünya Eye Hospital has participated as a 
speaker in the session. 

The speakers of the first session which was organized 
under the title of “health tourism and its promotion 
abroad, markets, stakeholders and sharing of the tasks” 
have taken up such topics as “Potential foreign markets 
for the turkish health tourism and models of promotion 
and marketing suitable for these markets”, “Coopera-
tion between public establishments in the field of the 
promotion and marketing of health tourism in Turkey” 
and “The segments of healt tourism which come to the 
fore in Turkey and their mass targets”. 

 ISATRON Dr. Cemal Yılmaz who is a consultant 
of health tourism said the following regarding how a 
health establishment must be like before engaging in 
health tourism. “A health establishment must make a 
division of labour properly before engaging in health 
tourism. A patient asks himself “Will I go to Turkey?” 
before he/she leaves his home. The facilities offered by 
the health establishment plays an important role in the 
decision to be taken by the patient about whether to go 
to Turkey or not. Every detail from the examination of 
the reports that he/she had sent to welcoming him/her 
in the airport when he/she comes to Turkey effects his/
her decision. A health establishment must know the 
field in which it shall come to the fore. It must resolve 
these issues before opening itself to health tourism ac-
tivities”.

The second session of the symposium dealt with the 
subject of “Sharing of the existing information and ex-
periences in the promotion of health tourism abroad” 
Prof. Dr. İsmet Artun Öncel from Istanbul Aydın Uni-
versity acted as the moderator of the second session. Dr. 
Tansel Turan, co-president of Türsab Health Tourism 
Committee, Dr. Hamid Aydın, Former major of İzmir 
Dr. Burhan Özfatura, and chairman of ORSAKON 
Dr. Süleyman Budunoğlu has participated as speakers 
in the second session. The main topics that have been 
dealt with during the session were the following: “The 
latest developments in the health system of Turkey and 
the latest state of health tourism”, “the role of travel 
agencies in health tourism, the experience of İzmir re-
gards the promotion and marketing of health tourism 
and the role of the non-governmental organizations in 
the promotion and marketing of health tourism. 

Former major of İzmir Dr. Burhan Özfatura said 
that the proportion between export and import must 
be balanced in Turkey and continued his speech as 
follows: “Health tourism shall also be indirectly influ-
enced indirectly and a progress shall be achieved in this 
regard when that balance has been once established.” 
What Turkey must first of all do must be to balance the 
proportion between export and import. 
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Babil sürgününden sonra yeniden filistin’e 
dönen Yahudiler, bir müddet Romalıların 
egemenliği altında yaşarlar. Ancak bir süre 

sonra Romalılara isyan ederler. M.S. 66-70 yılla-
rı arasındaki büyük isyan süresinde, isyancılar gü-
müş ve bronz paralar bastırırlar. İsyan kısmen ba-
şarılıdır. Neron sert önlemler alır. Neron’dan son-
raki İmparator vespasianus’un görevlendirdiği 
oğlu Titus isyanı bastırır ve Yahudileri Kudüs’ten 
çıkarır. 20. yüzyıla kadar sürecek olan Yahudi dias-
porası böylece başlar. Yahudiler, Romalıların bas-
kısı ve zorla sürgünü neticesinde yaklaşık iki bin 
yıl dünyada dağınık bir hayat-bir tür göçebe ha-
yatı yaşarlar.

ve her paskalya ve her yeni yılda Yahudiler “ge-
lecek yıl Kudüs’te ve yeniden kurulmuş Kudüs’te” 
cümlesini tekrar ederek, kurtuluşu düşlerler. Yahu-
diler Sion’a dönülmedikçe hiçbir mutluluğun tam 
olamayacağına inanırlar. Bütün Yahudi tören ve 
ibadetlerini, bu inanç canlı tutar. Babil’deyken de 
İsrailoğulları Sion’a olan özlemlerini hiç unutmaz-
lar. “Babil’de ırmağın kenarına oturduk ve Sion’u 
andıkça ağladık. Yabancıların toprağında Rab-
bin ilahisini nasıl okuyabiliriz? Eğer seni unutur-
sam ey Kudüs, sağ elim beni unutsun! Eğer seni 
anmazsam, eğer Kudüs’ü baş sevincimden üstün 
tutmazsam, dilim damağıma yapışsın.” (Tevrat-
Mezmurlar: 137) 

Orta Çağ Avrupa’sında, Yahudilerin gettolar-
da tecrit edilmiş bir surette yaşadıkları malumdur. 
Hristiyan Avrupa’da antisemitizm güçlü ve kök-
lüdür. Şeytani bir varlık olarak görülen Yahudi-
ler “Kuyuları zehirlemekle, kutsanmış ekmeğe say-
gısızlık etmekle ve kanlarını ibadetlerinde kullan-
mak amacıyla Hristiyan çocukları öldürmekle suç-
lanırlar.” (Bernard lewis, Semitizm ve Anti Semi-
tizm, s. 104) Cizvit Papazı Barruel tarafından or-
taya atılan iddialara göre de, fransız Devrimi’nde 
ve birçok gelişmede Yahudilerin rolü vardır. Bar-
ruel, “devrimin hür masonların kurduğu gizli bir 
tezgâhın parçası” olduğunu kanıtlamaya çalışan 
kalın bir kitap yayınlamıştır… 

Peder Barruel’e göre, hür masonları, İllumuna-
ti ve diğer Hristiyan karşıtı grupları kuran hep Ya-
hudilerdi.” (age, s. 105) Antisemitizm, günümüze 
yaklaşırken, beklenmedik kişi ve akımlarda da ken-
dini gösterir. T. S. Eliot’un şu dizeleri çarpıcıdır: 
“Balyaların altında fare / destelerin altında Yahu-
di.” “Anarşist Bakunin’in Yahudi karşıtlığı olduk-
ça açıktır. Bakunin, Marx ile Rothschild’i neredey-
se bir tutmaktadır. Keza Prudhon, Yahudiler için 
“O, ticarette kalpazanlık, üçkâğıtçılık ve pazarlık-
la çalışan, daima sahtekâr ve parazit bir aracıdır… 
Ekonomi politikası daima negatif, daima tefecili-
ğe dayalı olmuştur; baş şeytan, iblis, Ehrimen Sami 
ırkında vücut bulmuştur.” (age s.116) Bakunin’in 
anti-semitizmi, Çarlık Rusya’sındaki Yahudi karşıt-
lığı ve pogromlar ile birlikte düşünülebilir. 

Siyonizm’in bir siyasi aksiyona dönüşmesi ile 
filistin sorunu ortaya çıkar. Esasen başlangıçta 
kimse bir “filistin sorunundan” söz etmemekte-
dir. Sorun, Yahudilerin bir yurt edinmesi sorunu 
yani “Yahudi sorunu ” idi. filistin’den önce Yahu-
di devletinin Arjantin’de ya da uganda’da kurul-
ması da düşünülür. Ancak sonunda, İsrailoğulları-
nın kutsal ideali, eski yurda dönme hülyası üzerin-
de yoğunlaşırlır. 

Bu arada üzerinde çok durulmayan bir husus, 
Templier (Tapınak) şövalyelerinin daha 1870’ler 
de, bölge ile kurduğu alakadır. 1868-1875 ara-
sında yaklaşık 750 Schwabenli dinî muhalif, 
Templier’ler, Kutsal Topraklar’a göç eder ve ora-
da müreffeh yerleşimler kurarlar. 1842’de açılan 
Kudüs’teki Prusya konsolosluğu, faaliyetlerinin ay-
rılmaz bir parçasını oluşturan yerel Yahudi cema-
atlerin ve Templier’lerin desteği ve korumasıyla 

CEphEYİ DARALTmAK

YAHuDİ SORuNu, NASIl fİlİSTİN 
SORuNuNA DÖNÜŞTÜ

 Celal Tahir 

Sorunun İsrail-Filistin ve giderek de Filistin sorunu şeklinde telakki olunması çağımızın en bariz ve en ciddi zihin operasyonu-manipülasyonu örneklerindendir. En önemli sebep, siyasi stratejidir, 
cephenin daraltılmasıdır. Müslümanlar ile Yahudiler arası sorundan Arap-İsrail sorununa oradan da İsrail-Filistin sorununa doğru indirgenen bir seyir vardır. Sorun sıradan bir ifade sorunu 

değildir. Bir zihin manipülasyonunun dışına çıkıp çıkamama sorunudur. Kaldı ki her türden ifade sorunu, bir zihin karışıklığının yansımasıdır.

Describing the problem as an Israeli-Palestinian problem and as the Palestine problem after a while is one of the most obvious and serious examples of mental operations and manipulations of our 
age. The most important important reason is narrowing down the front as a requirement of the political strategy. The problem was first described as a problem between the Moslems and Jews, then 
as a problem between the Arabs and Israel and finally a problem between Israel and Palestine. The problem is not an ordinary problem of description. It is rather a problem of going or not going 

beyond a mental manipulation. Besides all kinds of problems of expression is a reflection of a mental confusion.

naRRoWIng doWn The FRonT 

HOW THE JEWISH PROBLEM TURNED INTO THE PROBLEM OF PALESTINE 

T he jews who had returned to Palestine again 
following their exile to Babel lived under the 
rule of the Roman Empire for a while. But 

after some time they had revolted against the Romans. 
The rebels printed silver and bronze coins during the 
process of great revolt in 66-70 A.C.. The revolt has 
been partially successful. Neron took hard measures. 
Titus, who is the son of Vespasianus, the successor of 
Neron, supresses the riot and dismisses the Jews from 
Jerusalem. The jewish diaspora which would continue 
until the 20th century had begun in this way. The 
jews have spread all over the world and led a kind of 
nomad-like life for a period of approximately two thou-
sand years.. 

And on the occaison of each easter and new year the 
jews dreamed of salvation by repeating the sentence 
“Let’s meet in Jerusalem and the newly established Je-
rusalem next year”. The jews believe that no happiness 
would be complete as long as they don’t return to Sion. 
This belief kept all jewish ceremonies and worships 
alive. Sons of Israel hadn’t forgotten their aspiration 
even when they were in Babel. The following citation 
from the Old Testament is an evidence of this fact: “We 
sat down near the river in Babel and cried as we me-
morialised Sion.How can we sing the psalms of God in 
a foreign landl? Hey Jersualem! If I forget you let my 
right hand forget me. If I don’t remember you and if 
I don’t value Jerusalem above everything including my 
biggest joy let my tongue stick to my palate” (Old Testa-
ment, psalms; 137).

It is well known that the jews led an isolated life 
in the ghettos in the Europa of the middle age. Anti-
semitism is strong and well-established in the Christian 
Europe. The jews who were regarded as devil creatures 
have been accused of poisoning the wells, disrespecting 
against the blessed bread and killing Christian children 
and for using their blood in worshipping ceremonies 
(Bernard Lewis, Semitism and Anti-Semitism, page: 

filistin’de kısa sürede oldukça önemli bir konuma 
ulaşır. Templier şövalyelerinin faaliyetinin, Prusya 
ve sonrasında Almanya ile ilgisi nedir? Kendi gaye-
leri nedir? filistin’e yerleşmelerinin, Siyonizm ve 
sonraki gelişmelerle irtibatı nedir? Bunlar bu me-
sele ile ilgilenenlerin, üzerinde durması gereken 
sorulardandır.

Theodore Herzl’in girişimleriyle İsviçre’nin Ba-
sel kentinde toplanan Siyonist Kongre’de alınan 
kararlar doğrultusunda Siyonistler harekete geçer-
ler. Herzl’den önce, Portekiz kökenli bir Yahudi 
olan Mordehay Manuel Noah 1850’li yıllarda yaz-
dığı bir kitapta Yahudilerin filistin’de toplanma-
sı fikrini ortaya atar. fransız Devrimi ile Avrupa’da 
diğer unsurlarla birlikte hür ve eşit yurttaşlar hali-
ne gelen Yahudiler, önce içinde yaşadıkları ülkelere 
intibak etmek isterler. Ancak çeşitli denemeler bu-
nun mümkün olamayacağını kendilerine gösterir. 
Özellikle fransa’daki Dreyfus Davası, Yahudiler-
de ve Theodore Herzl’de Sion’a dönüş ülküsünün 
canlanmasına yol açar. Basel Kongresi’nde hükü-
metler nezdinde teşebbüslerde bulunmak karar al-
tına alınır. Sonrasında II Abdülhamid ile görüşen 
Herzl, çeşitli vaadlerle filistin’den Yahudiler için 
yer almak için uğraşır. Sultan Abdülhamid, soru-
nu filistin sorunu şeklinde düşünmemiştir. Halife 
Abdülhamid, sıfatına uygun davranır. Sorun, bü-
tün Müslümanların ve de bölgedeki herkesin soru-
nudur. ve de bölgede kurulması muhtemel bir Ya-
hudi devleti, bölgenin, giderek de dünyanın soru-
nu olacaktır. 

I. Dünya- Paylaşım Savaşı’nın sonuna doğru Si-
yonistler sonuca yaklaşırlar. 2 Kasım 1917’de, lord 
Arthur James Balfour tarafından, leonel Walter 
Rothschild’i sunulan kişiye özel mektup, tarihe 
Balfour Deklarasyonu olarak geçer. Balfour Dekla-
rasyonu, İngiltere’nin Yahudilere İsrail Devleti’nin 
kuruluşu doğrultusunda verdiği teminat olarak da 

104). According to the allegations put forward by the 
jesuit priest Barruel jews played an important role in 
the french revolution as well as in many other political 
developments. Barruel had published a thick book in 
which he tried to prove that the french revolution was 
part of a secret plot designed by the free masons. Ac-
cording to father Barruel it was always the jews who 
had founded such anti- Christian organizations like 
the free masons, illuminati and others. (Page 105).
Antisemitism manifests itself also through unexpected 
individuals and currents in a not very distant past: The 
following verses of T.S.Elliot are striking: “ A rat under 
the bales and a jew under the bundles”. It is obvious 
that the anarchist thinker Bakunin is anti-jewish. He 
almost considers Marx and Rothscild identical with 
each other. Proudhon too has a negative attitude to-
wards the jews as reflected in his following statement: 
“The jew is an intermediary who carries out his com-
mercial acs always as a forger, fiddler and haggler, he is 
always fraudulent and a parasite. Their economic policy 
has alw been negative and based on usury. Demon, the 
chief devil, had come into being in the identity prefer 
the semitic race (page 116). Bakhunin’s anti-semitism 
may be considered in conjuction with the anti-semitism 
and pogrom in the tsardom of Russia. 

The palesitinian problem shows itself together with 
the transformation of sionism into a political move-
ment. In deed nobody had made mention of a “Pal-
estinian problem” at the beginning. The problem was 
that of finding a country for the jews, in other words 
it was the jewish problem. Argentine or Uganda were 
proposed as the country of the jews before mentioned 
was made of Palestine. However, the point of focus 
shifted to the sacred idea of the sons of Israel, i.e the 
dream of returning to the old homeland at the end.

In the meanwhile the fact that the knight templars 
had already established relationships with the region 
in 1870’s has not been paid enough attention. Ap-
proximately 750 knight templars from Schwaben, who 
were religious opponents emigrated to the sacred land 
in 1875 and established prosperous settlements there. 
The Prussian consulate, which has been opened in Je-
rusalem in 1842 has attained a very important sta-
tus in Palestine in a very short time with the support 
and protection of the local jewish communities and the 
knight templars who were an indispensable point of fo-
cus of its activities. What is the relation of the activities 
of the knight templars with Prussia and subsequently 
Germany? What were their purpose? What is the rela-
tion of the settlement in Palestine with Sionism and 
subsequent developments? These are the questions that 
those interested in this problem must focus on. 

The sionist have launched their activities in line 
with the decisions taken in the sionist congress that has 
convened in the city of Basel in Switzerland with the 
initative of Theodore Herzl. Before Herzl, Mordehay 
Manuel Noah, who was a jew of Portuguese origin had 
put forward the idea that the jews must come together 
in Palestine. The jews who had become free citizens 
together with other ethnic communities in Europa fol-
lowing the french revolution had first tried to adapt 
themselves in the countries in which they lived. How-
ever various trials in that direction show them that this 
is not possible.. Especially Dreyfus case in France had 
led to the revival of the idea of return to Sion in jews 
and Theodore Herzl. A decision was taken to launch 
initiatives with the governments in that direction in 
the Basel congress. Thereafter, Herzl who contacted 
with Abdulhamid the 3rd tried to receive pieces of land 
for the jews in Palestine by making various promises. 
Sutan Abdulhamid had not conceived the problem as 
a problem of Palestine. Abdülhamit the caliph behaves 
in line with his title. The problem is the problem of 
all moslems and all people in the region. And a jewish 
state which is probable to be founded in the region shall 
be first a regional problem and then a problem of the 
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görülebilir. leonel Rothschild’i ve Rothschildler 
sanki Yahudilerin ve İsrail Devleti’nin hamisi gi-
bidir. Bu gelişme ile İsrail’in kuruluşu doğrultu-
sunda önemli bir mesafe alınır. Modern dünyada 
Yahudiliğin bu rolü, diaspora Yahudiliğinin büyük 
ailelerinin iktisadi siyasi varlığı ile cisimleşir. 

İsrail devleti ise esasen bir sonuçtur. Dünya siya-
setinde ikinci derece bir ağırlığından söz edilebilir. 
Büyük ölçüde Theodor Herzl’in eseri olan, Siyonist 
hareketin çabaları 1948 senesinde netice alır. Dün-
yanın bilinen tarihinde ilk defa, bir kavim 2.000 
sene sonra ayrıldıkları topraklara döner ve devlet 
kurar. Bu, 1. Dünya (paylaşım) Savaşı neticesi, Os-
manlının tarih dışına çıkarılması ve Orta- Doğu’ya 
yeni nizam verilmesi ile imkân dairesine girer. Bu 
savaş ve bu neticenin, en mühim sebeplerinden biri 
olarak, petrol gösterilir. Oysa geçen Mart ayında, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Ülke-
mizde çevre dostu elektrikli otomobiller 123 yıl 
önce Yıldız Sarayı’nda ilk kez kullanılmıştı.” be-
yanında bulunmuştur. Demek ki, bir asırdan beri, 
petrol alternatifsiz bir enerji kaynağı değildir. 

Peki, bir asırdan beri, petrolün -neredeyse rakip-
siz- saltanatı, neden ve nasıl sürebilmektedir? Me-
sele, sadece iktisadi ve teknolojik sebeplerle izah 
olunabilir mi? Acaba, elektrikli otomobiller gibi, 
başka enerji kaynakları, petrol ile beraber devrede 
olsaydı, ne olurdu? Bu durumda, Orta- Doğu’ya 
yeni nizam vermek için, başka sebepler mi, icat edi-
lecekti? Ayrıca, ‘ hepimizin her şeyi konuştuğu’ bu 
dönemde, petrol üzerine eser bırakan merhum Raif 
Karadağ’ı, İsrail ve Siyonizm üzerine fikir beyan 
ederken, merhum Yaşar Kutluay’ı, hatırlamak ge-
rekmez mi? ve de Raif Karadağ ve Yaşar Kutluay’ın 
ölümlerinde, aydınlatılması gereken hususlar var 
mıdır? Bunlar elbette cevap bekleyen sorulardır. 

Cumhuriyetle birlikte biz, Araplar ile aramı-
za mesafe koyduğumuzdan sorun İsrail ile Müslü-
manlar arasında bir sorun olmaktan çıkmış Arap-
İsrail sorununa dönüşmüştür-indirgenmiştir? 
1950-60 arası DP ve Menderes, İsrail ile dengeli 
bir ilişki sürdürmektedir. Süveyş Kanalı sorunu se-
bebi ile Menderes’in İsrail büyükelçisini geri çağır-
masını, Bülent Ecevit 28 Kasım 1956 tarihli ulus 
gazetesinde yazdığı “Türk elçisi niçin geri çağrıl-
dı?” başlıklı yazısında eleştirir. 

Tarihin ironisi midir? Nedir, Ecevit, ahir öm-
ründe son başbakanlığında “İsrail soykırım yapı-
yor.” mealindeki sözleriyle şiddetli bir kampanya 
ile karşı karşıya kalmış, “Musevi’lerden özür dile-
rim.” demesi ile de, durumu kurtaramamıştır. Bi-
lindiği gibi merhum Ecevit hakkında, daha evvel 
Yıldırım Akbulut hakkında üretilen fıkraları aşan 
fıkralar üretilmiştir. Esasen bu şekilde Ecevit’in ki-
şilik haklarına da saygısızlık yapılmıştır. 

Sorunun Arap-İsrail sorunundan filistin soru-
nuna dönüşmesi-indirgenmesi süreci, genel çizgi-
leriyle şu şekilde cereyan etmiştir: 1967’deki Altı 
Gün Savaşları, Arapların açık yenilgisi ile sonuç-
lanır. Akabinde 1971’deki filistinliler için kara 
olan Eylül’de Kral Hüseyin katliamına ve sürgü-
nüne maruz kalan fKÖ’nün, sorunu artık zaru-
ri olarak filistin sorunu şeklinde telakki etmesi-
ne zemin teşkil eder. 5 Haziran 1967’de İsrail ile 
Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında 
başlayan ve altı gün süren savaş, “Üçüncü Arap-
İsrail Savaşı”, “Altı Gün Savaşı” veya “Haziran Sa-
vaşı” isimleriyle bilinir. Arap ittifakına Irak, Suu-
di Arabistan, Sudan, Tunus, fas ve Cezayir de as-
ker ve silah yardımıyla katılırlar. Savaşın sonun-
da Mısır’dan Sina Yarımadası’nı, Suriye’den Golan 
Tepeleri’ni ve filistin’in Gazze Şeridi ile Batı Şeria 
topraklarını alan İsrail, topraklarını dört katına çı-
karır. Sonrasında Sina Yarımadası’ndan Mısır le-
hine çekilen İsrail süreç içinde diğer toprakları il-
hak eder. İsrail’in BM kararlarını da uygulamama-
sı sonraki dönemde bölgede birçok sorunun kay-
nağını oluşturur. Sonrasında Kara Eylül olarak ad-
landırılan olaylarda, Altı Gün Savaşları’nda oldu-
ğu gibi Ürdün Kralı Hüseyin’in ikili oynaması hat-
ta ihaneti vardır. Malum olduğu üzere Kara Ey-
lül filistinlilerin sürgün edilmesidir. Sürgün, filis-

whole world. The sionsits approached the end that they 
had aspired for towards the end of the first world war. 
The personal letter presented by Lord Arthur James 
Balfour to Leonel Walter Rothschild on November 2, 
1917 has passed into history with the name of Balfour 
Declaration. Balfour declaration may be considered 
as the guaranty provided by the english governmnet to 
the jews for the foundation of the state of Israel. Leo-
nel Rothschild and Rothschilds in general are like the 
protector of the jews and the Israeli state. An important 
progress has been made in the way towards the founda-
tion of the Israeli state.with this development. This role 
of the judaism in the modern world is concretized by 
the economic wealth of the big families of judaism. 

Israeli state is in deed a result of these developments. 
Its influence in the international politics may be said 
to be of second degree. The efforrts of the sionist move-
ment which are the efforts of Theodor Herzl to a great 
extent have given their fruits in 1948. For the first time 
in the known history of mankind a tribe has returned 
back to the land that they had to leave 2000 years ago 
and founded a state.. Such a development has been pos-
sbile only thanks to excluding the Ottoman State from 
the history and introducing a new order in the Middle 
–East as a result of the first world war. Oil is shown 
as one of the main reasons behind this war and conse-
quence of the war. It would be interesting to mention 
that the minister of Customs and Trade Hayati Yazıcı 
had made the following statement last month: “The en-
vironment friendly electrical auomobiles have first been 
used in our country 123 years ago”. This means that 
oil is not a source of energy without alternative since 
a century. 

Then the following question arises: why and how has 
it been possible that oil has maintained its unrivalled 
reign as a source of energy for a century ? Can this fact 
be accounted for only by economic and technoogical 
reasons? What would happen if other sources of energy 
were actively used together with oil like the electricla 
automotives? If this was the case would other reasons 
be invented for the purpose of creating a new order 
in the middle east? Besides, in this age in which we 
all talk about everything, woudn’it it be necessary to 
make mention of Raif Karadağ, the deceased, who had 
left behind Works about petrolium and also of Yaşar 
Kutluay while we state our thought about Israel and 
Sionism? Another question: Are there any points which 
requires to be clarified in the deaths of Raif Kardağ and 
Yaşar Kutluay? These are of course questions that await 
to be answered. 

Following the foundation of republic of Turkey we 
had put a distance between ourselves and the Arabs and 
consequently the Palestine problem has lost its charac-
ter as a problem between Israel and Moslems and has 
turned into and has been reduced to a Arabian-Israeli 
problem. The government of DP headed by Menderes 
maintained a balanced relation with Israel. Bülent 
Ecevit had criticized Menderes for having recalled 
the turkish ambassador to Israel on the occaison of the 
problem of Suez Channel in his article in the news-
paper Ulus on November 1956 titled “Why has the 
turkish ambassador been recalled?”. 

Is it an irony of history or not? Ecevit had to face a 
vehement anti-campaign during his last term of Office 
as a prime minister by saying that Israel was carrying 
out a jenoside and he couldn’t save the day by saying 
that he apologizes for his statements.. As is well known, 
anectodes were produced about Ecevit, the deceased, 
which were similar and even more teaser than those 
produced about the former prime minister Yıldırım 
Akbulut. In deed his personal rights were violated in 
this way. 

The process of reducing the problem from an 
arabian-ısraeli problem to a problem of palestine has 
broadly taken place as follows: six days war in 1967 
has ended with the definite defeat of the arabs. Then 
the massacre of the palestiniens, led by the palestine lib-
eration organization (Flo), by king Hussein during the 
so-called “Black September” events ın 1971 and their 
subsequent exile layed the grounds for Flo to consider 
the problem as a problem of palestine. The war that 
began between Israel and its arab neighbors, Egypt, Jor-

tinlilerin önemli bir bölümünün ölmesi ile netice-
lenir. Yine bu süreçte Kral Hüseyin, ABD Başka-
nı Nixon, Kissinger ve İngilizler ile çok yönlü iliş-
kiler içindedir. Bütün bu olup bitenler neticesi fi-
listinli Araplar yalnızlık duygusuna kapılırlar. Ki, 
bunun temelsiz olmadığı da, süreç içerisinde Arap 
devletlerinin tavrı ile anlaşılır. Bunun sonucu ola-
rak filistinliler, kendi başlarının çaresine bakma-
ları gerektiği düşüncesiyle, kendi direniş örgütlen-
melerini oluşturma gereği duyarlar. Bu eksende di-
renişi merkezileştirmek ve konuyu uluslararası ka-
muoyuna taşımak amacıyla fKÖ oluşturulur. Bu 
teşkilat bir yandan diplomatik-politik olarak mü-
cadele verirken diğer yandan da silahlı direnişi or-
ganize eder. 

Sorunun İsrail-filistin ve giderek de filistin so-
runu şeklinde telakki olunması çağımızın en bariz 
ve en ciddi zihin operasyonu-manipülasyonu ör-
neklerindendir. Açık ve kati bir şekilde ifade etmek 
gerekir ki ortada bir filistin-İsrail sorunu yoktur. 
Sorunun bu şekilde ifade edilmesi tarihi ve mantı-
ki olarak yanlıştır. Üzerinde durulmadığında basit 
ve önemsiz görülecek bu ifade tarzı, sanılanın üs-
tünde ve ötesinde bir öneme sahiptir. Esasen orta-
da filistinliler diye bir millet de yoktur. En fazla 
filistinli Araplar tabiri doğru olabilir. Bölgeye fi-
listin adını verenler tarih öncesi çağlarda Grek kıyı-
larından doğu Akdeniz’e inerek demir çağının son 
bulmasına neden olan deniz kavimlerinden filis-
tinliler olduğu sanılmaktadır. Bu halkın kadim bir 
medeniyete dayandığı söylenir. Dolayısıyla bu fi-
listililer ile bugünkü filistinli Araplar arasında bir 
devamlılık ilişkisi ve bu bağlamda organik bir bağ 
yoktur. Ancak mesele şudur ki Hz. Musa önderli-
ğinde Mısır’dan çıkan İsrailoğulları, filistin’e yer-
leşmişlerdir. ve geçerken belirtmek gerekir ki İsrai-
loğulları “hak yolunda” olduğu ve kendilerine ‘teb-
liğ olunanı’ diğer kavimlere-insanlara, tebliğ etme-
leri için- ve tebliğ ettikleri sürece- seçilmiş kavim-
dir. Seçilmiş olmalarının anlamı budur. Yahudile-
rin buradan hareketle kendilerini ayrıcalıklı ve üs-
tün bir ırk-kavim telakki etmeleri, hakikatin ters-
yüz edilmesidir. Demek ki İsrailoğulları, epeydir 
seçilmiş kavim değildir. 

Peki, sorun niçin filistin sorunu şeklinde kavra-
nılmakta ve ifade edilmektedir? İlk olarak, Yahu-
diler binlerce yıl önce Hz. Musa a.s.ın öncülüğün-
de nasıl filistin’e yerleşmişse binlerce yıl sonra ye-
niden “vaat edilmiş” topraklara bu günkü filistin’e 
dönmüşlerdir. Çünkü bu Yahudilerin “ kutsal ide-
alidir”. İkinci sebep; Milliyetçilik-ulusçuluk cere-
yanına ve ulus-devlet mantığına uygun olarak fi-
listinliler diye bir ulus inşa-icad edilmiş olmasıdır. 
Benedict Anderson’un “hayali cemaatler”de etraf-
lıca anlattığı süreç burada da yaşanmaktadır. Oysa 
filistinliler diye ayrı bir ulustan değil, belki filis-
tinli Araplardan söz etmek, makuldür. 

Üçüncü ve en önemli sebep, siyasi stratejidir, 
cephenin daraltılmasıdır. Müslümanlar ile Ya-
hudiler arası sorundan Arap-İsrail sorununa ora-
dan da İsrail-filistin sorununa doğru indirgenen 
bir seyir vardır. Sorun sıradan bir ifade sorunu de-
ğildir. Bir zihin manipülasyonunun dışına çıkıp-
çıkamama sorunudur. Kaldı ki her türden ifade 
sorunu, bir zihin karışıklığının yansımasıdır. Bu 
metafizik prensibin zahiri-görünür tezahürleri ise, 
kelimelerin ve kavramların rastgele kullanılma-
sı ve nihayet toplumsal kargaşadır. İnsan ile eşya 
ve hayat arasındaki irtibatın zayıflaması ve kavram 
ile varlık arasındaki mesafenin açılması, çağımızda 
yaşanan ifade sorunu ve kavram kargaşasının se-
bebidir. Buradan hareketle dünyanın, özellikle de 
Müslümanların, filistin sorunu diye bir sorun ta-
nımaması, ortada İsrail’in yarattığı bir insanlık so-
runu olduğunu kavramaları ve sorunu bu şekilde 
ortaya koymaları, tarihi ve aktüel açıdan bir zo-
runluluktur. Çünkü “filistin Sorunu” bir şekilde 
– belki de yakında- çözümlenebilir. Ama Yahudi-
ler “vaat edilmiş topraklar” hedefinden vazgeçip, 
Müslüman Hristiyan tüm diğer unsurlar ile bir-
likte varolmayı benimsemediği sürece, İsrail soru-
nu varolmaya devam eder.

dan and Syria and lasted for six days is known with the 
names of “the third arab-ısraeli war”, “six days war” 
or “the june war”. Iraq, Saudi arabia, Sudan, Tuni-
sia, Morocco and Algeria participated in the arabıan 
alliance by contributing to it with soldiers and weap-
ons. Israel which captured Sina peninsula from Egypt, 
goland heights from Syria and Gaza strip and the west 
bank territories from Palestine had quadrupled the 
size of its territories in this way. Israel which witdrew 
from the sina peninsula had annexed other territories. 
Israel”s insistence of not implementing the UN reso-
lutions has become the source of many problems that 
have arisen in the forthcoming period. We see that king 
hussein had played both against the middle and even 
betrayed the arabs during the so-called conflict of Black 
September as he had done during the six days war. As 
is well known, the palestinians were exiled as a result 
of the black september conflict. A significant part of the 
palestinians have died as a result of the exile. King Hus-
sain has establshed multi-directional relations with the 
us president Nixon, Kissinger and the english govern-
ment throughout that process. 

The palestian arabs have indulged in the feeling of 
loneliness as a result of those events. It would be un-
derstood during the course of events that this feeling 
was not without any foundations as evidenced by the 
attitude of the arabian states. As a result of this situ-
ation the palestinians deemed it necessary to take care 
of themselves and decided to found their own resistance 
organisations. Flo has been founded with this idea in 
mind and for the purpose of centralizing the resistance 
movement and carry the problem over to the interna-
tional platform. This organisation made a diplomatic 
– political struggle on one hand and organized armed 
resistance on the other. The consideration of the prob-
lem as a israeli-palestine problem and as a problem of 
Palestine in the end is one of the most serious examples 
of mental operations and manipulations of our age. It 
must be explicitly stated that there is no problem that 
might be called an ısraeli-palestine problem. The ex-
pression of the problem with this name is wrong in both 
historical and logical terms. This simple form of expres-
sion, which would seem unimportant if it is not focused 
on carefully, has a meaning and importance that goes 
above and beyond of what it is believed to be. In deed 
there is no nation called the palestinians. At most, the 
term “palestinien arabs” might be correct. It is believed 
that the name palestine comes from one of the sea tribes, 
which was called the palestinians who caused the end-
ing of the iron age by coming from the greek coasts down 
to the eastern mediterranean in the pre-historical ages. 
It is said that the roots of those people go back to an 
antique civilisation. Consequently there is no relation 
of continuity and an organic connection between those 
paliestinians and the palestinian arabs of today. How-
ever the problem is that the children of ısrael who had 
departed from egypt under the leaderdship of moses, the 
prophet have settled in ısrael. Let’s mention in the mean 
time that the children of israel is a selected tribe as long 
as they are ın God’s path and disclose what has been 
disclosed to them to other tribes and people. This is the 
meaning of being a selected tribe. Self-definion of the 
jews as a priviliged and superior selected tribe depart-
ing from that fact ıs ın deed a reversal of truth. This 
means that the children of Israel are no more a selected 
tribe since a long time. 

Then why ıs the problem considered to be and ex-
peressed as a problem of palestine? Firstly, the jews had 
returned to the promised land, which is the Palestine of 
today,  after thousands of years just as they had 
settled in palestine under the leadersip of moses, the 
prophet. Because that was the sacred ıdeal of the jews. 
The second reason is the fact that a nation with the 
name of paliestiniens has been invented ın line with 
the current of nationalism and the logic of nation-state. 
The process described by benedict anderson in his book 
“imaginary communıtıes” in detail is also experienced 
in this context. In deed, it is not possible to speak of 
a seperate nation called the palestiniens but only and 
maybe the palestinien arabs.

The third and most important reason is the politi-
cal strategy and narrowing down the front. There is a 
course which reduces the problem from one between 
the moslems and jews to an arabian – ısrael problem 
and down to an ısraeli – palestinien problem. The 
problem is not an ordinary problem of expression. İt 
is a problem of being or not being able to go beyond 
a mental manipulation. On the other hand, all kinds 
of problems of expression is a reflection of mental con-
fusion. The exterior manifestations of that metephysi-
cal principle are the use of the words and concepts 
at random and finally social disorder. The weaking 
of the contact between man and goods and life and 
widening of the distance between the concept and be-
ing is the cause of the problem of expression that we 
experience in our age. In consideration of this fact it 
is a necessity, ın both historical and actual terms, for 
the whole communities in the world and especially 
the moslems not to accept the existence of a problem 
called the palestine problem and clearly comprehend 
that what is at stake here is a problem of humanity 
which has been created by ısrael, and put forward the 
problem as such. Because the problem of palestine may 
be solved in the near future in this or that way but the 
problem of ısrael shall continue to exist as long as the 
jews do not give up their goal of “promised land” and 
accept to live side by side with all other communities, 
be it moslem or christian etc. 
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Bundan bin yıl kadar önce Alman Kra-
lı 4. Heinrich, hakkındaki aforoz kararı-
nı kaldırması için Papa’ya yalvarmak üzere 

İtalya’nın yolunu tutmuştu. Papa’nın ikamet ettiği 
Canossa Şatosu’na zahmetli bir yolculukla varıla-
biliyordu. Kral günlerce şatonun kapısında bekle-
di. İngiliz finans uzmanı David Marsh, eski fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Pekin ziyare-
tini de Canossa yolculuğuna benzetmiş ve şunla-
rı söylemişti: “Son derece utanılacak bir durum-
du. Aslında Çin fakir bir ülke. Döviz rezervi mu-
azzam boyutlarda da olsa fert başına milli geliri 
fransa’nın onda biri kadar.”

Sarkozy’nin gözü, Çin’in üç trilyon doların üze-
rindeki döviz rezervindeydi. Aynı zamanda Çin 
ekonomisi nefes kesen bir hızla büyüyor. Asya de-
vinin milli geliri geçen yıl bir trilyon 300 milyar 
dolar arttı. Yani Çin ekonomik bakımdan her iki 
buçuk ayda bir Yunanistan kadar üretiyor ya da 
her yıl yeni bir İspanya’yı ekonomik gücüne ilave 
ediyor. Ancak Çin’in kurtarıcı şövalye rolünü üst-
leneceğini sanmak da saf lık olur. Halk Üniversite-
si Ekonomi Enstitüsü Direktörü Mao zhenhua, 
ülkesinin diplomatik nedenlerle Euro devletleri-
nin hazine bonolarına para yatırdığını belirtiyor ve 
ekliyor: “fakat ortak para bölgesi üyesi bazı ülke-
ler büyük risk altında olduklarından yatırımcı on-
lardan kaçıyor. Çin’in çekingen davranması kadar 
normal bir şey olamaz. Diğer yatırımcılardan daha 
şanslı olduğumuzu kim söyleyebilir?”

Avrupa, döviz zengini Çin’in Yunan ve İspanyol 
devlet tahvillerine para yatırmamasından duydu-
ğu kırgınlığı gizlemezken Çin de Euro Bölgesi’nin 
borç kriziyle başa çıkamamasından endişe edi-
yor. Çinli ekonomist Mao, kriz yönetiminde-
ki çaresizliğin Euro’nun yapı hatasından kaynak-
landığı, bütçe ve para politikalarının birbirin-
den ayrıldığı ve en hafif krizde bile Avrupa Mer-
kez Bankası’ndan medet umulduğu için ortakla-
rın onayını almanın geciktiğini belirtiyor. uzman, 
“Bu bakımdan Avrupa’nın, mali politikaların ko-
ordine edilip yüksek ödemelerin yapılabildiği dev-
letler konfederasyonuna dönüşmesi gerekir.” de-
ğerlendirmesini yapıyor.

Ama Avrupa bu hedefin çok uzağında. Euro’nun 
dağılmaya yüz tuttuğu yaz aylarının reform ham-
lelerinden, yıl sonundaki Avrupa Birliği zirvesinde 
eser kalmamıştı.Çinli bilim insanı Mao, bu neden-
le Euro Bölgesi’nin ülkesine de büyük darbeler in-
diren şok ve dalgalanmalarla yaşamak zorunda ola-
cağını belirtiyor ve ekliyor: “Avrupa Çin için dev 
bir pazar. Aynı zamanda da Avrupalılar için kârlı 
bir yatırım yeri. Ama her ikisi de eskisi gibi iyi yü-
rümüyor. Diğer yandan Çin’in aldığı Avrupa tah-
villerinin getirisi de düşüyor.”

Çin aynı zamanda Amerikan Doları’na güçlü bir 
alternatif olmasını istediği için de Euro’nun eski 
günlerine dönmesini arzuluyor. Mao zhenhua, 
doların dünya ticaretindeki egemenliğini haklı 
bulmuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dün-
ya ekonomisinin istikrarı için Euro Bölgesi’nin 
de istikrarlı olması gerekir. Böylece dolar tarafın-

A pproximately thousand years ago the ger-
man king Heinrich the 4th had taken the road 
to Italy having in mind to implore the pope 

for revoking the decision of excommunicaation about 
himself. It was only possible to arrive at Canossa cha-
teau, which was the residence of the pope, only after an 
onerous journey. The king waited in front of the chateau 
for days. The english financial expert David Marsh has 
likened the trip of the former French president Niko-
las Sarkozy to China to the trip of the king to Canossa 
and said the following: “It was a very shameful situ-
ation. In deed China is a poor country. Its per capita 
income is one the tenth of that of France. Sarkozy had 
his eyes on the currency reserves of China that exceeded 
3 trillion USD. At the same time the chinese economy 
was growing with a breathtaking speed. The national 

income of the asian tiger has increased 1 trillion 300 
billion USD last year. This means that China produces 
an economic output every 2.5 months which is equal to 
the annual output of Greek. In other words it addes a 
new Spain to its economic power every year. However it 
would be naive to think that China would assume the 
role of the knight the rescuer. Mao Zhenhua, director of 
the economy institute of the people’s university says that 
his country invests money to the treasury bonds of the 
western states for economic reasons and adds the follow-
ing: “However the investor escapes from some countries 
which are the member of the common monetary zone 
because they are under great risk. There can be nothing 
more normal than China’s reserved attitude. Who can 
say that we are luckier than other investors? 

While Europe does not hide its disappointment 

dan sömürülme azalır. Euro, rezerv para birimi 
olarak da dolara alternatif çıkabilir. Böylece risk-
ler daha iyi paylaştırılmış olur ve mali varlığımız 
zarardan korunur.” Diğer Çinli meslektaşları gibi 
Mao da Yunanistan’ın ortak para bölgesinden ay-
rılmasına karşı. Mao zhenhua, şu yorumu yapı-
yor: “Bu çok sakıncalı bir adım olur. Çünkü olay 
Yunanistan’la kapanmaz. Euro Bölgesi’nden ihraç 
nasıl olur? Bunlar açıklık kazanmadı. Bu bakım-
dan bence Euro Bölgesi’nin küçülmesi dağılmasıy-
la aynı anlama gelir.”

Anlaşılan, Euro’nun akıbeti belli olana kadar 
Çin’in desteği sözde kalacak ya da Para fonu üze-
rinden, yani dolaylı olacak. Bir kez daha Çin’den 
yardım istemek işe yaramayacak.

Yunanistan 2009’un ekim ayında bütçesinde-

A
nalistlere göre, dünya otomotivciliğin-
de görünüm değişiyor. Bundan böyle piya-
sada genç sanayi ülkelerinin üretim gücü 

ve Alman şirketlerinin kalitesi belirleyici olacak. 
Detroit’teki yılın ilk büyük otomobil fuarında öne 
çıkan iki tema, Avrupa’daki satışların düşmesi 
ve genç sanayi ülkelerinin bu sanayi branşında-
ki hamleleri. Alman kuruluşları açısından sevindi-
rici haber ise uzmanların, öncelikle volkswagen ve 
BMW’nin geleceğini parlak görmeleri. volkswagen 
tröstüne sevindirici haber: Avrupa’nın bir numaralı 
binek otomobil imalatçısı, uluslararası otomotivci-
lik uzmanları arasında yapılan ankette ‘pekiyi’ aldı.

Dünyaca ünlü danışmanlık şirketi KPMG’nin 
otomobilcilik bölümü başkanı Mathieu Meyer, 
volkswagen’in koyduğu hedeflere ulaşıp, 2018 yı-
lında dünyanın en büyük otomobil imalatçısı du-
rumuna gelebileceğini söylüyor. Meyer üretimi en 
hızlı artıran şirket konumundaki vW’nin bu hede-
fi yakalamasının mümkün olduğu görüşünde. volk-
swagen, en hızlı büyüyen otomotivcilik şirketi. Da-
nışma şirketinin yaptığı ankete göre büyüme po-
tansiyeli açısından en çok şans tanınan ikinci şir-
ket de bir Alman markası olan BMW. Üçüncü sı-
rada Japon Toyota, onun hemen arkasından da 
Koreli Hyundai/Kia geliyor. En fazla büyüme şan-
sı tanınan on otomobil üreticisinin dördü Çin şirke-
ti. Jaguar ve Land Rover gibi lüks markaları satın 
alan Hintli Tata tröstü de ilk on arasına girmeyi ba-
şarmış. Büyüme potansiyeli açısından en iddialı on 

A ccording to the analysts, the automotive 
industry in the world is changing its ap-
pearance. From now on the productive 

power of the young ındustrial countries and the 
quality of the german companies shall be decisive. 
The two themes which came to the fore in the first 
big automotive fair of the year organized in detroit 
was the fall of the sales in Europe and the spring 
of the young industrial countries in this industrial 
branch. A pleasing news for the german compa-
nies is that the experts herald a brilliant future for 
volkswagen and BMW in the first place. A pleas-

şirketin sekizi Asyalı. Bunların çoğunluğunu da Çin 
şirketleri oluşturuyor. Önümüzdeki beş ila on yılda 
dünya otomotivciliğinin yönünü bu şirketler belir-
leyecek.

Piyasa araştırmasının sonuçlarına göre 
Avrupa’daki otomobil üretim ve satış rakamla-
rı önümüzdeki beş yılda düşecek. Otomotivcilik 
branşının en çok zayıflayacağı ülkelerin başında 
İtalya ve İspanya geliyor.

Genç sanayi ülkelerinde ise bahar rüzgârları esi-
yor. Başta Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya olmak 
üzere ekonomik yıldızı parlayan bütün ülkelerde 
üretim ve satış artacak. Danışmanlık şirketinin oto-
motivcilik uzmanı Mathieu Meyer BRİC ülkelerinin 
yerli piyasa için ürettikleri otomobillerin 2018 yılı-
na kadar gelişmiş ülkelerin kalite standardına ula-
şacağını, böylece de ihracatın önündeki engellerin 
kalkmış olacağını söylüyor.

Avrupa piyasasına girişin Doğu Avrupa ülkele-
ri üzerinden olacağını belirten Mathieu Meyer, Çin 
ve Hindistan şirketlerinin Doğu Avrupa’yı, Batı Av-
rupa piyasasına geçiş köprüsü yaparken, Kuzey 
Amerika’yı da Meksika’daki tesisleriyle fethetme-
yi deneyecekleri görüşünde.

Müşteri tercihlerinin bölgelere göre farklılık gös-
termesi otomobil markalarının önündeki en önemli 
handikap olacak. Gelişmiş sanayi ülkelerinde müş-
teri daha küçük ve çevre dostu otomobillere yöne-
liyor. Piyasa uzmanları da küçük ve kullanışlı oto-
mobil segmentinin büyüyeceğini ve bu otomobil-

ASYALILAR GELİYOR,  
KALİTE MAKASI KAPANIYOR

THE ASIANS ARE COMING AND THE qUALITY DIFFERENCE IS CLOSING 

AvRuPA BİRlİğİ’NİN uMuDu ÇİN

Danhong zhang

CHINA: THE HOPE OF THE EUROPEAN UNION

Dünya ekonomisinin istikrarı için Euro 
Bölgesi’nin de istikrarlı olması gerekir. 
Böylece dolar tarafından sömürülme azalır. 
Euro, rezerv para birimi olarak da dolara 
alternatif çıkabilir. Böylece riskler daha iyi 
paylaştırılmış olur ve mali varlığımız zarardan 
korunur. Avrupa krizden çıkmak için Çin’e bel 
bağlamış durumda. Peki Çin, elini taşın altına 
koyacak mı?

Euro zone must be stable in order the world 
economy to have stability. This will ensure the 

reduction of explotation by USD. Euro may also 
come to the fore as a reserve currency unit against 

USD. The risks shall be better apportioned in this 
way and our financial existence shall be protected 

from incurring harmful effects. Europe relies on 
China for getting out of the crisis: Then the question 

arises: “Shall China take on responsibility?
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against China ‘s abstaining from not depositing money 
to the greek and spanish state debentures China in its 
turn worries about the failure of the Euro zone to cope 
the debt crisis. The çhinese economist Mao states that 
the helplessness in managing the crisis has its root in the 
structural deficiencies of Euro and that obtaining the 
approval of the partners is delayed because budget and 
monetary policies are seperated from one another and 
the european countries appeal to the european central 
bank even in the slightest crisis. The said expert says that 
Europe must transform into a confederation of states 
in which financial policies are coordinated and high 
amounts of payments may be made. However Europe 
is very far from that target. There was no trace of the 
reform movement, which were launched during the 
summer months during which Euro was about to dis-
integrate, during the summit of European Union at the 
end of the year. Mao stated that, for that reason, Euro 
zone would be forced to live together with the shocks and 
fluctuations which dealt big blows on his country too 
and added the following: “Europe is a giant market for 
China. It is at the same time a lucrative place of invest-
ment for the chinese investors. But things are not going 
well in both respects. On the other hand the return on 
the european debentures bought by China is also going 
down.”  China wants Euro to return to the old days 
also because it wants it to be an alternative to USD. 
Mao Zhenhua does not consider the dominance of Dol-
lar in the world trade as a fair situation and makes the 
following evaluation: “The Euro region must be stable 
in order the world economy to be stable. The degree of 
explotation by USD shall be reduced in this way. Euro 
may also come to the fore as an alternative to Dollar as 
a reserve monetary unit. The risks shall be apportioned 
better in this way and our financial existence shall be 
protected against the harmful effects.” Mao is against 
the seperation of Greek from the common monetary zone 
like his other chinese colleagues. He makes the follow-
ing comment: “That would be a very troublesome step. 
Because it would not be limited to Greece. How would 
an exclusion from the Euro zone be? These issues have 
not been clarified. For that reason my opinion is that 
the shrinking of Euro zome would mean the same thing 
as its disintegration. It is understood that the support of 
China shall remain unfulfilled or shall be an indirect 
support provided through the international money fund 
until the fate of Euro has been clarified. Once more it 
will be of no use to ask for help from China. 

When Greek had asked for financial aid from the eu-
ropean union and international money fund because of 
its budget deficits in October, 2009, nobody had predict-
ed that a crisis, the effects of which last long, would arise 
in Europe When the support extended to Greece went on 
uncessantly and the crisis had jumped onto to Portugal, 
Spain and Ireland the european zone was overwhelmed 
by a feeling of worry. New funds were formed, treaties 
were signed and new rules were imposed for the purpose 
of ensuring budgetary discipline in the member states 
in order to prevent the disintegration of the Euro zone. 
The efforts directed at rescuing the future of the common 
monetary unit Euro brought along social unrests. The fi-
nancial support provided to the countries in crisis was not 
gratitious. Belt tightening measures which were stipulat-
ed to be implemented in these countries gave rise to protest 
demonstrations. It is still unknown how the crisis of Euro 
which shakened the balances in the European Union 
shall be overcome. European central bank which is one of 
the organs of the european union has been founded as a 
partnership of the national central banks of 17 european 
union countries which use Euro, the common moneraty 
unit of the system of the european central bank systems. 
The first goal of the european central bank is to protect 
the price stability in the Euro Zone. The main duties of 
the bank are to determine and implement the monetary 
policies of the members of the european monetary union, 
manage the official foreign currency reserves, ensure the 
sale and purchase of foreign currency and secure the flaw-
less operation of the system of payments. European central 
bank is at the same time the only institution which is 
entitled to print the Euro bank notes..Under the Maas-
tricht Treaty European central bank is independent from 
all kinds of political influence. For that reason it has a 
seperate budget in the amount of 5 billion Euros which is 
financed by the central banks of 17 Euro countries. Ger-
many is the country which makes the biggest contribution 
to the budget of the european central bank.

European central bank has been founded in 1999 
and the system of the european central banks has been 
founded in 1998 within the framework of Maastricht 
Treaty which went into effect in 1993 together with the 
beginning of the use of Euro in the registered transactions 
of the payment system. European Central bank took over 
the duty from the european monetary system which has 
been put into effect in 1994 on the basis of the european 
economic and monetary union. It is based in Frankfurt/ 
Germany. Council of the european central bank, which 
is the top decision organ of the bank is formed by the 
board of directors and the heads of the central banks 
of the member countries. Decisions are taken by simple 
majority and each member has a right of one vote. 

The decisions of the council are implemented by the 
board of directors of the european central bank which 
is composed of the chairmans, deputy chairmans and 
other four members. Members of the board of directors 
are appointed by the heads of state and prime ministers 
of Euro zone for a period of eight years. Membership is 
limited to a single period. The former head of the Italian 
central bank Mario Draghi has taken over the Office 
of the head of the european central bank from Claude 
Trichet on November 1i 2011. (Radio: Voice of Germany)

ing news for volkswagen trust: no. 1 manufacturer 
of passenger car in Europe has been graded “very 
good” by international automotive experts. 

Mathieu Meyer who is the chief of the automotive 
department of the world renown consultancy com-
pany Kpmg says that volkswagen may become the 
biggest producer of cars in the world in 2018 by 
attaining the goals that it had set for itself. Meyer 
says that it is possible for volkswagen to attain that 
target since it is the company which increases its 
production most rapidly. volkswagen is the most 
rapidly growing automotive company. According 
to the survey conducted by the said consultancy 
company, the company which ranks the second in 
terms of growth potential is another german com-
pany, namely BMW. İt is followed by the korean car 
producer Hyundai/Kia. Four out of the ten car pro-
ducers which are considered to have the highest 
chance of growth are chinese companies. The in-
dian Tata trust which had bought the luxury brands 
like Jaguar and Land Rover has also succeeded in 
entering among the first ten producers. Eight out of 
ten companies which are the most challenging in 
terms of growth potential are of asian origin. Ma-
jority of those companies are chinese companies. 
The direction of the world automotive sector shall 
be determined by these companies in the next five 
to ten years. 

According to the results obtained from the mar-
ket survey the production and sale figures of cars 
in Europe shall drop in the next five years. Italy and 
Spain shall be the countries in which the automo-
tive branch shall weaken the most. On the other 
hand, spring winds are blowing in the young indus-
trial countries. Production and sales shall increase 
in all countries of which star shines in economical 
terms, particularly China, Indıa, Brasilia and Rus-
sia. Automotive expert of the consultancy com-
pany, Mathieu Meyer says that the cars produced 
by bric companies for the domestic market shall 

lerin kalkınma halindeki ülkelerde de tercih edile-
ceğini belirtiyorlar. Genç sanayi ülkelerinde sos-
yal statü sembolü sayılan lüks ve pahalı otomobil-
lere de yüksek talep olacağı tahmin ediliyor. Mo-
del yelpazesi açısından kalkınma halindeki ülkeler-
le genç sanayi ülkeleri arasında önemli bir fark do-
ğacak olması otomotivcileri model seçiminde son 
derece dikkatli olmaya zorlayacak.

Otomotivciliğin giderek önem kazanan kolların-
dan biri de ‘mobilite hizmetlerindeki’ çeşitlilik. Oto-
mobil sahipliğine alternatif olarak, devre-mülke 
benzeyen devre-oto ve kiralık oto uygulaması 
Batı’nın büyük kentlerinde hızla yaygınlaşıyor. Pi-
yasa uzmanlarının yarısı özel ve toplu taşımacılık 
arasındaki bağlantının da yaygınlaşacağı görüşün-
de.Otomobilde geleceğin motor ve hareketlendirici 
sisteminin ne olacağı konusundaysa görüşler ayrı-
lıyor. Elektrikli otomobilin uyandırdığı heyecan ge-
çici oldu. Önümüzdeki beş yılda klasik içten yan-
malı motorun optimizasyonuna daha fazla önem 
verileceğini söyleyen uzmanlar çoğunlukta. 

Klaus Ulrich, Almanyanın Sesi Radyosu

reach the quality standarts of the developed coun-
tries until 2018 and that consequently the obsta-
cles in front of export shall be removed in this way. 

Mathier Meyer who said that the entrance to 
the european market shall be realized through 
the east-european countries thinks that chinese 
and indian companies shall use the east european 
countries as a bridge for passing over to the west 
european market and shall try to conquer North 
America through their plants in Mexico. 

The differentiation of customer expectations 
from country to country shall be the biggest handi-
cap in front of the automotive brands. Customers 
are heading for smaller and environment friendly 
cars in the developed industrial countries. Market 
experts say that the segment of small and user-
friendly cars would grow and that they would also 
be preferred in the developing countries. It is also 
estimated that expensive luxury cars which are 
considered as a status symbol shall be higly in de-
mandin the young industrialized countries. The fact 
that an important difference shall emerge between 
the developing countries and young industrialized 
countries in terms of the range of models shall 
force the car sector to be very careful in the selec-
tion of models. 

One of the branches of the automotive sector 
which is increasingly gaining importance is the 
diversity in the mobility services. Time-share cars 
and rental cars are becoming increasingly wide-
spread in the big cities of the west. Half of the mar-
ket experts also think that the connection between 
the private and mass transportation shall become 
widespread. On the other hand, the views on how 
the engine and the propulsion system shall be dif-
fer. The excitement arosen by electrical car has 
been temporary. The majority of the experts say 
that more weight shall be given to the optimization 
of the classical engine with internal combustion in 
the next five years. (Klaus ulrich, voice of germany )

ki açıklar nedeniyle Avrupa Birliği ve uluslarara-
sı Para fonu’ndan mali yardım talebinde bulun-
duğunda Avrupa’da etkileri uzun sürecek olan bir 
krizin baş göstereceği pek de tahmin edilmemiş-
ti. Yunanistan’a giden yardımların ardı arkası ke-
silmeyince ve kriz Portekiz, İspanya ve İrlanda gibi 
ülkelere de sıçrayınca Euro Bölgesi’nde büyük bir 
telaş başladı. Euro Bölgesi’nin dağılmasını önle-
mek için yeni fonlar oluşturuldu, antlaşmalar im-
zalandı ve üye ülkelerde bütçe disiplininin sağlan-
ması için yeni kurallar oluşturuldu.

Ortak para birimi Euro’nun geleceğini kurtarma 
çabaları toplumsal huzursuzlukları da beraberinde 
getirdi. Krizdeki ülkelere aktarılan mali yardımlar 
karşılıksız değildi. Bu ülkelerde uygulanması şart 
koşulan kemer sıkma önlemleri protesto gösterile-
rini de beraberinde getirdi. AB’yi sarsan Euro kri-
ziAvrupa Birliği’nde dengeleri yerinden oynatan 
krizin üstesinden nasıl gelineceği hâlâ bilinmiyor.

Avrupa Birliği’nin organlarından biri olan Av-
rupa Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi’nde ortak para birimi Euro’yu kullanan 17 
AB ülkesinin ulusal merkez bankalarının ortaklı-
ğı sonucu ortaya çıktı. Avrupa Merkez Bankası’nın 
öncelikli hedefi, Euro Bölgesi’nde fiyat istikrarı-
nı korumak. Bankanın temel görevleri ise Avru-
pa Para Birliği üyelerinin para politikalarını sapta-
yıp uygulamak, resmi döviz rezervlerini yönetmek, 
döviz alım satımını sağlamak ve ödemeler sistemi-
nin sorunsuz şekilde işlemesini garanti altına al-
mak. Avrupa Merkez Bankası ayrıca Euro bank-
notlarını basma hakkına sahip olan tek kurum.

Maastricht Antlaşması uyarınca, Avrupa Mer-
kez Bankası her türlü siyasi etkiden de bağımsız. 
Bu nedenle finansmanı 17 Euro ülkesinin merkez 
bankaları tarafından karşılanan 5 milyar Euro’luk 
ayrı bir bütçesi bulunuyor. Almanya, Avrupa Mer-
kez Bankası bütçesine en çok katkıyı yapan ülke.

Euro’nun ödemeler sisteminde kaydi işlemler-
de kullanılmaya başlanmasıyla 1993’de yürürlü-
ğe giren Maastricht Antlaşması çerçevesinde Avru-
pa Merkez Bankası 1999’da, Avrupa Merkez Ban-
kaları Sistemi de 1998’de kuruldu. Avrupa Mer-
kez Bankası, Avrupa Ekonomik ve Para Birli-
ği temelinde 1994 yılında hayata geçirilen Avru-
pa Para Sistemi’nden nöbeti devraldı. Merkezi ise 
Almanya’nın frankfurt am Main kentinde bulu-
nuyor. Bankanın en yüksek karar organı Avrupa 
Merkez Bankası Konseyi ise Direktörler Kurulu ve 
üye ülkelerin merkez bankalarının başkanlarından 
oluşuyor. Kararlar basit çoğunluk sistemi ile alını-
yor ve her üyenin bir oy hakkı var.

Konsey kararları da başkanlar, başkan yardım-
cıları ve diğer dört üyeden oluşan Avrupa Merkez 
Bankası Direktörler Kurulu tarafından hayata ge-
çiriliyor. Direktörler Kurulu’nun üyeleri, sekiz yıl-
lığına Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları 
tarafından atanıyor. Üyelik süresi tek dönemle sı-
nırlı. Avrupa Merkez Bankası başkanlığını 1 Kasım 
2011’de İtalya Merkez Bankası’nın eski başkanı 
Mario Draghi, Jean – Claude Trichet’den devraldı. 

(Almanyanın Sesi Radyosu)
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Küresel tarım sektörüne gerekli yatırım yapıl-
madığı takdirde, artan dünya nüfusunu bes-
lemek mümkün olmayacak. Oysa yatırımcı-

lar için öncelikli tek bir konu var. O da kâr etmek.. 
Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen 
fitschen’in Berlin’deki Yeşil Hafta fuarını ziyaret et-
mesinin nedeni şüphesiz fuar alanındaki lezzetli yiye-
cekleri tatmak değildi. Gıda maddeleri fitschen için 
her zaman bankasına para kazandıran bir meta oldu. 
Hammadde spekülasyonu, Deutsche Bank’ın serma-
ye piyasasında büyüme gösterdiği alanlar arasında yer 
alıyor. Deutsche Bank geçen yıl vadeli tarım işlemleri-
ni durdurmuştu. Ancak yönetim kurulu başkanı fits-
chen, tarıma endeksli fonları borsada işleme sokmak-

la kâr vadeden bu piyasaya geri döndüklerini söyledi: 
“Spekülâsyonun fiyatları etkilediğine dair hiçbir 

kanıt bulamadık. Belirli koşullarda spekülatif yatırım-
ların fiyat değişkenliğine yol açabileceğinin imkânsız 
olmadığı belirtiliyor ancak bu ürünlerin yokluğu da 
fiyat değişkenliğine yol açabilir.“

Deutsche Bank, dünya genelindeki çiftçi, tüccar 
ve gıda maddesi üreticilerine de kredi veriyor. Kısa 
bir süre önce Afrika tarım sektörüne yatırımları teş-
vik amacıyla 135 milyon dolarlık fon serbest bırakıl-
dı. Alman kalkınma yardımından bir miktar para da 
bu fona aktarılıyor. fitschen, sermayeye erişim olma-
dan ne tarımsal üretimin yaygınlaşabileceğini ne de 
iyileştirilebileceğini söylüyor.

I t shall not be possible to feed the increasing world 
population if the necessary investments are not made 
in the agricultural sector. However there is only one 

priority for the investors and it is to make profit. The reason 
behind the visit of the chairman of the board of directors of 
deutsche bank Jürgen Fitschen to the green week fair in Ber-
lin was undoubtedly not to taste the delicious food offered in 
the fair area. Foodstuff has always been only a commodity 
that brings in money to his bank for Fitscher. Speculation 
on raw material is one of the areas which Deutsche Bank 
exhibits a growth in the capital market. Deutsche Bank had 
stopped forward agricultural transactions last year. Howev-
er the chairman of the board of directors Mr. Fitschen said 
that they returned to that market which promises profits, 

by putting the funds indexed to agriculture into transaction 
and added the following: “we couldn’t find any evidence 
that shows that speculation have an impact on the prices. It 
is stated that it is not something impossible that the specula-
tive investments lead to variability of prices. However the 
lack of those products may also lead to price variability.”

Deutsche bank also provide credit to the farmers, mer-
chants and producers of foodstuff all over the world. A fund 
in the amount of 135 million USD has been released a 
short time ago in order to encourage the investments in the 
agricultural sector in Africa. An amount of the german de-
velopment aid is being transfered to that fund. Fitschen says 
that the agricultural production may neither be increased 
nor improved without access to capital. 

hAYATTA KALmANIN ANAhTARI:

TARIM
Key To suRVIVe: 

AGRICULTURE
Dünya Gıda Örgütü: "2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen dünya nüfusunun beslenme 

ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 83 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor" World food organisation announces: “An investment in the amount of 83 billion usd must be made every year 

in order to meet the nutrition needs of the world population which is expected to exceed 9 billion in 2050.” 

850 milyon 
insan aç

850 mIllIon people 
are hungry

Yeşil Hafta kapsamında düzenlenen Uluslarara-
sı Tarım Forumu’nda “Welthungerhilfe“ adlı Alman 
açlıkla mücadele kuruluşunun başkanı Bӓrbel Diek-
mann da yer aldı. Ancak Diekmann, Fitschen’dan 
farklı olarak spekülasyonun fiyat değişkenliğine yol 
açarak kritik anlarda açlığı daha da körüklediği gö-
rüşünde. Diekmann, “Dünya genelinde 850 milyon 
insan açlık çekerken, çocuklar yetersiz beslenirken, 
yeterli gıda maddesi üretilse de, gıda maddeleri ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılamıyor ve açlığın yüksek oldu-
ğu ülkelerde yatırımlar küçük çiftçiye yaramıyorsa, o 
zaman duygusal davranmak durumundayım.” ifade-
lerini kullanıyor. Diekmann, toprağın satılarak küçük 
çiftçinin elinden alınmasının ve ürünün ihraç edilme-
sinin tarım sektörüne yapılmış yatırımdan ziyade kâr 
amacıyla yapılmış ticari işlem olduğu görüşünde.

Diekmann, gıda firması Nestle’nin izlediği bir tica-
ret modeline ise daha sempatiyle yaklaşıyor. Firma, 
kahveyi şu anda dünya genelindeki 680 bin küçük 
çiftçiden elde ediyor. Gelecek 10 yıl içinde kahve üre-
timinden elde ettiği ciroyu iki katına çıkarmak isteyen 
Nestle, kahvenin verimliliğini artırmak için 500 mil-
yon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Nestle Denet-
leme Kurulu’nun Başkanı Peter Brabeck-Letmathe, 
firma çıkarlarıyla küçük çiftçinin çıkarlarını birleştir-
menin başarının anahtarı olduğunu söylüyor: “Afrika, 
Çin, vietnam ve Güney Amerika’daki küçük çiftçile-
re daha yüksek kaliteye sahip ve daha fazla hâsılat 
getirebilecek 220 milyon yeni bitki veriyoruz. Onları 
eğitip, daha az suyla nasıl daha çok üretim yapabile-
ceklerini gösteriyoruz. Onlara arazilerini kayıt ettir-
melerinde de yardımcı oluyoruz.” Geçen onlarca yıl-
da diğer sektörlere kıyasla tarım sektörüne yapılan 
yatırımlar azaldı. Kalkınmakta olan ülkelerde sade-
ce küçük çiftçiler yatırım yapıyor ancak onlar da yıl-
da 114 euro kaynak ayırabiliyor. Dünya Gıda Örgütü, 
2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen dünya nü-
fusunun beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için yıl-
da 83 milyar dolarlık yatırım yapılmasının gerekli ol-
duğunu bildiriyor. Gerekli altyapı, depolama tesisle-
ri, piyasa gelişimi, eğitim, araştırma ve geliştirmeye 
yönelik yatırımlar bu miktarın dışında kalıyor. 

Borbel Dıekmann, who is the president of the german estab-
lishment for struggling hunger “Welthungerhilfe” also partici-
pated in the international agricultural forum organized within the 
scope of the green week. However, Diekmann, as different from 
Fitschen is of the view that speculation may incite hunger even 
more in critical moments by causing price variability. Diekmann 
said the following in this regard: “ ıf 850 million people suffer hun-
ger all over the world and children have an insufficient nutrition, 
and if those in need of foodstuff have no means of access to it 
irrespective of whether sufficient amount of foodstuff is produced 
or not and if the investments in the countries where there is a high 
degree of hunger are of no use for the small farmers, then i have 
to behave somewhat emotional.” Diekmann is of the view that 
the expropriation of the small farmers by buying their lands and 
exportation of the products that are grown in those pieces of land 
is a commercial transaction with commercial purpose rather than 
an investment in the agricultural sector. On the other hand Diek-
mann is more sympthatic towards a model of trade followed by 
the food company Nestle. The company currently procures cof-
fee from 680 thousand small farmers all over the world. Nestle 
which aims at doubling the turnover obtained from the production 
of coffee in the next 10 years plans to make an investment in the 
amount of 500 million dollars for the purpose of increasing the 
productivity of coffee. Head of the nestle supervision board Peter 
Brabeck –Letmathe said that combining the interests of company 
with those of the small farmers was the key to success. He added 
the following: “we are delivering 220 million new plants, which 
have a higher quality and can yield a higher return, to the small 
farmers in Africa, China, vietnam and South America. We train 
them and show them how they can realize a higher amount pro-
duction by using smaller amount of water. We also help them for 
having their lands registered “. The investments that have been 
made to the agricultural sector have decreased comparatively 
to the other sectors during the past decades. Only small farm-
ers make investment in the developing countries but the finan-
cial source that they can allocate for investment is only 114 euro. 
World food organization states that an annual investment in the 
amount of 83 billion usd must be made in order to meet the nutri-
tion need of the world population which is predicted to exceed 9 
billion in 2050. The investments for the necessary infrastructure, 
storage premises, market development, education, research and 
development activities are not within the scope of that amount. 

Sabine Kinkartz
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Mısır’ın 25 Ocak devriminden sonra yü-
rümesi gereken kalkınma ve ilerleme 
yolu yerine karanlık bir tünele kayma-

sından korkuyorum. İnsanların birbirine karşı 
meydanlarda toplandığı, haklının değil sesi yük-
sek olanın sesinin duyulduğu lübnan örneği bir 
senaryonun Mısır’da uygulamaya koyulmasından 
korkuyorum. Pusuya yatıp Mısır’ı gözleyenlerin 
varlığı aşikâr. Bunlar Mısır’ın tepeden tırnağa iç 
sorunlara gömülmesini ve dolayısıyla kendini sa-
ran dış meselelerden haberdar olmamasını istiyor.

Bunlar, Mısır’ın, Nil suyunun azalması, askerî 
sanayisinin gelişmesi, ordunun yeniden inşası, bi-
limsel araştırmalarda ilerleme, hizmetlerin iyileş-
tirilmesi ve halkına yetecek güvenli gıda üretimi-
nin sağlanması gibi hayati önem taşıyan mesele-
lerle uğraşmasına fırsat vermek istemiyor. Çünkü 
Mısır, iç sorunlarla boğuşurken onu alaşağı etme-
si kolay olur. Ben bugün Mısır’ın durumuyla ilgili 
sözü daha fazla uzatmayacağım. Çünkü çok önem-
li tarihî bir olay yaşandı. Onun üzerinde durmak 
ve yorum yapmak gerekiyor. Bu Birleşmiş Millet-
lerin filistin Devleti’ni tanıması ve filistin’in “göz-
lemci devlet” statüsüyle Birleşmiş Milletlere katıl-
masının onaylanması hadisesidir.

uğruna savaşlar verdiğimiz, gerçekleşmesini yıl-
larca beklediğimiz bu tarihî olayda benim en çok 
dikkatimi çeken nokta, 29 Kasım 2012’de New 
York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde filis-
tin Devleti’nin tanınması ve gözlemci devlet statü-
sünde Birleşmiş Milletlere iştiraki için yapılan oyla-
maya Arap dışişleri bakanlarının tamamının katıl-
mamasıdır. Oylama için seçilen tarih tesadüfi de-
ğildir. Toprakların paylaştırılması kararı olarak bi-
linen filistin meselesi, tarihinin en önemli kararı 
olan 181 No.lu ve 29 Kasım 2012 tarihli kararın 
yıl dönümüne rastlamaktadır. Bu karara göre filis-
tin topraklarının yüzde 43’lük bölümünde bir Arap 
devleti, yüzde 56,5’lik bölümünde bir Yahudi dev-
leti olmak üzere filistin’de iki devlet kurulacaktı. 
Kudüs filistin topraklarının yüzde 5’lik bölümünü 
oluşturacak ve uluslararası bir idare ile yönetilecek-
ti. Kudüs’ün, Arap devletinin ve Yahudi devletinin 
sınırları dikkatle belirlenmişti. Ancak bu karar uy-
gulamaya konulamadı. Çünkü Araplar, hemen ka-
rara itiraz edip Yahudileri filistin’den atmak için or-
dularını harekete geçirdiler. 14 Mayıs 1948’de İsra-
il Devleti’nin ilanının akabinde Yahudilerle Arap-
lar arasında savaş patlak verdi. 1949 yılı başlarında 
Arap ordularının kötü yenilgisiyle savaş sona erdi. 

Sonuçta Yahudiler yüzde 56,5 yerine filistin 
topraklarının yüzde 78’ine sahip oldu. filistinli-
lere yüzde 22’lik kısmı oluşturan iki bölge, Gaz-
ze ve Batı Şeria kaldı. Bu sınırlar, 4 Haziran 1967 
hudutları olarak bilinir. Günümüzde filistinliler 
bu sınırlara göre devlet kurmak istiyor. fakat İsra-
il bunu reddediyor. 5 Haziran 1967’de tamamını 
işgal ettiği filistin topraklarının yüzde 22’lik bö-
lümden de bir kısmını vermek istemiyor. Bilindi-
ği gibi o savaşta Sina ve Golan Tepeleri de İsrail’in 
eline geçti. 29 Kasım 2012 Perşembe günü akşamı 
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu top-
lantısında uluslararası toplum, 1948’den beri ni-
hayet filistin Devleti’ni tanımıştır. Bu tanımanın 
eksik olduğu doğrudur. Çünkü filistin Devleti’ne 
üyelik verilmedi. “Üye olmayan gözlemci devlet” 
statüsü ile yetinildi. Sonuçta biz, bugün bütün 
standartları ile tarihî bir başarı ile karşı karşıyayız. 
Bu başarı savaşla değil, siyasi yolla elde edildi. Do-
layısıyla bugün bizim tarihî günümüzdür. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu toplantısı da tarihî bir 
toplantıdır. Hâl böyleyken istisnasız bütün Arap 
dışişleri bakanları neden bu toplantıya katılmadı?

Toplantıya katılmamaları, filistin’in üyelik tale-
bine karşı çıkan ülkelerin başını çeken Amerika’nın 
isteğiyle mi oldu, yoksa Amerika’yı öfkelendir-
mekten korktukları için kendiliklerinden mi ka-
tılmadılar? Bu toplantıya katılmamalarının sır-
rı ne? Daha önceleri hiçbir konuda birlik sağlaya-
mazken şimdi nasıl oldu da tarihte ilk defa filis-
tin Devleti’nin tanındığı Genel Kurul toplantısı-
na katılmama konusunda birlik oldular? (Bilindi-
ği gibi Birleşmiş Milletler, İsrail’in kurulmasından 
3 yıl önce 1945 yılında kuruldu. O dönemde fi-
listin İngiliz mandası altında olduğu için Birleşmiş 
Milletlere üye olması mümkün değildi.)

Bazıları, Genel Kurul oturumunun sadece 
filistin’in talebini oylama amacıyla usulen yapıl-
dığını söyleyebilir. Dolayısıyla bu toplantı usulen 

yapılmış bir toplantıdır ve Arap ülkelerinin tama-
mı filistin’in talebine olumlu oy kullanmış ve iti-
raz etmemiştir. Bu görüşe katılmak mümkün değil. 
Bunun, usulen yapılmış bir oturum olması, tarihî 
olmasına engel değildir. Bu büyük günün şerefine 
Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gibi Arap 
dışişleri bakanlarının tamamının bu toplantıya ka-
tılması gerekirdi. Ahmet Davutoğlu, toplantıya ka-
tılmakla kalmadı, oylamadan önce Genel Kurulda 
çok güzel bir konuşma da yaptı. Oylamadan son-
ra ise filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın ya-
nına gidip sarılarak kendini ilk kutlayan oldu. Bu 
manzara, Türkiye’nin filistin meselesine verdi-
ği güçlü desteğin bir göstergesidir. Neden hiçbir 
Arap dışişleri bakanı bunu yapamadı? Bu ulusla-
rarası düğün töreninde neden yoklardı? Davutoğlu 
oradayken onlar neden yoktu? Bu tarihi oturumda 
Davutoğlu’nun yaptığı güzel konuşmayı yakından 
takip ettim ve onu alkışladım. Şöyle diyordu ko-
nuşmasında: “Artık filistin Devleti’nin karanlıktan 
çıkması ve biraz sonra filistin bayrağının Birleş-
miş Milletler binası önünde dalgalanması gerekir. 
Bu bayrak sadece bağımsız bir ülkeyi değil, filistin 
Devleti’ne ve halkına karşı yıllardır yapılan haksız-
lıkların düzeltilmesini de temsil edecektir.”

“filistin halkı, yıllarca katliamlara, toplu ceza-
landırmalara, sürgünlere ve savaşlara maruz kal-
dı. Dolayısıyla insanlığın tamamının vicdani se-
sine ihtiyacı vardır. filistin halkının meşru hakla-
rını elde edebilmesi için Birleşmiş Milletler üye-
lerinin hepsini filistin halkına karşı yükümlülük-
lerini yerine getirmeye çağırıyorum.Biz bugün fi-
listin halkına karşı yapılmış tarihî hataları düzelt-
mek için toplandık.filistin Devleti’nin tanınma-
sı uluslararası toplum için bir seçenek değil ahlaki, 
siyasi, stratejik ve meşru bir yükümlülüktür. Ada-
let, uluslararası düzen ve insan hakları vizyonumuz 
ancak tam üyelik statüsü kazanan filistin bayrağı-
nın BM önünde ülkelerimizin bayrakları gibi dal-
galandığı gün gerçekleşmiş sayılabilir. Bununla il-
gili bizim üç nedenimiz var: Birincisi ve en önem-
lisi bu insani ve ahlaki yükümlülüktür. filistinli-
lerin birinci dünya savaşından beri günümüze ka-
dar çektiklerini kimse inkâr edemez. İkincisi siya-
si ve tarihî süreçtir. Maalesef iki devletin yan yana 
yaşaması üzerine kurulu barış görüşmeleri dondu-
rulmuştur. Üçüncüsü ise stratejik vizyondur. filis-
tin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunma-
dıkça Orta Doğu’da kapsamlı barışın gerçekleşme-
si mümkün değildir.” Davutoğlu, Genel Kurulda 
yaptığı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Tür-
kiye, başkenti Kudüs olan hür filistin Devleti ku-
rulana kadar ve ilelebet filistin halkının yanında 
olacaktır.” Keşke bu sözleri bir Arap Dışişleri Ba-
kanı söyleseydi… Teşekkürler Türkiye. 

(El Cumhuriye-5 Aralık 2012)

I am afraid that Egypt shall shift into a dark 
tunnel instead of proceeding in the path of devel-
opment and progress which it should have chosen 

following the january 25 revolution. I am further afraid 
that a scenario like that in Lebabon, where people have 
gathered ın the city squares against each other and the voice 
not of the righteous but of the powerful was heard, would 
also be put into practice in Egypt. The existence of those 
who observes Egypt by lying in ambush is no secret. They 
want Egypt totally to indulge in its domestic problems and 
by this way not to be aware of the external problems that 
surrounds itself. They don’t want to give Egypt the chance 
to deal with such vital problems as the diminishing wa-
ter sources of Niles, development of the military industry, 
reconstruction of the army, progress in scientific research 
activities, improvement of the services and the provision of 
sufficient foodstuff for the population. Because it would be 
easy to debunk Egypt while it is struggling with domestic 
problems. I won’t be wordy today regarding the situation of 
Egypt. Because we have experienced a very important his-
torical event. We must focus on and interpret it. This event 
is the recognition of the state of Palestine by the United Na-
tions and the approval of its attendance in the general as-
semblies of the united nation with the status of the observer 
state. What had attracted my attention in this historical 
event for which we had fought and the realisation of which 
we had waited for years is the fact that all of the ministers 
of foreign affairs of the arabian countries have abstained 
from attending the voting made in the general assembly on 
the recognition of the palestine state and its participation 
in the United Nations with the status of an observer state. 

The date which was chosen for the voting was not in-
cidental. The Palestine problem which is known as the 
decision on apportioning of the land in that region coin-
cides with the anniversary of the resolution, no. 181 dated 
november 29, 2012 which is the most important decision 
on the history of Palestine. According to that resolution, 
two states would be founded on the paliestine territories, 
namely an arab state and a jewish state on 43% and 56,5 
% of the region respectively. Jerusalem would form 5 % 
of the palestine territories and would be governed by an 
international administration. The borders of Jerusalem, the 
arabian and jewish states were determined carefully. How-
ever that resolution of united nations could not be put into 
practice because the arabs promptly objected against that 
decision and mobilized their armies in order to dismiss the 
jews from Palestine. The war broke out between the jews 
and the arabs following the proclamation of the state of 
Israel. On may 14, 1948. The war ended with a definite 
defeat of the arab armies at the beginning of 1949. 

The jews captured 78 % instead of 56,5 % of the pal-
estine territoreis as a result of the war. Only two regions, 
namely gazza and western bank,which were 22 % of 
the palestine territories remained to the palestinies. These 
boundries are known as the boundries of June 1967. The 
palestiniens want to found a state according to these boun-

dries today. However Israel rejects that. Israel does not ac-
cept to give back even one centimeter of the territories that 
it had occupied in June 5, 1967. As is well known, Sina 
peninsula and Golan heights were also captured by Israel 
during that war. The international community has finally 
recognized the existence of the palesitinien state during the 
general assembly meeting held on November 29, 2012 for 
the first time since 1948. It is true that this recognition 
is incomplete because the Palestine state was not given the 
status of full membership. It was only given the status of an 
observer state which is not a full member. As a result, we 
may say that we have achieved a historical success in terms 
of all standarts. This achievement have been realized not 
through war but by political means. For that reason today is 
a historical day for us and the meeting of the general assem-
bly of the United Nations is also a historical meeting. But 
why didn’t then all of the ministers of foreign affairs of the 
arab countries without exception attend that general assem-
bly meeting? Was it because of the pressure of USAa, which 
was the whole leader of the countries that were against the 
recognition of the palestinien state, or didn’t they attend the 
general assembly with their own decision out of fear from 
America? What is the secret behind their non-attendance 
in this meeting? How has it been possible that, while they 
couldn’t unite about any issue up to that time, they suddenly 
agreed for not attending the general assembly meeting in 
which the existence of the palestine state has been recognized 
for the first time in history? As is well known the United 
Nations has been founded in the year 1945, i.e. three years 
before the foundation of Israel.( it was impossible for Pal-
estine to be a member of the United Nations at that time 
since it was under the protectorate of England).

Some may say that the general assembly meeting has 
been held just for the sake of fulfilling a procedural require-
ment for voting the request of Palestine. Consequently that 
general assembly was a meeting which has been convened 
just for procedural purposes and all the arab countries has 
voted positively for the request of Palestine and didn’t ob-
ject against it. It is impossible to share that view. The fact 
that this general assembly meeting has taken place just for 
procedural purposes does not change the fact that it is a 
historical general assembly. All the ministers of foreignt 
affairs of the arab countries should have participated in 
this general assembly just as the turkish minister of foreign 
affairs Ahmet Davutoglu did. Ahmet Davutoglu not only 
participated in the general assembly but also made a very 
good speech before the voting. After the meeting he went 
to meet the palestine president Mahmut Abbas, embraced 
him and became the first person to congratulate him. That 
scene was the indicator of the strong support extended by 
Turkey for the palestinien problem. Why could’t have any 
arab foreign minister done this? Why were they absent in 
this international wedding ceremony? Why were they ab-
sent when Davutoglu was there? I listened the speech made 
by Davutoglu in that historical meeting and applauded 
him. He said the following in that speech: “the palestinien 
flag must from now on get out of the darkness and wave 
in front of the United Nations building. That flag shall 
represent not only an independent state but also the correc-
tion of the incidences of injustice that the palestinien state 
and people had to suffer throughout the years. Palestinien 
people suffered massacres, collective punishments and exiles 
and wars for long years. For that reason we need the voice 
of the conscience of all humanity. I invite all the members 
of the United Union to fulfill their obligations for ensuring 
that the palestinien people obtain their legitimate rights. 
We have met here today to correct the historical mistakes 
that have been made against the palestinien people. Recog-
nition of the palestinien state is not an option but a moral, 
political, strategical and legitimate obligation for the inter-
national community. Our vision for justice, international 
order and human rights can only be said to have been ful-
filled when the flag of Palestine, which has won the status of 
full memebership, waves in front of the UN building just as 
our flags do. We have three reasons for this. The first and the 
most important one is that this is a human and moral ob-
ligation. Nobody can deny the sufferings of the palestinians 
since the first world war. The second reason has to do with 
the political and historical process. The peace talks which 
aimed at the peaceful coexistence of the two societies have 
unfortunately been frozen. The third reason is the strategi-
cal vision. It is impossible to realize a comprehensive peace 
int he Middle East as long as a just and lasting solution 
has not been found for the palestinian problem.” Davu-
toglu has completed his speech in the general assembly of 
UN with the following statement: “Turkey shall be side by 
side with the palestinian people until the free palestinien 
state with its capital in Jerusalem has been founded.” I wish 
these staments were made by an arab minister of foreign af-
fairs… thank you Turkey.(El Cumhuriye, December 5, 2012) 

TEŞEKKÜRlER TÜRKİYE

El Seyyid Hany

29 Kasım 2012 Perşembe günü akşamı New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında uluslararası toplum, 1948’den beri nihayet Filistin Devleti’ni tanımıştır. Dolayısıyla bugün 
bizim tarihî günümüzdür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı da tarihî bir toplantıdır. Hâl böyleyken istisnasız bütün Arap dışişleri bakanları neden bu toplantıya katılmadı? Toplantıya 

katılmamaları, Filistin’in üyelik talebine karşı çıkan ülkelerin başını çeken Amerika’nın isteğiyle mi oldu, yoksa Amerika’yı öfkelendirmekten korktukları için kendiliklerinden mi katılmadılar?

The international community has finally recognized the existence of the palestinien state in the general assembly meeting of the united nations held on November 29, 2012 thursday evening since 
its foundation in 1948. Consequently this is a historical day for us. General assembly of the United Nations has also been a historical meeting. If this is so, why didn’t the ministers of foreign affairs of all 
arab countries attend that meeting without exception? Was it because of the pressure of USA, which was the leader of the countries that were against the recognition of the palestinien state, or didn’t 

they attend the general assembly with their own decision out of fear from America? 

THANKS TO YOU TURKEY

Türk Dışişleri 
Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ve 
Filistin Devlet 
Başkanı mah-
mut Abbas.

Turkish minister 
of foreign affairs 

ahmet davutoğlu 
and the president 
of Palestine Mah-

mut abbas
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zENGİN BİR SİYASİ DİYALOG

fRANSA İlE TÜRKİYE İlİŞKİlERİNDE 
YENİ ufuKlAR

fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ile istikrarlı 
ve güven verici bir ilişkinin tesisi konusun-
da fransa’nın isteğini bir kez daha dile ge-

tirdi. Bu ilişki, ülkelerimiz arasında yüzyıllara da-
yanan dostluğu, ekonomik bağlarımızın yoğunlu-
ğunu ve özellikle Suriye krizi olmak üzere birçok 
güncel konuya dair ortak görüşümüzü yansıtma-
lıdır. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştire-
bileceği ziyareti en iyi şekilde hazırlamak için iki-
li ilişkilerimize gecikmeksizin yeni bir ivme kazan-
dırmak arzusundayım.

Mare Nostrum’un iki yakasında yer alan fransa 
ve Türkiye, 1536 yılında 1. françois ve Kanuni Sul-
tan Süleyman arasındaki ittifakla doğan ve asırlar-
dır var olan diplomatik ilişkileriyle iftihar edebilir-
ler. Ülkelerimiz arasındaki bilgi alışverişi, o tarihten 
bu yana çok çeşitli alanlarda gelişmiştir. Özellikle 
aydınlanma felsefesi ve fransız Devrimi fikirleri ol-
mak üzere fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun 
reformcuları ve daha sonra da genç Türkiye Cum-
huriyeti üzerindeki etkisi biliniyor. Öte yandan ha-
fızalarımıza yer eden “Türkiye Mevsimi”nin başa-
rısının da ortaya koyduğu gibi Türkiye, fransa’da 
her zaman hayranlık uyandırmıştır. Bugün, deği-
şim ve dönüşüm sürecinden geçmekte olan İslam 
dünyasında Türk modelinin yeniden ilgi uyan-
dırdığını görüyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkile-
rimizin önemi çoğunlukla tam olarak bilinmi-
yor. fransa’nın yurt dışındaki en eski ticaret oda-
sı olan Türkiye’deki fransız Ticaret Odası, kısa bir 
zaman önce 127. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 
Bugün dünyadaki müşterilerimiz arasında 12. sıra-
da bulunan Türkiye’nin, ihracatımızda Avrupa Bir-
liği ülkeleri ve İsviçre haricinde, Brezilya ve Hin-
distan gibi yükselmekte olan ülkelerin çok önün-
de, 5. sırada yer aldığını kim biliyor? Ticari ilişki-
lerimiz son yıllarda büyük ölçüde gelişti. Son 10 
yılda, Türkiye’ye ihracatımız 2,5 misli arttı. fran-
sa, Türkiye’nin tedarikçileri arasında 7. sırada yer 
alıyor ve Türkiye’deki başlıca yatırımcılardan biri.

Türkiye’de, birçoğu sanayimizin en değerli ku-
ruluşları arasında yer alan yaklaşık 400 fransız şir-
keti faaliyet gösteriyor. Bu şirketler, 100 bin ci-
varında kişiyi istihdam ediyor. Yakın zaman önce 
Aéroports de Paris (Paris Havalimanı), TAv’ın 
en büyük hissedarı oldu. Yüksek teknoloji sektör-
lerindeki fransız varlığı önem arz ediyor: Rena-
ult, ilk elektrikli aile otomobilini Bursa’da ürete-
cek, rüzgâr enerjisi sektöründe olduğu gibi taşı-
macılık sektöründe de çok faal olan Alstom’un ise 
dünyadaki en modern elektrikli güç transforma-
tör fabrikalarından biri Gebze’de bulunuyor. Özel-
likle A318-320 ve A330-340 tipi uçaklar başta ol-
mak üzere Türk Hava Yolları, Airbus’ın en önem-
li müşterilerinden biri hâline geldi. Türk Havacılık 
ve uzay Sanayii (TuSAŞ), A350’nin kanatçıkları-
nın geliştirilmesi konusunda Airbus ile ortak, aynı 
zamanda A400M’in üretiminde yüzde 5,8 hissey-
le Airbus Military konsorsiyumuna iştirak ediyor. 
Türkiye’de yerleşik diğer önemli şirketler arasın-
da Thalès ve GDf Suez’i de sayabiliriz. Schneider 
Electric, Air liquide, Safran veya Dassault system, 
Türk müşterilerine kendi çözümlerini sunuyor. 
BNP veya AXA ve Groupama gibi fransız şirket-
ler ise Türk bankacılık ve sigorta sektörünün bü-
yümesine katkı sağlıyor. Carrefour, leroy-Merlin 
veya Décathlon gibi mağazalar, Türkiye’de pera-
kende alanında Türk piyasasında giderek daha çok 
yer alıyor. listeyi daha da uzatmak mümkün…

Canlı ve Örnek Teşkil Eden Kültürel Bir İş 
Birliği

fransa, oldukça gelişmiş 10 adet fransızca eği-
tim veren kurumuyla Türkiye’de etkileyici bir eği-
tim teşkilatına sahip. 1868 yılında İstanbul’da ku-
rulan ve Enderun mekteplerinin bir mirasçısı ni-
teliğinde olan Galatasaray lisesi ile aynı adı taşı-

of commerce of France abroad has celebrated 127. an-
niversary of its foundation. Who knows that Turkey, 
who ranks the 12th among our clients in the world, 
ranks the fifth ın front of the developing economies like 
Brasilia and India, ıf we exclude the european union 
countries and Switzerland? Our commercial relations 
had developed to a great extent in the last years. Our 
export to Turkey has ıncreased 2.5 fold in the last 10 
years. France ranks the 7th among the suppliers of Tur-
key and is oneof the main investors in Turkey. 

400 french companies are active in Turkey most of 
which are among the most valuable establıshments of 
our industry. These comnpanies employ approximately 
100 thousand people. The french company “Aeroports 
de Paris” became the biggest shareholder of Tav. The 
french companies have a signifcant existence in high-
tech sectors. Renault shall produce its first electrical 
family type car in Bursa. On the other hand, one of 
the most modern electrical power transformer factories 
of Alstom, which is very active in the transportation 
sector as well as the wind energy sector, is located in 
Gebze. Turkish airlines have become one of the most 
improtant customers of Airbus, particularly of a318-
320 and a330-340 models. Turkish aviation and 
space industry (Tusaş) is partner with airbus for devel-
oping the wings of a350 model and at the same time it 
participates in the airbus military consortium with a 
share of 5,9 % for the production of A400M.

We can also cite Thalès and GDF Suez among other 
turkish companies which are active in Turkey. Schnei-
der Electric, Air Liquide, Safran or Dassault system, 
offer their own solutions to their turkish customers. 
French companies like BNP, AXA and Groupamagili 
contribute to the growth of the banking and insurance 
sector in Turkey. Department stores like Carrefour, 
Leroy-Merlin veya Décathlon are increasing their share 
in the retail sector in the turkish market. We can add 
other companies to that list.

a lively and exemplary cultural cooperation 

France has an effective educational organization in 
Turkey with its ten educational institutions in which 
language of education is French. Galarasaray High 
School which has been founded in Istanbul in 1868 
and may be said to be an inheritor of the Enderun 
school (special high schook in the Ottoman State) as 
well as Galatasaray University which was founded in 
1992 are among our most valuable educational insti-
tutions. Our cultural centers in Istanbul, Ankara and 
İzmir and Alliance Franca in Adana contribute to the 
livelyness of our cultural relations. Erasmus program 
provides an increasing mobility and exchange between 
the turkish and french students. Scholarship programs 
encourage the said student exchanges as far as the field 
of science is concerned. We are carrying out excellent 
joint programs every year thanks to the Bosphorus Pro-
gram.The famous french Anatolian research institute 
which has been active in Istanbul for almost one cen-
tury host researchers in the branches of social sciences 
and humanities specialized in turkish civilisation. 

a tight consultation in foreign policy 

France and Turkey which are allies within the body 
of NATO are fulfilling common tasks in various coun-
tries, particularly in Afghanistan and the Balkans. 
Our means of cooperation have increased together with 
the widening of the horizon of the turkish diplomacy in 
the last ten years. Turkey and France have common in-
terests in many regions (Near and Middle –East, Cau-
causians, Balkans etc.) African continent which has 
been a priority of the turkish foreign policy in the re-
cent years may form a new field of the turkish – french 
cooperation. Arab spring has led to the questioning of 
well-established order and understandings. The period 
during which the islamic world which was condemned 
to the inertia of the authoritarian regimes and closed to 

yan ve 1992 yılında kurulan Galatasaray Üniver-
sitesi en değerli eğitim kurumlarındandır. Anka-
ra, İstanbul ve İzmir’de bulunan kültür merkezle-
rimizle Adana’da yer alan Alliance frança ise kül-
türel ilişkilerimizin canlılığına katkı sağlıyor. Eras-
mus programı, Türk ve fransız öğrencileri ara-
sında gitgide artan bir hareketlilik sağlamaktadır. 
Burs programları da söz konusu öğrenci değişim-
lerini teşvik etmektedir. Bilimsel alanda, “Boğazi-
çi” programı sayesinde her yıl ortaklaşa mükem-
mellik derecesinde projeler yürütüyoruz. Neredey-
se bir yüzyıldır İstanbul’da yerleşik olan ünlü fran-
sız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, beşeri ve sos-
yal bilimlerde Türk medeniyeti üzerine uzmanlaş-
mış araştırmacıları ağırlamaktadır.

Dış politikada Sıkı Bir İstişare

NATO bünyesinde müttefik olan fransa ve 
Türkiye, özellikle Afganistan ve Balkanlar’da ol-
mak üzere çeşitli ülkelerde birlikte görev yapıyor. 
Son on yılda Türk diplomasisinin ufkunun be-
lirgin bir şekilde genişlemesiyle birlikte çalışma 
imkânlarımız da arttı. Türkiye ve fransa’nın bir-
çok bölgede (Yakın ve Orta Doğu, Kafkasya, Bal-
kanlar…) ortak çıkarları var. Son yıllarda Türk dış 
politikasının bir önceliği hâline gelen Afrika kıtası 
Türk-fransız iş birliğinin yeni bir alanını oluştura-
bilir. “Arap baharı” köklü düzen ve anlayışların ye-
niden sorgulanmasına yol açmıştır. Otoriter rejim-

T he french president had once more expressed 
the desire of his country to establish stable 
relations with Turkey based on mutual con-

fidence. These relations must reflect the amity between 
our countries that dates back to hundreds of years, the 
intensity of our economic ties and especially our com-
mon views on many actual matters, particularly re-
garding the syrian crisis. I wish to bring about a new 
acceleration to our mutual relations for making the 
preparations for the visit of the president to Tturkey 
in the best way possible. France and Turkey which 
are located in the two sides of mare nostrum may be 
proud of their diplomatic relations which have been 
started by the alliance between françois, the 1st and 
Suleiman the magnificient in 1535 and have been ex-
isting for centuries. Exchange of information between 
our countries has developed in diverse areas since then. 
The impact of France on the reformist movements in 
the Ottoman Empire and subsequently on the young 
Republic of Turkey, particularly through the enlight-
ment philosophy and the ideas of the freanch revolution 
are well known. On the other hand, Turkey has always 
evoked admiration in France as has been put forward 
by the success of the event named “season in Turkey”. 
We see that the turkish model has arisen interest in the 
islamic world which is currentlty undergoing a process 
of change and transformation today. The importance of 
our economic and commercial relations are usually not 
known and appreciated as required. The french cham-
ber of commerce ın Turkey which is the oldest chamber 

laurent fabius /fransa Dışişleri Bakanı / French Minister Of Foreign Affairs

I hope that we can read the history correctly one day in the near future. With this expectation, we must learn living by respecting the diversity of the legacies of which we are the inheritors. 
France and Germany which were never believed to be able to make peace have settled accounts with their memories of the past and the reality albeit sometimes in a painful manner with 

patience, trained the young generations for getting rid of the old prejudices and developing a consciousness of being a european and realized exemplary achievements in this field. 

a RIch PolITIcal dIalogue 

NEW HORIZONS IN THE RELATIONS BETWEEN FRANCE AND TURKEY 
Bir gün, yakın bir gelecekte, tarihi, doğru ve sükûnet içinde okuyabilmemizi ümit ediyorum. Bu beklentiyle emanetçileri olduğumuz mirasların çeşitliliğine saygı duyarak yaşamayı öğrenmeye 

çalışmamız lazım. Asla barışamayacakları düşünülen Fransa ve Almanya, bazen acı verici de olsa hem bir hafıza ve hakikat çalışmasını sebatla yürüterek hem de eski ön yargılardan 
kurtulmaları ve bir Avrupa bilinci geliştirmeleri için genç nesillere yönelik hatırı sayılır bir eğitim gayreti göstererek bu alanda örnek oldular.

Fransa 
Dışişleri 
Bakanı 
Laurent 
Fabius.

French min-
ister of for-
eign affairs 
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lerin durağanlığına mahkûm olmuş ve demokratik 
süreçlere kapalı bir İslam dünyası tezi yaşandı ve 
artık bitti. Halklar, harekete geçerek özgürlük ve 
adalet özleminin evrensel olduğunu ortaya koydu.

fransa ve Türkiye, Arap halklarının meşru ta-
leplerine ve çoğulcu, demokratik kurumlara doğru 
yürüyüşlerine destek vererek bu süreçte üzerlerine 
düşeni yaptı. Bugün, Suriye Halkı Dostları Grubu 
çerçevesinde, Suriye ihtilafına bir çözüm bulmak, 
Beşar Esad’ın yönetimden ayrılmasını sağlamak 
amacıyla rejimi üzerindeki baskıyı artırmak ve mu-
halifler arasında daha büyük bir uyum için çalışan 
ülkeler arasında fransa ve Türkiye en aktif ülke-
lerdendir. Bu vesileyle Suriyeli mültecileri ağırlama 

the democratic processes is over now. People have made 
a move and put forward that the aspiration for free-
dom and justice is a universal demand. 

France and Turkey fulfilled their duties throughout 
all that process by extending their support for the le-
gitimate demands of the arap people and their march 
towards pluralist and democratic institutions. Today 
France and Turkey are among the most active countries 
which, within the framework of the group of friends of 
the syrian people, make efforts for finding a solution for 
the syrian dispute, putting pressure on the syrian regime 
in order to force Besar Esad to resign from office and en-
suring a more harmonious cooperation between the op-
ponents of the regime. On this occasion I want to express 
my thankfulness to the turkish people for the intensive 
efforts for hosting the syrian refugees. I am aware how 
the increasing flow of refugees is a grave and impor-
tant problem. For that reason ı attempted to organize a 
meeting at the level of ministers on the humanitarian 
issues on august 30, 2012 within the framework of the 
security council of the United Nations in which Mr. 
Ahmet Davutoğlu has also participated, just after my 
visit to the refugee camp in Kilis last August. 

The cooperation between our countries regarding 
Syria is an exemplary cooperation. We have managed 
to maintain the dialogue between the two countries 
despite the tensions that sometimes have arisen. In a 
world in which every community is dependent on oth-
ers Turkey and France must look forward to the future 
within the framework of a relationship in which we 
can overcome our differences and/ or at least accept 
them with dignity. The government of which I am a 
member wishes to develope our relations with Turkey, 
which is one of the main partners of europe and a sig-
nificant actor at the international and regional level 
as François Hollande has also emphasized. The future 
of our nations requires the existence of a Turkey with 
a strong, solid and dynamic economy just as Turkey 
needs the european union which has a share of 50 and 
90 % in her foreign trade and foreign imvestments re-
spectively. The acceptance of the positive agenda and 
the opening of a new perspective for cancellation of the 
visa requirement are two factors that would be useful 
for our relations. We intend to continue the member-
ship negotiations with Turkey with good will taking 
the mutual undertakings in the past into consideration 
and without indulging into any prejudgement regard-
ing the future. 

It is the turkish nation and other european people 
who will make the final decision at the end of the road. 
The european Project is based on the individual and 
collective liberties. Human rights and civil liberties 
must be developed even further and we also wish to 
cooperate with Turkey regarding these issues. In this 
context I agree with the statements of the president Gül 
who, in his speech that he made in the National As-
sembly of Turkey on October 1, 2012, has underlined 
that Turkey’s relations with EU, USA and her allies in 
NATO was not only a matter of preference in foreign 
policy and security and that they were relations which 
were maintained on the basis of common values and 
that consequently Turkey had to proceed further in the 
path of reforms.

The new horizon of the turkish&french rela-
tions – a rich political dialogue 

Top level contacts between the two countries have 
intensified since President Hollande has started his 
term of Office. The president had a meeting with 
the turkish president Gül within the framework of 
the NATO summit in Chicago and with the prime 
minister Erdogan on the occasion of the conference on 
sustainable development in Rio. As far as I am con-
cerned I was proud to come together with my colleague 
and friend Ahmet Davutoglu for three times, one in 

Istanbul, one in Paris and one in Ankara. In the last 
months, our political negotiations have intensified on 
the regional crisis, particularly the Syrian pb. In more 
general terms, the tensions in the middle-east and the 
processes that the countries, which have experienced 
the arab spring,have undergone makes it necessary to 
make continious consultations that may pave the way 
to concrete triple cooperations for restructuring the said 
countries and modernizing their infrastructure. We 
must show efforts for the improvement of our bilateral 
relations within the perspective of the visit that our 
president shall make to Turkey. This visit will be the 
more meaningful as no french president had visited 
Turkey for more than twenty years. 

konusunda Türkiye’nin sarf ettiği çok büyük çaba-
lar için Türk halkına minnetimi ifade etmek isti-
yorum. Gitgide artan mülteci akınının ne derece 
ağır ve önemli bir sorun olduğunun farkındayım. 
Bu nedenle geçtiğimiz ağustos ayında Kilis’te bu-
lunan mülteci kampına gerçekleştirdiğim ziyare-
tin hemen akabinde Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
da katıldığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
çerçevesinde 30 Ağustos 2012’de insani konularla 
ilgili bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenlenme-
si için girişimde bulundum.

Suriye konusunda ülkelerimiz arasında kurulan 
iş birliği örnek teşkil ediyor. İlişkilerimizde olu-
şabilen gerginliklere rağmen aramızdaki diyalo-
ğu muhafaza etmeyi başarabildik. Herkesin bir-
birine bağımlı olduğu bir dünyada Türkiye ve 
fransa, farklılıklarımızın üstesinden gelebildiği-
miz veya en azından bunları dinginlik içinde ka-
bul ettiğimiz bir ilişki çerçevesinde geleceğe birlik-
te bakmalıdır. İçinde yer aldığım hükûmet, fran-
çois Hollande’ın da vurguladığı üzere fransa’nın ve 
Avrupa Birliği’nin temel bir ortağı ve uluslarara-
sı alanda ve bölgede önemli bir aktör olan Türki-
ye ile ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyor. ulusla-
rımızın geleceği birbirine bağlı. Avrupa Birliği’nin 
güçlü, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip bir 
Türkiye’ye ihtiyacı var, tıpkı Türkiye’nin, dış tica-
retinin yüzde 50’sini, dış yatırımlarının ise yüzde 
90’nını temsil eden Avrupa Birliği’ne ihtiyacı ol-
duğu gibi. “Pozitif gündem”in kabul edilmesi ve 
vize serbestîsi için yeni bir perspektifin açılması 
ilişkilerimize fayda sağlayacak iki unsur. Geçmiş-
teki taahhütleri göz önünde bulundurarak ve ge-
lecekle ilgili ön yargıda bulunmaksızın Türkiye ile 
üyelik müzakerelerine iyi niyetle devam etme dü-
şüncesindeyiz. Yolun sonunda nihai kararı verecek 
olan Türk halkı ve diğer Avrupalı halklardır. Av-
rupa projesinin özünde bireysel ve kolektif özgür-
lükler yer alır. İnsan haklarının ve sivil özgürlükle-
rin daha fazla geliştirilmesi gerekmekte ve biz de 
bu konularda Türkiye ile çalışma arzusundayız. Bu 
bağlamda, 1 Ekim 2012 tarihinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
AB, ABD ve NATO’daki müttefikleriyle ilişkileri-
nin sadece bir dış politika ve güvenlik tercihinden 
ibaret olmadığını belirterek bunların ortak değer-
ler temelinde yürütülen ilişkiler olduğunun altını 
çizen ve bunu Türkiye’nin reformlar yolunda iler-
leme sağlaması gerektiği sonucuna bağlayan Cum-
hurbaşkanı Gül’ün sözlerine katılıyorum.

Türk-Fransız İlişkilerinin Yeni ufku: zengin 
Bir Siyasi Diyalog

Cumhurbaşkanı Hollande, göreve gelir gelmez 
üst düzey görüşmeler artış gösterdi. Cumhurbaşka-
nı, Chicago’da NATO zirvesi çerçevesinde mevki-
daşı Abdullah Gül ile Rio’da ise Sürdürülebilir Kal-
kınma Konferansı vesilesiyle Başbakan Erdoğan ile 
görüşmüştür. Bana gelince, mevkidaşım ve dostum 
Ahmet Davutoğlu ile İstanbul, Paris ve Ankara’da 
olmak üzere üç defa görüşmekten kıvanç duydum. 
Son aylarda, siyasi anlamda görüşmelerimiz, başta 
Suriye olmak üzere bölgesel krizler üzerinde yoğun-
laştı. Daha genel anlamda ise Orta Doğu’daki ger-
ginlikler ve Arap baharını yaşayan ülkelerinin ge-
çirdiği süreçler, söz konusu ülkelerin yeniden yapı-
landırılmasında ve altyapılarının modernleştirilme-
sinde somut üçlü iş birliklerinin önünü açabilecek 
sürekli bir istişareyi gerekli kılmakta. Bundan böy-
le Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye yapacağı ziyaret 
perspektifinde ikili ilişkilerimizin iyileştirilmesi yö-
nünde çalışmamız gerekiyor. 20 yıldan fazla bir sü-
reden beri Türkiye’ye fransız Devleti tarafından bir 
ziyaret gerçekleşmediği için ikili ilişkilerimiz açısın-
dan böyle bir ziyaret daha da anlamlı olacak.

There are many more things to do and develope 
in all the field- of cooperation including cultural and 
scientific areas, domestic security, justice and eco-
nomy etc. The opening of a turkish culture center 
in Paris (Yunus Emre Center) is an important sta-
ge in this respect. Turkey will be able to promote 
its cultural values and language better and easier 
in this way. On the other hand, as far as the field of 
science is concerned, it is very important to deve-
lope our relationships in the most strategical sec-
tors like energy, communication Technologies, ag-
riculture and space Technologies. Within this fra-
mework it would be useful for both parties to estab-
lish a partnership between our institutions and or-
ganizations which provide funding for research ac-
tivities. I wish that the universities in our countries 
develope more common diplom programs in the in-
novative branches in conjunction with the econo-
mic actors involved in our relations and increase 
their exchange of opinion. On the other hand there 
are many more things to do in the economic field in 
order to encourage our companies, particularly the 
small and middle scale enterprises as well as to en-
courage the turkish companies to invest in France. 
I would like to underline the agricultural food sec-
tor among the sectors that we want to concentra-
te on. Our commercial relations in this sector forms 
less than 5 % of the volume of our bilateral trade 
at the moment and this is a figure which is far un-
der the potential of both countries which have a big 
agricultural power. Increasing the relations and de-
veloping an intensive cooperation in thid field is 
among the duties of the under-secretary who has 
been appointed recently to our embassy in Ankara 
and is in charge of agricultural affairs. French and 
turkish companies have an internationally recogni-
zed expertise, knowledge and experience. Turkish 
and french ministries in charge of foreign trade, are 
making an evaluation of the financial means instru-
ments that we may mobilize in the markets that we 
call third countries, for the purpose of developing 
economic partnerships for conquering new mar-
kets together. The progress which has been achi-
eved so far and shall be achieved in the future ma-
kes us look forward to the future optimistically. I 
am happy of this situation.As far as I am concer-
ned I will work hard faithfully in that direction. The 
Belgian think-thank organization Fondation Robert Schuman / Citation 
from Turkish Policy quartetly (January 3, 2013). 

Kültürel ve bilimsel alanlarda, iç güvenlik, ada-
let ve ekonomi alanlarında, kısacası iş birliğimi-
zin her sektöründe yapmamız ve geliştirmemiz 
gereken daha pek çok şey var. Paris’te bir Türk 
kültür merkezinin (Yunus Emre Merkezi) açılma-
sı önemli bir aşama oluşturuyor. Böylelikle Türki-
ye, kültür ve dil konusunda tanıtımını daha kolay 
bir biçimde gerçekleştirebilecek. Bilim alanında 
ise enerji, iletişim teknolojileri, tarımsal gıda ve 
uzay sektörleri gibi en stratejik sektörlerde ilişki-
lerimizi güçlendirmemiz önem taşıyor. Bu çerçe-
vede araştırmalara mali kaynak sağlayan kurum-
larımız arasında bir ortaklık kurmak yararımıza 
olacaktır. Ülkelerimizdeki üniversitelerin, ilişki-
lerimizdeki ekonomik aktörlerle bağlantı içinde, 
yenilikçi dallarda daha fazla ortak diploma prog-
ramları geliştirmelerini ve görüş alışverişlerinin 
giderek artmasını temenni ediyorum. Ekonomik 
alanda ise Türk pazarına ilgi duymaları için baş-
ta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizi cesaret-
lendirmek ve Türk şirketlerini de Fransa’da ya-
tırım yapmaya teşvik etmek için yapılması ge-
reken daha çok şey var. Yoğunlaştırmak istedi-
ğimiz sektörler arasında tarımsal gıda sektörü-
nü saymak isterim. Bu alanındaki alışverişleri-
miz şu an ikili ticaretimizin yüzde 5’inden azını 
oluşturuyor. Bu da iki büyük tarım gücü olan ül-
kelerimizin potansiyelinin çok altında bir rakam. 
Ankara’daki Büyükelçiliğimize yeni atanan Tarım 
İşlerinden Sorumlu Müsteşarımıza verilen görev-
ler arasında söz konusu alışverişlerin artırılması 
ve bu alanda yoğun bir iş birliği bulunuyor.

Fransız ve Türk şirketleri, uluslararası alanda 
tanınan bir uzmanlığa, bilgiye ve tecrübeye sa-
hip. Birlikte yeni pazarlar fethetmek için ekono-
mik ortaklıkları geliştirmek amacıyla dış ticaret-
ten sorumlu Fransız ve Türk bakanlıkları, özel-
likle Coface ve Türk Eximbank tarafından yöne-
tilen üçüncü ülkeler dediğimiz pazarlarda sefer-
ber edebileceğimiz finansal araç ve gereçlerimi-
zin bir değerlendirmesini yapıyor. Söz konusu 
hedeflerle ilgili sağlanan ve sağlanacak ilerleme-
ler, bugün ilişkilerimizin geleceğine iyimserlikle 
ve iddialı bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Bundan 
mutluluk duyuyorum. Kendi adıma bu doğrultu-
da güçlü bir şekilde ve inançla çalışacağım. 

(Belçika merkezli Düşünce Kuruluşu Fondation Robert Schuman 
/Turkish Policy quarterly Dergisinden Alıntı Yapılmıştır. 3 Ocak 2013)

İş Birliğimizin  
Gelişmesi İçin Meşru 
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Başkan Obama’nın ilk döneminde ABD ile 
Rusya arasındaki ilişkilerde izlenen “sil baş-
tan” politikasının gözle görülür sonuçla-

rı oldu. Bunlardan biri, Stratejik Silahların İndi-
rimi anlaşması çerçevesinde uzun menzilli nükle-
er silahların sayısında azaltmaya gidilmesi oldu. İş-
birliğinin bir diğer örneği olarak da Moskova’nın 
İran’a karşı sertleştirdiği tutum gösteriliyor. Rus-
ya, ABD ve diğer Batılı devletlerin isteğine paralel 
olarak Birleşmiş Milletler oylamasında Tahran’a 
daha ağır yaptırımlar uygulanması için oy verdi.

Eski Başkan Bill Clinton’ın başkanlık döne-
minde savunma bakanlığı yapan William Co-
hen uluslararası toplumun İran’a nükleer silah-
lanma programlarından vazgeçmeleri için daha 
fazla baskı yapması gerektiğini düşünüyor: “Eğer 
bu yapılmazsa bölgede istikrarsızlık artacak ve bir 
askerî operasyon olup olmayacağı soruları ön pla-
na çıkacak. Bunun olmamasını umut ediyoruz ve 
bunu engellemek tüm ülkelerin çıkarına. Rusya ve 
Çin’in de bu konuya eğilmesi gerekiyor.”

ABD-Rusya ilişkilerindeki ısınmanın başka 
bir örneği de Rusya’nın Amerikan askerlerinin 
Afganistan’a giriş çıkışlarda Rusya’yı transit olarak 
kullanmasına izin vermesi. Rusya ayrıca, ABD’nin 
Kazakistan’ın 300 km kuzeybatısında bulunan ul-
yanovsk üssünü kullanmasına izin verdi. Bu üs ge-
lecek iki yıl içinde Afganistan’dan geri çekilecek as-
kerlerin geçişinde önemli bir lojistik rol üstlene-
cek.

Gerald ford ve baba Bush’ın başkanlık dönem-
lerinde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Brent 
Scowcroft iki ülkenin Soğuk Savaş dönemindeki 
gibi düşman olmadıklarını söylüyor: “Eğer dünya-
ya bakarsanız gerek Çin’le gerekse Rusya’yla engel-
lenemez çatışma alanlarımızın olmadığını görür-
sünüz. Bunun avantajını kullanmalıyız.”

Silahsızlanma, Afganistan ve İran konularında 
olumlu gelişmelere rağmen iki ülke arasında bir-
kaç önemli konuda fikir ayrılığı bulunuyor. Bun-
lardan biri de Suriye’de ne yapılması gerektiği. 
Obama hükümeti Beşar Esad’ı görevi bırakma-
ya çağırdı. Rusya ise buna karşı ve Suriye’ye yaptı-
rım uygulayan birkaç BM Güvenlik Konseyi tasa-
rısını da veto etti. Ancak yakın zamanlarda Rusya 
Esad’la arasına mesafe koydu. Dışişleri bakan yar-
dımcısı Mihail Bogdanov Suriye’li liderin gittikçe 
ülkenin kontrolünü kaybettiğini ve ayaklanmacı-
ların savaşı kazanabileceklerini söyledi.

Füze Güvenlik Sistemi Tartışmalı Bir Konu

İki ülkenin anlaşamadığı bir başka nokta da, 
Avrupa’ya bir balistik füze güvenlik sistemi kurul-
ması. Washington ve müttefikleri sistemin İran gibi 
ülkelerin tehdidine karşı Avrupa’ya güvenlik sağla-
yacağını söylüyor. Ancak Rusya füzesavar sistemi-
nin kendi stratejik füzelerini etkisiz hale getirerek 
Rusya’yı Batı’dan gelebilecek tehditlere açık bıraka-
cağını söylüyor.

uzmanlar göre tartışmalı başka bir konu ise Oba-
ma hükümetinin Putin’in sivil toplumun üzerinde 
kurduğu baskıyı yeterince eleştirmemesi. George 
W. Bush yönetiminde Amerika’nın BM daimi tem-
silcisi olan John Bolton, Washington’un bu konu-
daki tavrının Putin’in siyasi muhaliflerin ve ekono-
mik dünyanın üzerinde baskı kurmasını kolaylaş-
tırdığını söylüyor. Bolton değerlendirmesinde bu-
nun eski komünist bir yaklaşımla değil ancak oto-
rite kurma amaçlı, geleneksel ve aşırı merkezci bir 
yaklaşımla yaptığını söylüyor.

William Cohen ABD’nin insan haklarının güç-
lü bir savunucusu olması gerektiğini söylüyor: “Biz 
sürekli olarak insan hakları konusunu gündemde 
tutmalıyız. Şeffaf yönetimi savunmalıyız ve insan-
ların seslerini duyurmalarına karşı olan her enge-
li eleştirmeliyiz. Ancak Rusya’yla anlaşmamız ge-
rektiğini de göz önünde bulundurmalıyız ve bunu 
da açık ve dürüstçe yapmalıyız. Bunun zorluklarını 
farkında olmalıyız. Rusya’nın neyin nasıl yapılacağı 
ve Rusya’da nelere izin verileceği konusunda kendi-
lerine has fikirleri var. Biz yalnızca özgürlük ateşini 
canlı tutabiliriz. Ama bunu zorlayamayız.”

uzmanların şimdi merak ettiği konu Obama’nın 
ikinci döneminde ABD-Rusya ilişkilerine ilk dö-
nemde olduğu kadar ağırlık verip vermeyeceği. 

Avrupa’dan Rusya’ya Sert Eleştiri 

Avrupa Konseyi’nin önemli üyeleri arasında yer 
alan Rusya aynı zamanda demokratik standartların 
uygulanması konusunda en sık eleştirilen ülkeler 
arasında olmasıyla dikkat çekiyor. Rusya hakkında 
hazırlanan bir rapor eleştirilerin kısa vadede kesil-
mesinin pek de mümkün olmadığını ortaya koyu-
yor. “Rusya toplumunun somut reformlara ihtiyacı 
var.” mesajının verildiği raporda oldukça sert eleş-
tirilerin, sayıları az olan olumlu gelişmeleri gölgeler 
nitelikte olduğunu söylemek mümkün.

Romanya’dan György frunda ve İsviçre’den 
Andreas Gross tarafından hazırlanan raporda, Ara-
lık 2011’den bu yana geçirilen ve aralarında seçim 
barajının yüzde 7’den yüzde 5’e çekilmesinin de yer 
aldığı bazı kanunlar olumlu gelişme hanesine yazıl-
sa da atılan bazı adımların ve alınan bazı önlemle-
rin ciddi endişe kaynağı olduğu vurgulanıyor. İn-
ternet üzerinden hakaretin cezalandırılması, “pro-
testo kanunu” olarak da adlandırılan yasada yer 
alan toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve 

The policy of “start over” which has been followed 
during the initial periods of the term of Office of 
president Obama regarding the american / rus-

sian relations had some visible results. One of them has 
been the reduction of the number of the long – range nu-
clear arms within the framework of the treaty of the re-
duction of the strategical arms. Moscow’s attitude towards 
Iran which is harder than before is pointed out to as an-
other example of the cooperation between the two coun-
tries. Russia voted in favour of heavier sanctionş against 
Iran in the voting in UN in parallel to the demands of 
USA and other western countries. 

William Cohen who has been the minister of defense 
during the period of the former president Bill Clinton 
thinks that the international community must exercise 
more pressure on Iran in order to force it to give up the nu-
clear armament program. If this is not done the stability 
in the region shall increase and the question as to whether 
a military operation shall be made shall come to the fore. 

We hope that such a thing shall not happen and it is to 
the benefit of all nations to prevent the said armament. 
Russia and China movement eğilxxx th subject. 

Ano example for the ısınma xxx in the amn-russian 
relations is the permission given by Russia to the american 
soldiers to use Russian territories as a transit route in their 
entrance to and exit from Afghanistan. Besides Russa also 
allowed USA to use Ulyanovsk military base which is 
located 300 northwest of Kazakhistan. That base shall 
play an important logistical role in the transition of the 
soldiers who shall withdraw from Afghanistan within the 
two forthcoming years. 

Brent Scowcroft who was national security advisor dur-
ing the term of Office of Gerald Ford and the father Bush 
said that the two countries were not enemies as much as 
they were during the cold war. “If you have a look in the 
world you will see that we have no more unpreventable 
fields of conflict with both China and Russia. We must 
make use of that advantage.” The difference of opinion 
about several problems are still continuing between the 
two countries despite the positive developments regard-
ing Afghanistan and Iran. One of the disputed subjects is 
what is to be done in Syria. Obama government invited 
Esad to resign from Office but Russia is against this and 
vetoed severeal draft decisions in the security council pro-
posed for that purpose. However Russia has recently put a 
distance between Esad and itself.

There are different opinions between the two countries 
despite the positive developments obtained regarding dis-
armament, Afghanistan and Iran. One of these issues is 
what is to be done in Syria? Obama government invited 
Besar Esad to resign from office. Russia is against this 
and has vetoed several draft resolutions of the UN secu-
rity council which imposed sanctions on Syria. However 
Russia has put a distance between itself and Esad a short 
time ago. Deputy minister of foreign affairs said that the 
Syrian leader was increasingly loosing the control in the 
country and that the rebels could have win the war.

Missile security system: a disputed subject 

An issue upon which the two countries could not come 
to an understanding is the erection of a balistic missile 
system in Europe. Washington and its allies say that this 
system shall ensure security against the threat of countries 
like Iran. However Russia says that the missle system shall 
leave Russia open to threats that might come from the west 
by rendering its strategical missiles ineffective. According 
to the experts another important issue is that Obama gov-
ernment has not criticized enough the repression that Pu-
tin has imposed on the civil society. John Bolton who was 
the permanent representative of USA in UN during the 
period of George W. Bush says that this attitude of Wash-
ington had facilitated Putin’s attempts at imposing repres-
sion on his political opponents and the economic world. 
Bolton says that this is not the communist approach of old 
times but a traditionalist and extreme-centalist approach 
which aims at establishing an authoritarian regime. 

USA must be a strong advocate of human rights: “We 
must always keep the issue of human rigjhts in the agen-
da. We must defend transparent government and criticize 
all the obstacles that prevent people from making them-
selves heard. But we must also take into consideration the 
necessity that we must come to an understanding with 
Russia and we must do this openly and decently. We must 
be aware of the difficulties involved in this task. Russia 
has its own ideas about what is to be done and how it 
is tı be done? What we can only do is to hold the fever of 
freedom alive.But we can not force anybody in that direc-
tion.” What the experts wonder now is whether Obama 
shall give as much weight to the USA-Russian relations in 
his second term of office as he has done in his first term. 

hard criticisms from europe to Russia

Russia which is one of the important members of the 
european council attracts at the same time attention by 
being among the countries which are most frequently 
criticized. A report prepared about Russia sets forth that 
it seems impossible for the criticisms about Russia shall 
cease in the short-term.The hard criticisims contained in 
the report, which points out to the necessity of concrete 
reforms in the russian society, overshadows the positive 
developments which are only very few. 

The report which has been prepared by Györg Frunda 
from Romania and Andreas Gross from Sweden empha-
sizes that some steps and measures taken are a serious 
source of concern despite such positive developments as the 
enactment of some laws since December 2011 including 
the one which prescribes the election threshold to be re-
duced from 7 % to 5 %. Such regulations as the punish-
ment of insults made through internet, restrictions on the 
freedom of meeting included in the law which has been 
called the “law on protests“ and the law related to the 
non-governmental organizations which is known by the 
name of “the law on foreign spies” are among the develop-
ments that raise serious concerns. The situation of the mu-
sic group Pussy Riot is especially referred to in this docu-
ment which emphasizes that the said law shows that the 
political situation in Russia is full of contradictions and 
that the real intentions of the rulers of the country must be 
inquired. The report gives publicity to the criticism that 
the reforms which have been enforced for the purpose of 
strengthening the verticality of power by the russian presi-
dent Vlaidimir Putin oversees the control and balance 
system which is indispensable for the proper functioning 
of pluralist democracy. Another point emphasized in the 
said document is the call to Putin to democratize the sys-
tem instead of making it more authoritarian. The report 

“yabancı casuslar yasası” diye bilinen sivil toplum 
örgütleriyle ilgili kanun endişeye neden olan un-
surlar arasında gösteriliyor. Bu yasaların Rusya’daki 
siyasi durumun çelişkilerle dolu olduğunu ve siyasi 
yetkililerin gerçek niyetlerinin sorgulanması gerek-
tiğini gösterdiğinin vurgulandığı belgede, üyelerine 
hapis cezası verilen müzik grubu Pussy Riot’ın du-
rumuna da atıf yapılıyor.

Raporda, Rusya Devlet Başkanı vladimir Pu-
tin tarafından “gücün dikeyliğini” güçlendirme 
amacıyla devreye sokulan reformların çoğulcu de-
mokrasinin düzgün işleyişi açısından vazgeçilmez 
olan kontrol ve denge sistemini görmezden geldi-
ği eleştirisine yer veriliyor. Putin’e sistemi otoriter 
hale getirmek yerine demokratikleştirme çağrısın-
da bulunulması talebi de belgenin vurguları arasın-
da yer alıyor. Rusya’nın demokratik geleceği açısın-
dan önümüzdeki ayların kritik öneme sahip olaca-
ğının altının çizildiği raporda, Rus yöneticilerin ül-

ABD-RuSYA İLİŞKİLERİ

RuSYA’YlA 
‘Sİl BAŞTAN’ 

POlİTİKASI DEvAM 
EDECEK Mİ?

usa-RussIan RelaTIons

SHALL THE POLICY OF 
‘START OVER” CONTINUE 

WITH RUSSIA?

Developing better relations with Russia shall be one of the basic principles of the 
foreign policy of president Obama in his second term of Office. “Church, Autocracy 
and Nationalism” was the Formula adopted by the tzars to rule Russia 150 years ago. 

Can this Formula still be used in 2013? According to Putin the russians want justice and 
order before all else. “The anarchy which has been experienced in 1990’s layed bare 
the problems connected with the market economy and democracy. Everybody was 
afraid of that. According to me order, discipline and an exact compliance with laws 

does not contradict with democracy” he said. 

Başkan Barack Obama’nın ikinci döneminde dış politikasının temellerinden birini 
Rusya’yla daha iyi ilişkiler geliştirmek olacak. “Kilise, Otokrasi ve Milliyetçilik” 150 
yıl önce çarların Rusya’yı yönetme formülüydü. Bu formül 2013’te kullanılabilir mi? 
Putin’e göre Ruslar öncelikle adalet ve düzen istiyor: “1990’larda yaşanan anarşi, 

pazar ekonomisinin ve demokrasinin sorunlarını gözler önüne serdi. Herkes bunlardan 
korktu. Bence düzen, disiplin ve yasalara aynen uymak demokrasiyle çelişmez.”

Andre de Nesnera - James Brooke
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kenin demokratik gelişimine yönelik taahhütlerini 
konfirme etmeleri talebinde bulunuluyor. Belgede, 
hakaret, enformasyon ve toplanma konusunda çı-
karılan son yasaların değiştirilmesi, böylelikle ka-
muoyunu, ifade ve basın özgürlüğünü, sivil katılı-
mı baskı altına alma amacıyla kötü niyetle kullanıl-
malarının önüne geçilmesi isteniyor. Sosyal iletişim 
ağlarının yersiz kontrolü, filtreleme ve muhalif site-
lere yönelik siber saldırılardan vazgeçilmesi de ra-
portörlerin talepleri arasında yer alıyor.

Raporda, ulusal ve uluslararası alanda son dere-
ce saygın olan bazı sivil toplum örgütlerinin “dışa-
rıdan emir aldıkları ve yabancıların çıkarlarına hiz-
met ettikleri” gerekçesiyle kamuoyu önünde temel-
den yoksun olarak suçlanması uygulamasına son 
verilmesi çağrısı da yer alıyor.

Rusya’yı 2013’te Neler Bekliyor?

vladimir Putin’in son bir yılı oldukça olaylı geç-
ti. Putin bu süre içinde, dört yıl aradan sonra yeni-
den cumhurbaşkanı seçildi. Bunun ardından bü-
yük protesto eylemlerine hedef oldu. vladimir Pu-
tin Mayıs ayında altı yıllığına cumhurbaşkanı seçil-
di, ama bu durum protestolara yol açtı. Göreve baş-
ladığı ilk gün Putin’in araç konvoyu Moskova’nın 
boş sokaklarında tur attı. Bir bayrama rastlayan 
günde polis sokakları protestoculardan temizle-
mişti. Muhalefet lideri vladimir Rijkov, Putin’in 
halktan kopuk, otoriter yönetiminden şikayetçi: 
“Putin’in son 6 ayına bakarsınız Kremlin’e dönü-
şünden beri daha muhafazakarlaştığını, Ortodoks 
kilisesine daha yakın durduğunu, daha Batı karşıtı 
ve baskıcı olduğunu görebilirsiniz.”

Bunun son örneği, “Pussy Riot” isimli femi-
nist müzik grubunun üyelerinin Moskova’nın en 
önemli katedralinde yaptıkları Putin karşıtı göste-
ri sonucu yargılanmaları oldu. Mahkemenin verdi-
ği ikişer yıllık hapis cezaları Ortodoks Kilisesi’nin 
cumhurbaşkanına olan desteğini arttırdı. Milliyet-
çiler hükümetin Amerikan-destekli programlarını 
kısmasını ve Kazak devriyelerin Moskova’da görev 
yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Rusya meclisi Duma’da gösteri hakkını kısıtla-
yan ve internete kısıtlama getiren yasalar ülke için-
de dış güçlerin etkisinden korkan iktidar partisi ta-
rafından hızla geçirildi. Yeni yasalar, muhalefet ey-
lemcilerini yabancı ajan ve eylemlerini de ‘vatana 
ihanet’ olarak tanımlıyor. “Kilise, Otokrasi ve Mil-
liyetçilik” 150 yıl önce çarların Rusya’yı yönetme 
formülüydü. Bu formül 2013’te kullanılabilir mi?

Putin’e göre Ruslar öncelikle adalet ve düzen is-
tiyor: “1990’larda yaşanan anarşi, pazar ekonomi-
sinin ve demokrasinin sorunlarını gözler önüne 
serdi. Herkes bunlardan korktu. Bence düzen, di-
siplin ve yasalara aynen uymak demokrasiyle çe-
lişmez.”

Muhalefet lideri Rijkov farklı düşünüyor: “Rus 
toplumu yarı yarıya Sovyet ve Çarlık dönemlerin-
de yaşıyor. Çok eski düşünceler ve mitoslara dayalı 
bir sistem var. Baskıcı devlet, büyük güç olma ha-
yali ve düşmanlarla, özellikle de Amerika’yla kuşa-
tılmış bir ülke duygusu yaygın.” Putin kısa bir süre 
önce yaptığı konuşmada yine yabancı güçleri reji-
mini yıkmaya çalışmakla suçladı: “İç siyasetimize 
doğrudan ya da dolaylı müdahale kabul edilemez. 
Yaptıkları işler için yurtdışından para alan politika-
cılar, büyük ihtimalle yabancı çıkarlara hizmet et-
tikleri için Rusya’da siyaset yapmamalı.”

Putin Ruslar’a devrim değil reform sözü verdi: 
“Siyasi sistemde değişiklik yapılması ve moderni-
zasyona gidilmesi doğal ve gereklidir. Ancak de-
ğişikliğe duyulan açlık yüzünden devleti yıkmaya 
çalışmak kabul edilemez.”Putin yolsuzlukla mü-
cadele sözü vererek, kendisine yönelik eleştirile-
ri geçiştirmeye çalıştı. Ancak Amerikalı girişimci 
Bernard Sucher buna kuşkuyla yaklaşıyor: “Açık-
çası gördüğümüz, devletin üst kurumlarında bir-
kaç koltuğun sahibi değişti. Bu da sistematik ya 
da programlı olarak yolsuzlukla mücadele etme 
anlamına gelmiyor.” Putin’i destekleyenler de mu-
halefet edenler de ilk 6 ayın Putin’in gelecek 6 yıl 
içinde çizeceği yolu gösterdiği konusunda görüş-
birliği içinde. (Amerikanın Sesi)

which underlines the fact that the forthcoming months 
shall have a critical importance from the point of view of 
the democratic future of Russia demands the russian rul-
ers to confirm their undertakings related to the democratic 
development of the country. The report further demands 
the modification of the laws on insult, information and 
freedom of assembly and in this way it was intended to 
prevent those laws from being used maliciously for the 
purpose of repressing the public, freedom of expression and 
press and civil participation. …

 Reporters also demand an end to be given to such prac-
tices as the groundless control of the communication net-
works, filtration of contents and cyber attacks on the op-
ponent web-site. The report also calls for giving an end to 
accusing publicly some non-governmental organizations 
which are respected at international and national levels 
on the grounds that they take orders from foreign countries 
and serve the interests of foreign countries. 

What is waiting Russia in …2013? 

The last one year of Vladimir Putin was full of events. 
Putin has been reelected as the president last year after 
a period of four years. Then he became the target of big 
protest actions. Vladimir Putin was elected as the presi-
dent for a period of 6 years in the month of May but 
this situation led to protest... The autocade of Putin had 
toured around the empty streets of Moscow. The police has 
cleaned the streers of the protestors on that day which cor-
responded to a holiday. Leader of the opposition Vladimir 
Rijkov is complaining from Putin’s rule which is disas-
sociated from the people. If you have a look at the six last 
months of Putin you will see that he became even more 
conservative since his return to Kremlin and came closer 
to the Orthodox church and became more anti-western 
and repressive. The last example is trial of the members of 
the feminist music group “Pussy-Riot” as a result of their 
anti-Putin demonstration in the most famous cathedral of 
Moscow. Two years prison sentence given by the court has 
increased the support of the orthodox church to Putin. The 
nationalists were content with the government ‘s decision 
to restrict its programs supported by America and serving 
of the kazakh patrols in Moscow. 

The laws which restrict the right of demonstration and 
impose restrictions on internet were rapidly enacted in 
the Russian national assembly Duma by the ruling party 
which was afraid of the impact of the domestic and for-
eign powers. The new laws qualified the opponent action-
ists as foreign agents and their actions as “betrayal to the 
country “. “Church- autocracy and nationalism” was the 
formula of the Tsars to rule the country “150 years ago. 
Could this rule be used in 2013? 

According tıo Putin the Russians first of all wanted jus-
tice and order. The anarchy which was experienced in the 
1990’s has put forward the problems associated with the 
market economy and democracy. Everybody was afraid of 
them. According to me, order, discipline and exact com-
pliance with the laws does not conflict with democracy.”

The leader of the opposition Rijkov thinks differently: 
“The russian society is living half in the Soviet and half 

in the tzardom period. The prevailing system is based on 
very old ideas and myths. Repressive state, the dream to be 
a big state and the feeling of surrounded by the enemies 
and especially America.” In a speech that he had made a 
short time ago Putin accused the foreign forces again for 
trying to topple the regime.:”A direct or indirect interven-
tion in our domestic politics can not be accepted. The poli-
ticians which receive money from abroad for what they 
do must not do politics in Russia since they very probably 
serve the interests of foreigners.” Putin promised reforms, 
not revolution to the Russians: “ A transformation and the 
modernization of the political system is needed. However 
it may not be accepted to try to subvert the regime because 
of the hunger for the changes.” Putin promised to fight 
corruption and tried to pass off the criticisims directed 
against himself. However the american enterpreneur Ber-
nard Sucher approached that attitude with suspicion: 

“What we clearly see is that only the owners of a few 
seats at the top level of state have changed. And this does 
not mean a systematic or programmed fight against cor-
ruption. “Both those who support and oppose to Putin 
agree that that the first six months of Putin shall indicate 
the the path that he will follow during the period of the 
next six years (Voice of America). 

küresel sermaye avrupa’yı kullandı ve kaderine terketti

ÇOK YAŞA, ZOR GEÇİN
the global capıtal has used europe and left ıt face to face wıth ıts destıny

LIvE LONG BUT PICK UP A SCANTY LIvELYHOOD

A
vrupa, Üçüncü Dünya ülkelerine parmak ısırt-
sa da yakında alarm zillerini çaldırtacak ka-
dar ciddi problemlerle karşı karşıya gelecek. 

Nüfus yapısındaki değişme Avrupa’yı yaşlandırıyor. 
Euro krizi de sosyal güvenlik sistemlerini sarsıyor. 
Çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik bakımdan faal 
nüfus azalırken işsizlik artıyor. Bunun sonucunda da 
özel ve resmi emeklilik sigortalarından ödenen ma-
aşlar düşüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 
hesaplamalarına göre 27 üye ülkede 60 yaşın üze-
rindekiler her yıl iki milyon artıyor. 60’lıkların sayı-
sı on yıl öncesine göre bir kat artmış. Avrupa ülke-
leri şimdiden milli gelirlerinin yüzde onunu emek-
li maaşlarına ayırıyor. Bu oran hızla artacak. AB ül-
kelerinde 120 milyon emekli yaşıyor. Yani yakla-
şık her dört Avrupalıdan biri çalışma çağını kapat-
mış. Bundan birkaç yıl öncesine kadar “fakir emek-
li” dendiğinde, kimsenin aklına Almanya ya da İngil-
tere gelmezdi. Emekli olduktan sonra sadece fakir-
liğe sürüklenme değil, aynı zamanda maddi varlığı-
nı da tamamen kaybetme tehlikesiyle karşılaşanla-
rın sayısı hızla artıyor. Friedrich-Ebert vakfı uzman-
larından Michael Dauderstaedt emeklilik sisteminin 
baştan aşağı yenilenmesi gerektiği görüşünde. Da-
uderstaedt, fakirlik istatistikleri AB’nin bütçe anket-
lerine bağlı olduğundan ellerinde kesin rakamların 
olmadığını, ancak çoğu Avrupa ülkesindeki emek-
lilik sisteminin yapılanma şeklinden risklerin büyü-
düğü sonucunun çıktığı-
nı söylüyor.

İspanya, Portekiz ve 
tabii Yunanistan, yaş-
lılıkta fakir düşme ris-
kinin en yüksek olduğu 
ülkeler. Sosyal güven-
lik uzmanı Daudersta-
edt tasarruf ve yapısal 
reform zorunluluğunun 
en çok emeklilik çağın-
dakileri etkilediğini şöy-
le anlatıyor: “Fakir yaş-
lıların oranı bu ülkelerde 
yüzde 20 ile yüzde 27 
arasında değişiyor. On-
lara nispet olarak örne-
ğin Almanya’da bu oran 
yüzde 15’in biraz altın-
da kalıyor. İspanya ve 
Yunanistan’daki kemer 
sıkma politikası emek-
lilikle fakirliği eşanlamlı 
hale getirdi. Atina’da görüştüğüm ekonomi kaptan-
ları ve sendikacılar da Yunanistan’daki emekli aylık-
larının adeta dibe vurduğunu teyit ettiler.”

Yaşlıların avuç açacak duruma düştüğü ülkeler 
sadece Euro Bölgesi değil. İngiltere’de de emek-
li olduktan sonra fakir düşme tehlikesi artıyor. Res-
mi emekli maaşlarının geleneksel olarak düşük tu-
tulduğu İngiltere’de sıkıntısız yaşayabilmek için ek 
emeklilik sigortası yaptırmak gerekiyor. Özel sigor-
talar ise sermaye piyasası riskleriyle fon yöneticile-
rinin hatalı kararlarına kurban gidebiliyor. Avrupa 
ülkeleri arasındaki kıyaslamaya göre, emekliliğin en 
güvenli olduğu ülke Hollanda. Almanya’da, 65 ya-
şın üzerindekilerin yüzde 15’i düşük emeklilik geliri 
yüzünden fakirleşiyor. Danimarka ve İngiltere’deki 
emekliler ise daha kötü durumdalar.

Kadının durumu daha zor

Fakirleşme riski kadınlarda çok daha yüksek. 
AB’de aynı işi yapan kadın, erkekten ortalama yüz-
de 17 oranında daha az maaş alıyor. Bu dengesizlik 
doğal olarak emekli aylığına da yansıyor. Ekonomi 
ve sosyal politikalar uzmanı Michael Dauderstaedt, 
erkek eşin emekli aylığından yararlanma imkânının 
kadınlar açısından taşıdığı öneme şöyle işaret edi-
yor: “Kadınların meslek hayatı daha sık kesintiye 
uğruyor. Genellikle kadın ailesiyle meşgul olmak için 
kısmen ya da tamamen çalışma hayatından çekile-
biliyor. Ailedeki bakıma muhtaç yaşlılarla ilgilenme 
görevini de ekseriyetle onlar üstlendiklerinden, sü-
rekli çalışabilme olanakları kalmıyor. Çalışma süre-
sinin kısalığı doğal olarak emekliliği de etkiliyor. Tek 
güvenceleri, eşlerinin emeklilik haklarından yararla-
nabilmek. Ama taşıdıkları risk daha fazla.” 

E ven though Germany cuses the third world coun-
tries to marvel it has come face to face with prob-
lems that let alarm bells ring. The change in the 

structure of population ages Europe. On the other hand 
the crisis of Euro shakes the social security systems. Un-
employment increases in many european countries while 
the economically active population decreases. The sala-
ries paid by the private and official retirement insurances 
decrease as a result thereof. According to the calculations 
of the european union the number of people over 22 years 
of age increase two million every year. Their number has 
increased one fold since ten years ago. The european 
countries already allocate ten percent of their national in-
come for retirement pays. That percentage shall increase 
rapidly. 120 million retired people live in the european 
countries. That means that the approximately one out of 
each four european have already closed their working 
period. Until a couple of years ago nobody would think of 
Germany or England when one talked of poor pensioners. 
However today the number of those who are face to face 
with the risk of not only being dragged into poverty but 
also of loosing their material assets are rapidly increasing. 
Michael Banderstaedt, who is one of the experts of Frie-
drich Ebert Foundation thinks that the retirement systems 
must be renewed from A to Z. Banderstaedt says that defi-
nite figures are not available since the statistics of povery 
are dependent on the budget surverys of EU and that he 
concluded that the risks increase because of the struc-

ture of the retirement systems in 
many european countries. Spain, 
Portugal and of course Greece 
are the countries in which the risk 
of falling into poverty in old age is 
quite high. Social security expert 
Dauderstaedt explains as follows 
the necessity to make saving and 
enforce structural reforms which 
affects those people in the retire-
ment age the most: The percent-
age of poor aged people in these 
countries changes between 20 
and 27 %. In comparison to them 
that Percentage is a litle bit un-
der 15 % in Germany. The belt 
tightening policies in Spain and 
Greece made retirement and pov-
erty synonim facts. The bosses of 
economy and the trade-unionists 
with whom I talked in Athens 
confirmed that the retirement 
pays have went downhill. The 

countries in which the aged people have almost become 
beggers are not only those in the Euro zone. The danger 
of falling into poverty after being retired is increasing in 
England. An additional retirement insurance is necessary 
in order to live without economic hardship in England 
where the retirement pays have always been kept at a low 
level as a matter of official policy. On the other hand, pri-
vate insurances fall victim to capital market risks and the 
faulty decisions of the managers of funds. According to 
the comparison between the european countries Holland 
is the country where retirement is at the most secure level. 
15 % o pensioners over 65 years of age become poor due 
to low level of retirement pays. Pensioners in Denmark 
and England are in an even worse situation.. 

Women’s situation is even worse 

The risk of becoming poor is even higher for women. A 
woman who does the same job with a man gets a salary 
which is 17 % less than that of man in the average. This 
imbalance is naturally reflected in the retirement pays. 
Expert of economy and social policies Michael Dauens-
taedt points out to the importance of benefiting from the 
retirement pay of the male spouse from the point of view 
of women as follows: “Professional lives of women are 
more frequently interrupted. Generally women withdraw 
from the working life either wholly or partially in order to 
deal with their family more closely. Another factor that 
prevents them from working continiously is the fact that 
women generally also undertakes the responsibility for 
the aged members of the family who are in need of care. 
The shortness of the working life naturally affects the re-
tirement period as well. The The only security of women 
is to benefit from the retirement pay of their spouses. 
However the risk that they bear is higher.

Ralf Bosen - Almanyanın Sesi / The voice of Germany
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Danhong zhang

Avrupa ortak para birimi Euro, Ameri-
kan Doları’nın dünya ekonomisindeki 
hâkimiyetine verilmiş karşılıktı. Euro teda-

vüle girişinin 13’üncü yılında, dünyanın en önem-
li ikinci rezerv para birimi oldu. Dünya döviz re-
zervinin dörtte biri Euro ibaresini taşıyor. Avru-
pa ortak parasının son zamanlarda gözden düşme-
si geniş ölçüde yapısındaki noksanlardan kaynak-
lanıyor. ABD’de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Par-
tiler bütçe yüzünden adeta kanlı bıçaklı oldu. Yıl-
sonuna kadar Kongre’den uzlaşma çıkmazsa devlet 
harcamaları 600 milyar Dolar kısılacak ve ek ver-
giler devreye girecek. Bu durumda Amerikan eko-
nomisinin durgunluğa sürüklenmesi önlenemeye-
cek. Mali uçurum tehlikesi yüzünden Dolar, Euro 
karşısında değer kaybediyor. Ancak bütün zaafları-
na rağmen Dolar bölgesinin dağılması ve Dolar’ın 
dünya ekonomisinden silinmesi gibi bir tehlike söz 
konusu değil. Euro, Dolar’a gösterilen sarsılmaz 
güveni ne kadar kıskansa azdır. Her ne kadar ortak 
para bölgesindeki dağılma tehlikesi Avrupa Merkez 
Bankası tarafından önlenmiş olsa da, Euro’ya du-
yulan güven oldukça sarsıldı. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD), Euro üzerindeki kara 
bulutların dağılmadığını söylüyor. Peki, Euro’nun 
Dolar’dan neyi eksik?

Köln Üniversitesi Ekonomi Politikaları Enstitü-
sü Direktörü Achim Wambach’a göre, Doları fark-
lı kılan başlıca faktör, güçlü bir merkezi yönetimin 
para birimi olması. Avrupa Para Birliği ise siyasi 
birlik vasfından yoksun. Avrupa Birliği (AB) büt-
çesi, üye ülkelerin toplam milli gelirinin yüzde bi-
rini ancak buluyor. Euro Bölgesi’nin kendi bütçe-
si bile yok. Euro Bölgesi bankalarıyla milli devlet-
ler arasındaki karşılıklı bağımlılık da Euro’nun bir 
başka yumuşak karnı sayılıyor. İrlanda ve İspan-
ya örnekleri devletlerle bankaların birbirini uçu-
ruma sürükleyebileceğini gösterdi. Maliye uzma-
nı Clemes fuest, Euro’nun en vahim yapım hata-
sının mali sistemin para sistemine uydurulmamış 
olmasından kaynaklandığı görüşünde: “Para birli-
ğinde münferit devletlerin iflas edebileceğinin ve 
bunun da borç tıraşını kaçınılmaz kılacağının bi-
linmesi gerekirdi. Borçların makaslanabilmesi, ala-
caklarını kısmen kaybetmeye dayanıklı bankala-
rın olmasını gerektirir. Özetle bankaların daha faz-
la ödenmiş sermayesi olmalıdır.” Achim Wambach 
da, ABD’de tek bir birleşik devlete bağımlı banka 
bulunmadığını Kaliforniya örneğiyle şöyle dile ge-
tiriyor: “Kaliforniya’nın batması, tasarrufları Kali-
forniya değil Amerikan bankasında yattığı için, Ka-
liforniyalıların endişelenmesini gerektirmez.”

Amerikan eyaletleri arasındaki bulaşma tehlikesi-
nin düşük olması da bundan. Minnesota iflas tehli-
kesi geçirdiğinde, Michigan’ı da peşinden sürükle-
mez. Euro bölgesinde ise her kriz odağı geniş kap-
samlı yangına yol açabiliyor. Örneğin, Yunanistan 
ortak para bölgesini terk etse akla, ‘şimdi sıra kim-
de?’ sorusu gelir. AB antlaşmalarındaki yardımlaş-
ma yasağının finans piyasalarında ciddiye alınma-
masına bu yüzden şaşmamak gerek. Her bir Euro 
ülkesi, ortakları tarafından nasıl olsa kurtarılacağı 
düşüncesiyle, kendini mali politikalarından tek ba-
şına sorumlu saymaz.

ABD’de ise her eyalet kendi borçlarının sorum-
luluğunu taşır. Mali darboğaza giren eyalet kemer-
leri sonuna kadar sıkmak zorunda kalır. Köln Üni-
versitesi profesörlerinden Wambach yine Kaliforni-
ya örneğini vererek, eyalet bütçesinin tasarruf ama-
cıyla dondurulduğunu ve kriz sırasında Kaliforniya 
üniversitelerindeki meslektaşlarının düşük maaşla 
mecburi izine ayrıldıklarını hatırlatıyor.

çok başlılık problemi

Amerikan eyaletlerinin bütçe disiplininden ay-
rılmaması için, on iki merkez bankasındaki eya-
let hesapları üzerinden borçların ödenmesini sağla-
yan farklı bir yöntem de uygulanıyor. Böylece mali 
bölgelerin banknot matbaasını devreye sokup diğer 
eyaletleri sıkıntıya sokması önlenmiş oluyor. Euro 
çatılırken benzer bir kliring mekanizması kurulma-
mıştı. Bu nedenle kriz sırasında 17 merkez banka-
sının target bakiyeleri arasında muazzam dengesiz-

E uro which is the common monetary unit of Europe 
was a response given against the dominance of the 
american dollar in the world economy. Euro be-

came second most important monetary unit of the world 
in the 13th year of its entrance into circulation. 1/ 4 of 
the foreign currency reserves of the world bears the sign of 
Euro. The falling of the european monetary unit from favor 
in recent times has to do with its structural deficiencies to 
a great extent. The republican and democratic parties in 
USA have become daggers drawn with each other because 
of the budget. State expenditures shall be restricted to 600 
billion dollars and additional taxes shall be introduced if 
no compromise has been attained in the congress until the 
end of the year. In that case it will not be possible to prevent 
the entry of the american economy into stagnation. Dollar 
is devaluated against Euro because of the danger of finan-
cial abyss. However It is out of the question that dollar zone 
disintegrates and dollar is deleted from the world economy 
despite all of its weaknesses. Euro has right in being jealous 
of the unshaken confidence felt towards Dollar Although 
the danger of disintegration in the common monetary unit 
zone has been prevented by the european central bank, the 
confidence in Euro has been quite shaken. Organization of 
economic cooperation and development (OECD) says that 
the clouds of danger over Euro have not been dissipated yet. 
Then the question to be asked is what is missing in Euro 
against Dollar? According to Achim Wambach, director of 
the institute of economic policies of Cologne University the 
main factor which makes Dollar different is the fact that 
it is the monetary unit of a powerful central government. 
Contrary to this, monetary union of Europe is deprived of 
the status of political union. The budget of the european 
union (AB) hardly amounts to 1/3 of the incomes of the 
member countries. Euro zone has even not its own budget. 
The mutual interdependence of the banks in the Euro zone 
and the national states is considered to be another weak 

likler ortaya çıktı. Almanya Merkez Bankası’nın 
kriz ülkelerinin merkez bankalarından aylık alaca-
ğı 30 milyar Euro’ya yükseldi. Alacaklıların hesabın 
kapatılmasını talep etmeleri, para birliğinin sonu 
anlamına gelir. Avrupa Merkez Bankası (AMB) da 
Euro’yu kurtarmak için her çareye başvurmaya ha-
zır olduğunu duyuruyor amma, Amerikan ve İngi-
liz merkez bankalarının aksine, bir hamlede karar 
alma yetkisi yok. Merkez bankaları sistemini yakın-
dan tanıyan David Marsh, Dolar ile Euro arasında-
ki en önemli farkın bu olduğunu ve 17 milli mer-
kez bankasının söz sahibi olduğu federe bir kuru-
luş olan AMB’nin kendi iradesiyle karar alamama-
sının Euro’nun kırılganlığını arttırdığını belirtiyor.

peki Euro’nun geleceği ne olacak? 

Doların yerini alma iddiası Yunanistan krizi 
ile sona eren Avrupa ortak para birimi Euro’nun 
geleceği ne olacak? Euro’nun ömrü artık dol-
du mu? 1999 yılında ekonomi dünyasına gözle-
rini açan Avrupa ortak para birimi Euro kısa za-
manda dünyanın en önemli ikinci rezerv para bi-
rimi oldu. İyimser tahminlere göre Euro’nun Ame-
rikan Doları’nı da geçip “rezerv para birimi” tah-
tına oturması zaman meselesiydi. Ama Yunanistan 
krizinden sonra Euro bu iddiasını kaybetti. Hata, 
Euro’nun kısa ömrünü artık doldurduğunu öne sü-
ren kötümserler de var. Bu ortamda Euro alacaklı-
sı nasıl davranıyor? Ortak para birimine sırt çeviri-
yor mu? Euro’nun dünya rezerv para birimleri için-
deki payı bundan on bir yıl önce tedavüle girdiğin-
de %18’di. Bu oran, 2009 yılının dördüncü çeyre-
ğinde ise %28’e yükseldi. Ama 2010 yılbaşından 
bu yana Euro, Dolar karşısında %20 oranında de-
ğer kaybetti. Değer kaybı Merkez Bankaları’na 300 

point of the Euro zone. The examples of Ireland and Spain 
have shown that the states and the banks can throw each 
other to the abyss. Financial expert Clemes Fuest thinks 
that the most fatal structural deficiency of Europe is the 
lack of the adaptation of the fiscal system to the monetary 
system. He says the following in this regard: “ıt should 
have been known in advance that individual states may 
go bankrupt in the monetary union and that this may 
inevitably lead to cutting off the debts. The ability to cut 
off the debts prerequires the existence of banks which are 
resistant against loosing partly their receivables. In sum-
mary, the banks should have had a higher amount of paid 
capital. “Achim Wambach states the fact that there are no 
banks in USA which is subordinated to a single united 
state with the example of California: “The economic dis-
solution of California would not bring about any concerns 
for the Californians since their saving are not deposited in 
Californian but in american banks.” The low level of the 
danger of passing the risk over to the other american states 
has also its basis in the fact stated above. When Minnesota 
incurs a danger a of bankrupt it does not drags Michigan 
along with itself. In the Euro zone on the other hand each 
focus point of crisis may lead to a wide scale fire. For ex-
ample if Greece leaves the common money zone then the 
question of which country would be the next would come 
to the mind. For that reason one must not be surprised at 
the fact that prohibition of “helping each other” prescribed 
by the EU treaties are not taken for serious by the finance 
markets. Each Euro zone country would not deem itself re-
sponsible for the fiscal policies alone believing that it would 
be rescued by its partners at any rate. On the other hand 
in USA each state bears the responsibility of its own debts. 
A state which enters into a state of financial bottleneck is 
complelled to tighten the belts up to the end point. Giv-
ing again the example of California Prof. Wambach from 
Cologne University reminds that the state budget has been 
frozen for the purpose of saving and that colleagues in the 
California universities have taken a compulsory leave with 
low salaries during the crisis. 

The problem of polyphone 

A different method is applied that ensures the payment of 
debt through the accounts of the states in the twelve central 
bank in order to ensure that the american states comply 
with the budget discipline. In this way the fiscal zones are 
prevented from put other states into trouble by reactivating 
the bank note printing house. A similar clearing system was 
not established when Euro was designed. For that reason 
enormous imbalances appeared between the target bal-
ances of 17 central banks during the crisis. The outstanding 
amounts due to the german central bank from the central 
banks of the countries in crisis have reached 30 billion Euro 
/ month. The request of the creditors to close the account 
means the end of the monetary union. European central 
bank (AMB) also announces that it is ready to recourse 
to any means in order to rescue Euro but contrary to the 
american and english banks it is not authorized to take 
decisions at a single movement. David Marsch who knows 
the system of central banks closely says that this is the most 
important difference between Dollar and Euro and that 
the inability of AMB, which is a federal establishment, in 
which 17 central banks have a say, to take decisions at its 
own will increases the vulnerability of Euro. 

Then what will be the future of euro?

How will be the future of Euro which is the common 
monetary unit of Europe and of which claim to replace the 
Dollar has fizzled out together with the crisis in Greece. 
Has the life time of Euro already came to an end? The com-
mon european monetary unit Euro which was introduced 
to the world of economy in the year 1999 has become the 
second most important reserve monetary unit of the world 
in a short time. According to the optimistic estimations it 
was only a matter of time for Euro surpass the american 
Dollar and becomes crowned as the research monetary unit. 
However Euro lost that claim following the crisis in Greece. 
There are even pessimist who claim that Euro has already 
came to the end of its short lifespan. How do the parties 
who are creditors in Euro behave in such an environment? 
Do they turn their back to the common monetary unit? The 
share of Euro in the reserve monetary units of the world 
was 18 % when it had entered into circulation 11 years 

EuRO’NuN GELECEĞİ NE OLACAK?

DOlAR’IN fENDİ, EuRO’Yu YENDİ!

Kısa zamanda en önemli rezerv para birimleri arasına giren Euro, kriz sırasında ortaya çıkan zaafları nedeniyle Dolar’a diş geçiremiyor. Euro’nun inandırıcılığını sarsan en önemli faktör çok 
seslilik. Diğer taraftan Dünyaya yeni para sistemi aranıyor. Reel ekonominin, yerini sanal paraya kaptırması, dengeli büyümenin sonu oldu. Şimdi ise yeni bir para sistemi arayışı başladı. 

Euro which has become one of the reserve monetary units in a short time can not cope with Dollar because of its weaknesses that has come to the fore during the crisis. The most important 
factor that shakes the credibility of Euro is polyphony. On the other hand a monetary system is searched for the world. The disapperance of the predominant position of real economy in favour of 

virtual money has become the end of the balanced growth. Consequently a new monetary system is now being searched for. 

WhaT shall be The FuTuRe oF euRo? 

USD HAD MANAGED TO DEFEAT EURO 
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milyar dolar kaybettirdi. Dünyanın en fazla döviz 
ticareti yapan bankası Deutsche Bank’ın kambiyo 
uzmanı Nicolaus Heinen, dış değerinin aşınmış ol-
masına rağmen, Euro’nun rezerv para birimi olma 
özelliğini yitirmediğini söylüyor ve şu değerlendir-
meyi yapıyor: “Euro-Dolar paritesindeki kısa vade-
li oynamalar ile uzun vadeli yatırım kararları ara-
sında ayrım yapılması çok önemli. Kur oynamaları, 
yatırımcının keyfini kaçırıp uluslararası finans pi-
yasasındaki aktörlerin moralini bozabilir. Euro’yu 
rezerv birimi olarak kullanan Merkez Bankaları ile 
hazine fonlarının uzun vadeli yatırım planları bu 
oynamalardan etkilenmez.” Euro’yu önemli rezerv 
para birimi olarak tutanların başında ortak para 
bölgesinin üyesi olmayan AB ülkeleri geliyor. De-
utsche Bank uzmanı Nicolaus Heinen, bunu şöy-
le açıklıyor: “Bunlar, öncelikle doğu Avrupa ülkele-
ri. Bu ülkelerin müdahale aracı olarak Euro’ya ihti-
yaçları var. Milli paralarının Euro karşısındaki de-
ğerine istikrar kazandırmak için sermaye piyasasına 
Euro ile müdahale edebiliyorlar. Buna bir de yük-
selen piyasalar şeklinde tarif edilen, büyüme hızı 
yüksek kalkınma halindeki ülkeleri eklemek gere-
kir. Bu ülkeler de rezerv portföylerindeki Dolar’ın 
yanına artık Euro’yu da ilave ediyorlar.”

çin’in kararları nasıl etkiliyor? 

Bu ülkelerden Euro bölgesinin en büyük ala-
caklısı Çin. Çin’in Euro bölgesi ülkelerinin dev-
let tahvillerine 515 milyar euro yatırdığı tahmin 
ediliyor. 2010 yılı Mayıs ayı sonlarında financi-
al Times’da çıkan bir haber Euro’yu son dört yı-
lın en düşük Dolar paritesine düşürmeye yetti. Ha-
berde, Avrupa’nın kronikleşen borç krizinin Çin’i 
Euro stokunu azaltmaya zorladığı belirtilmekteydi. 
Pekin yönetimi bu haberi hemen yalanladı. Mer-
kez Bankası, Avrupa’nın Çin için en önemli yatı-
rım pazarlarından biri olduğunu duyurdu. Bu ya-
lanlama piyasaları teskin etti ve Euro yeniden to-
parlandı. Deutsche Bank’ın kambiyo uzmanı Ni-
colaus Heinen, bu örneğin, resmi açıklamaların ne 
kadar önemli olabileceğini gösterdiğini söylüyor ve 
ekliyor: “Bu nedenle, siyasi nedenlerle de olsa res-
men Euro’yu elinden çıkaracağını duyuran Euro re-
zervli herhangi bir ülkenin bir haberle kurları nasıl 
altüst edebileceğini ve bunun sonunda kendi rezerv 
portföyüne de dokunacağını bilmesi gerekir.”

‘Batırılamayacak kadar önemli’ 

Ortak para biriminin değer kaybetmesi Euro 
stoklayan ülkelerin yatırımlarına da değer kaybetti-
rir. Yani anca beraber, kanca beraber. Nicolaus Hei-
nen bu nedenle Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin yüksek miktarda Euro satabilecek-
lerine ihtimal vermiyor ve “Çünkü Euro artık, dö-
viz piyasası spekülasyonlarıyla batırılamayacak ka-
dar önemli bir para birimi. Bunu yapan, kendine 
etmiş olur” diyor. Euro’ya yatırım yapanların şim-
dilik bu para birimine sadık kalacakları söylenebilir. 
Ancak uzun vadede, altı ayda yüzde yirmi oranında 
eriyen Euro’ya alternatif arayacakları kesin. Döviz 
uzmanı Heinen, rekabetin uzakdoğu’dan geleceği-
ni söylüyor ve şu yorumu yapıyor: “Önemli olan, 
Çin’in önümüzdeki 10 ila 15 yılda para ve döviz 
politikalarına nasıl yön vereceği. Çin hür sermaye 
trafiğini benimser ve parasını dalgalanmaya bırakır-
sa, Euro’nun işi zorlaşır ve Avrupa para biriminin, 
dolardan sonraki en önemli rezerv para birimi olma 
özelliğini koruması zorlaşabilir.”

Dünyaya yeni para sistemi aranıyor

Dünya ekonomisi, 20’inci yüzyılın ortalarında 
Bretton Woods’ta ayağa kaldırılmıştı. Reel ekono-
minin, yerini sanal paraya kaptırması, dengeli bü-
yümenin sonu oldu. Şimdi ise yeni bir para siste-
mi arayışı başladı. Eski uluslararası Para fonu Baş-
kanı Michel Camdessus, dünya para sisteminin ra-
dikal reformlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. 20’ler 
Grubu Dönem Başkanı fransa’nın Cumhurbaş-
kanı Nicolas Sarkozy’ye görevde bulunduğu sıra-
da danışmanlık yapan Camdessus döviz piyasala-
rında aşırı dalgalanmaların olduğunu, çoğu zaman 
para kurlarının ekonomik realiteleri yansıtmadığı-
nı ve bu nedenle de dünya paralarının yeni bir sabit 
çıpaya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından dünya ekonomisinin yeniden 
şekillendirildiği yılları hatırlayan iktisatçılar, nostal-
jik bir şekilde iç geçirmeden edemiyorlar. O yıllar-
da dünyanın düzeni vardı. Sabit döviz kurları, dü-
şük faizler ve bütün dünyada rezerv para birimi ve 
ödeme aracı olarak kabul görmüş Amerikan doları 
vardı. Bu nasıl olmuştu? 1944 yılında ABD, savaşın 
yerle bir ettiği dünya ekonomisini ayağa kaldırmak 
üzere, Almanya ve Japonya ile savaşan bütün dev-
letleri New Hampshire eyaletindeki Bretton Wo-
ods kasabasına davet etmişti. uluslararası yeniden 
imar ve kalkınma bankası, kısa adıyla Dünya Ban-
kası ile uluslararası Para fonu bu buluşmada ku-
rulmuştu. Dünya Bankası, Avrupa ile, Asya, Afri-
ka ve latin Amerika’daki gelişme halindeki ülkele-
rin yeniden imarıyla görevlendirilmişti. Para fonu 
ise, ekonomik yetersizliklerin baskısı altındaki mil-
li paraları istikrara kavuşturacaktı. 

Bretton Woods’un en önemli sonucu ise, savaş 
sonrası dünya ekonomik sistemine altın ve Ame-
rikan dolarının baz alınacak olmasıydı. ABD dün-

ago. That percentage rised to 28 % in the 4th quarter of 
2009. However Euro was devaluated at 20 % against Dol-
lar since the beginning of 2010. That devaluation caused 
a loss of 300 billion Dollars in the central banks. Foreign 
exchange expert of Deutsche Bank Nicolaus Heinen says 
that Euro has not lost its status as a reserve monetary unit 
despite the corrosion of its external value and makes the fol-
lowing evaluation: It is very important to make a distinc-
tion between the short fluctuations in Euro & Dollar parity 
and the decisions for long-term investments. Exchange rate 
fluctuations may irritate the investor and demoralize the 
actors in the international finance markets. The long-term 
investment plans of the central banks and treasury fonds 
shall not be affected from these fluctuations. The countries 
who foremost hold Euro as an important reserve monetary 
unit are the EU countries who are not the member of the 
common monetary zone. Deutsche bank expert Nicolaus 
Heinen explains this situation as follows: “These are first of 
all the east european countries. These countries need Euro 
as a means of intervention. They are able to intervene in 
the capital market by means of Euro in order to stabilize 
the value of their national monetary units against Euro. 
One must add to this the developing countries which have a 
high growth rate and described as the rising markets. These 
countries too has already begun adding Euro near the Dol-
lar in their reserve portfolio. 

how does the decisions of china effect the mon-
etary system? 

Among those countries China is the biggest creditor of 
the Euro zone. It is estimated that China has invested 550 
billion Euro in the state debentures of the Euro zone coun-
tries. A news that appeared in Financial Times towards 
the end of May, 2010 has been sufficient to let Euro to 
drop to the lowest level of Dollar parity of the last four 
years. In the news it was stated that the chronical debt 
crisis of Europe forced China to reduce its Euro stocks. Pe-
king government has immediately refuted that new.The 
chinese central bank announced that Europe was one of 
the most investment markets for China. This refutation 
has appeased the markets and Euro gathered strength 
again. Foreign exchange expert of Deutsche Bank Nicolaus 
Heinen says that this example shows that how important 
the official announcements could have been and adds the 
following: for that reason a country which has Euro re-
serves and officially announces that it shall dispose of those 
reserves because of political reasons must know how it can 
upset the exchange rates with such an announcement and 
how its own reserve portfolio would be effected adversely 
from such a development. 

“euro is so important that it can not be dissolved”. 

The devaluation of the common monetary unit shall 
also lead to a loss of value of investments of the countries 
which stocks up Euro. In other words together for better 
and for worse. For that reason Nicolaus Heinen does not 
consider it as a high probability that Saudi Arabia or 
United Arab Emirates sell huge amounts of Euro and adds 
the following:”Because Euro has become a monetary unit 
which is important to the degree that it can not be dissolved 
through speculations in the foreign currency market. He 
who attempts at such a thing would loose himself. It may 
be said that those who have invested in Euro shall remain 
loyal to that monetary unit for the time being. However 
it is no doubt that in the long-term they would look for 
alternatives to Euro which has melted at the rate of 20 % 
within six months. Foreign currency expert Heinen says 
that the competition will come from the far-east and makes 
the following comment: “What is important is how China 
will direct its monetary and foreign currency policies within 
the next ten to fifteen years? If China adopts the traffic of 
free capital and leaves its monetary unit to fluctuation Euro 
shall have hard time and it may be difficult for the eu-
ropean monetary unit to maintain its status as the most 
important monetary unit after Dollar.

a new monetary system is sought for the world. 

The world economy has been resurrected in Brettonwoods 
in the middle of the 20th century. The replacable of the real 
economy by virtual money has been the end of balanced 
growth. On the other hand a seach for a new monetary sys-
tem has begun. The former chairman of the international 

ya altın rezervinin üçte ikisine sahip olduğundan 
Amerikan dolarının rezerv para birimi olması kaçı-
nılmazdı. Böylece ABD savaştan sonra siyasi ve as-
keri olduğu kadar ekonomik bakımdan da dünya li-
derliğine yükselmişti. viyana’daki Ekonomik Araş-
tırmalar Enstitüsü’nden Stephan Schulmeister o 
yılları biraz arar gibi konuşuyor: “1950 ve 60’lı yıl-
ların reel kapitalizmi ekonominin motoru olmuş-
tu. Kâr gayesi sistematik şekilde reel ekonomiyle il-
gili faaliyetlere odaklandırılmıştı. Döviz kurları sa-
bit, faizler de düşüktü. Borsalar adeta uykudaydı. 
Hammadde fiyatları istikrarlıydı. Böyle bir ortam-
da finans piyasasında spekülasyon yapıp zengin ol-
mak mümkün değildi. Bu şartlar altında kâr güdü-
sü mecburen reel ekonomiye yöneliyordu. Bunun 
sonucunda ekonomik mucize yaratılmış, tam istih-
dam sağlanmış ve kamu borçları azalırken, sosyal 
devleti büyütmek mümkün olmuştu.”

zamanın ABD başkanı lyndon B. Johnson 
vietnam’da köşeye sıkışan fransız işgal gücüne yar-
dım etmeye kalkışınca işler bozuldu. Savaş çok pa-
halıya geldi. ABD’nin altın rezervi dolar tahvilleri-
ni karşılayamaz duruma geldi. Sabit kur sistemi sal-
lanmaya başladı. fransa ve diğer devletler ellerin-
deki doları altına çevirmek isteyince Başkan Ric-
hard Nixon dolar-altın paritesini kaldırdı. İkti-
sat profesörü Schulmeister 1971’den sonra sade-
ce döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılmadığını 
ama aynı zamanda ekonomik rejimin de değiştiği-
ni anlatıyor. Schulmeister, şunları kaydediyor: “Son 
40 yılın finans kapitalizmi istikrarsız döviz kurları-
nın, tutarsız faiz oranlarının, bir inip, bir çıkan bor-
sa endekslerinin ve son derece değişken hammadde 
fiyatlarının müsebbibidir. Bu durum spekülasyona 
davetiye çıkarıyor, spekülasyon fiyat istikrarını bo-
zuyor ve şirketler de bu yüzden reel yatırımlarını 
azaltıp talihini spekülasyonla deniyor.”

Spekülasyon karşılıksız parayı katlıyor

Böylece dünya para sistemi reel değerlerden so-
yutlanmış oluyordu. Dünya ekonomisi artık genel 
geçer bir değer kıstasından mahrumdu. Para an-
cak özel bankaların açtığı kredilerle yaratılabiliyor-
du ve bu maddi karşılığı olmayan paraydı. Bilgisa-
yar teknolojisi sayesinde sanal para elektrik hızıyla 
dünyayı dolaşıyor, spekülatif döviz ticareti astrono-
mik boyutlara varıyordu. Günümüzde mal ve hiz-
met mübadelesi döviz ticaretinin sadece yüzde be-
şini karşılıyor. Döviz alım satımlarının yüzde 95’i 
spekülatif amaçla yapılıyor. Böyle bir manzara kar-
şısında 1950’lere dönmek daha iyi olmaz mı? Step-
han Schulmeister bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Ha-
yır. Önce teşhis doğru konmalı. Krizin sisteme 
bağlı nedenlerini ortaya çıkaran teşhise göre finans 
cambazlığı ve spekülasyonun değil işletmeciliğin 
muteber olması gerekirdi. Son otuz yılda bunun 
tam tersi yapıldı. Hatanın düzelmesi için 1950’lere 
dönmeye lüzum yok.Tedavinin her aşamasında na-
sıl işletmeciliğin ön plana çıkartılıp mali spekülas-
yonun önlenebileceğinin düşünülmesi gerekir.” 

Onunla da onsuz da olmuyor

Eski Para fonu Başkanı Michel Camdessus da 
Bretton Woods’un çökmesiyle para sisteminin reel 
referanstan mahrum kaldığını belirtiyor. İkilem de 
burada ortaya çıkıyor. Referans noktası olmadığı 
için Amerikan doları alternatifsizliği sayesinde ana 
para birimi olmaya devam ediyor. Çin dolar devri-
nin kapandığını savunuyor ama doların yerine ne 
konacağını Pekin yönetimi de bilmiyor. Bu neden-
le yeni dünya para sistemi hakkında kafa yormanın 
bir anlamı olmadığını söyleyenlerden biri de, Kiel 
Dünya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Başkan ve-
kili Rolf langhammer: “Döviz kurları ve dünya 
ekonomisindeki dengesizliklerin belli bir koridor-
da dalgalanabileceği bir para sistemi yararlı olmaz. 
Dünya para sisteminin merkezini oluşturacak bir 
rezerv birimine ihtiyacımız var. Ama dolardan baş-
ka rezerv para birimi de tanımıyoruz. İşte Çinlile-
rin açmazı da burada yatıyor: Doları yeriyorlar ama 
aynı zamanda da destekliyorlar. Bu ikilem ortadan 
kalkmadan yeni dünya para sistemini gündem de 
getirmek nafiledir.” (dwelle.de)

money fund Michel Camdessus says that the world mon-
etary system needs radical reforms. Camdessus who was the 
consultant of the french president Nicolay Sarkozy during 
his periodical presidency of the group of 20’s says that there 
are extreme fluctuations in the foreign exchange markets, 
that exchange rates do generally not reflect economic reali-
ties and for that reason the world monetary units need a 
new fixed peg. The economists who remember the years dur-
ing which the world economy has been shapened following 
the second world war can’t help sighing in a nostalgic at-
titude. There was a world order in those years. The fixed 
exchange rates, low rates of interest and the american dol-
lar which had been accepted as reserve monetary unit and 
means of payment. How was that achieved? In 1944 USA 
had invited all the states that had waged a warfare with 
Germany and Japan to the town of Bretton Woods in the 
state of New Hampshire. The International Reconstruction 
and Development Bank, i.e. World Bank and internation-
al money fund were founded during that meeting. World 
Bank took on the duty of ensuring the reconstruction of 
the developing countries in Europe, Asia, Africa and Latin 
America. Money fund on the other hand assumed the duty 
of stabilizing the national monetary units which were un-
der the pressure of economic shortcomings. 

An important outcome of Brettonwoods was that it had 
been decided to take the american dollar and gold as a basis 
in the post-war world economic system. It was inevitable 
for Dollar to be the reserve money unit as USA had 2/3 of 
the world gold reserves. In this way America has risen to the 
status of the world leader not only in political and military 
but also economic terms. Stephan Schulmeister from the 
economic research institute in Vienna speaks as if he misses 
those years a little bit: The real capitalism of the 1950’shall 
and 1960’s has become the engine of the economy. Profit 
motive had been systematically focused on the activities 
related to the real economy. Exchange rates were constant 
and the interest rates were low. Stock exchanges were al-
most sleeping. Raw material prices were stable. It was not 
possible to be rich by making speculations in the finance 
market. The economy was necessarily directed by the profit 
motive under those conditions. As a result of that situation 
economic miracle has been created, full employment was 
ensured and it had been possible to let the social state grow 
while the public debts were decreasing. 

However things fell apart when the US president of that 
time Lyndon B. Johnson attempted to help the french occu-
pation forces in Vietnam which had been stalemated. The 
war costed a lot to America. The gold reserves of America 
could not cover the debentures in USD. The system of con-
stant exchange rate began to be shaken. When France and 
other states wanted to convert their Dollar assets into gold 
the president Nixon canceled the dollar-gold parity. Econo-
my professor Schulmeister says that after 1971 not only ex-
change rates were left to fluctuation but that the economic 
regime has changed at the same time. Schulmeister has said 
the following: “Finance-capitalism of the last 40 years is 
responsible for the instable exchange rates, inconsistent in-
terest rates and the fluctuating stock exchange indexes and 
very variable raw material. That situation is an invitation 
to speculation, the speculation upsets the price stability and 
Consequently the companies reduce their investments and 
try their luck in speculation. 

speculation replicates the credit money 

In this way the world monetary system has been deprived 
of real values. World economy was now deprived of a gener-
ally valid criterion. Money could be generated only through 
the credits opened by private banks and that was a money 
which had no material provision in reality. Virtual money 
was circulating around the world with the speed of electric-
ity thanks to the computer technology and the speculative 
trade of foreign currency was reaching astronomical dimen-
sions. Exchange of goods and services corresponds only to 
5% of the foreign exchange trade today. 95 % of foreign 
exchange buying and selling transactions are made for spec-
ulative purposes. Wouldn’t it be better to return to 1950’s 
against such a situation? Stephan Schulmeister answers 
that question as follows: “No. what is to be is first of all to 
make a correct diagnosis. According to the diagnosis that 
elucidated the causes of the crisis that depend on the system, 
business operations should have been preferred financial 
acrobatics and speculation. However just the contrary has 
been made in the last thirty years. There is no need to return 
to 1950’s to correct the mistake. At every stage of the treat-
ment it must be thought how to let business operations come 
to the fore and prevent speculation.” 

The former president of the monetary fund Michael 
Camdessus also says that the monetary system has been de-
prived of real reference together with the collapse of Bretton 
Woods and this is the source of dilemna. The America dol-
lar continues to be the main monetary unit without alter-
native because of the lack of any reference point. China 
asserts that the era of Dollar has come to an end but the 
Beijing government itself doesn’t know the monetary unit 
which was Dollar shall be replaced. For that reason vice-
president of the world economy research institute of Kiel, 
Rolf Langhammer, who is one of those who says that there 
is no meaning in pondering on the new world monetary 
system further says the following in this regard: “ A mone-
tary system in which the exchange rates and the imbalances 
in the world economy may fluctuate in a definite corridor 
may not be useful. We need a reserve monetary unit which 
would be the center of the world monetary system. But we 
don’t recognize any monetary unit other than USD. And 
the futility of China’s approach lies just at this point. They 
criticize Dollar but support it at the same time. It would be 
vain to put the new world monetary system on the agenda 
without eliminating that dilemna (dwelle.de) 
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A pproximately 70 % of all the natural gas re-
serves of the world are in the the south and 
southeastern regions of Turkey. Both Russia 

and China as well as America want to maintain or 
increase their influence in the important energy sources 
in these regions. The source and amount of the natural 
gas to be provided to the EU countries is determined 
by the dynamics outside the EU countries. Within this 
framework energy policies followed by America and 
Russia can bring about quite important economic and 
political consequences from the point of view the supply 
of natural gas to the EU countries. Natural gas reserves 
which have been founded oofshore of Cyprus are also 
important for the EU countries. It may be possible to 
distribute that natural gas to Europe through a pipe-
line over Greece, which shall be layed under Mediter-
ranean, As is seen, a competition which increasingly 
sharpen lets itself felt in the global energy market. Both 
Turkey ’s and world’s need for energy is increasing. En-
ergy policies have a great impact in terms of the revie-
wal of the maps of countries today. If we have a look at 
what is happening in our neighbor Syra only from the 
point of view of human rights and democracy such an 
approach may lead us to very misleading conclusions. 
What is happening here is very closely related to the 

Transportation o russian natural gas to Europe. If 
there is a pro –western government in Syria it shall 
be possible for Katar to shake the strong position of 
Russia in the european energy market through the the 
new natural gas pipeline to be opened. Such a situa-
tion shall lead to the increase of the power of the west-
ern countries to control the pipe line passing through 
Syria and that, in turn, may lead to weakening of 
the southern current project to which Russia attaches 
a great importance. From that point of view Russia 
shall want to strengthen its position even further in 
order not to loose its military base in Tartus which is 
at the mediterranean coast of Syria. According to the 
report on “The state of energy, 2030” issued by BP the 
demand for energy shall continue to increase in the 
next twenty years despite the slowdown of the annual 
rate of global demand for energy, as a result of the im-
pact o economic growth and population increase in 
the non-OECD countries. It is expected that the wo 
population shall increase 1 billion 400 million until 
the year 2030 while the global demand for energy is 
estimated to increase around 40 %. The weight of the 
rising economies is estimated to be 96 % of the in-
crease of the demand for energy. It is considered to be 
inevitable that more than 50 % o increase in demand 
shall come from India and China, India shall double 
its current level of energy consumption in the future. 
In that period 81 % of energy all over the world shall 
be obtained from fossile fuel like coal and petroleum. 
The share of petroleum am fossile fuels is calculated to 
be 87 %. On the other hand, renewable energy sources 

shall be able to meet 21 % of the world’s energy need. 
The annual rate of increase of the renewable energy 
shall be 8 %. 

Other developments which are expected in connec-
tion with the energy need may be summarized as fol-
lows: Population and incomes continue to be decisive 
factors in determining the demand for energy. The 
population of the world increase 1 billion 600 mil-
lion in the past 20 years. It has been observed that the 
average rate of population increase has begun falling 
between 2010-2030. According to the estimates made 
by BP the rate of population increase shall recede to 
0.09 % in average and consequently the population 
increase shall only be 1 billion 400 million between 
the years 2012-2030. The domestic national produc-
tion of the countries is expected to increase under the 
leadership of the countries at the low and mdl income 
levels. Domestic income which has increased at the an-
nual rate of 3.2 % between 1990 – 2010 shall rise to 
3.7 % during the period 2010 – 2030. That develop-
ment shall effect per capita national income positively. 
Energy efficiency which is measured as the amount 
of energy per domestic income unit shall continue to 
increase and that percentage which has been 1.2 % 

sil yakıtlar içinde petrolün ağırlığı %87 olarak he-
saplanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ise; 
dünya elektrik ihtiyacının %11’ini karşılayabile-
cektir. Yenilenebilir enerjinin yıllık ortalama bü-
yüme hızı %8 olacaktır.

Enerji talebi ile bağlantılı olarak beklenen diğer 
gelişmeler şu şekilde özetlenebilir: “Nüfus ve ge-
lir, enerji talebinde belirleyici olma özelliğini sür-
dürecektir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde dünya nüfu-
su 1 milyar 600 milyon kişi arttı. 2010-2030 yıl-
ları arasındaki ortalama nüfus artış hızının düşüşe 
geçtiği görülmektedir. BP tarafından yapılan tah-
mine göre, nüfus artış hızı ortalama binde 9’a ge-
rileyerek, nüfus 2012-2030 yılları arasında sadece 
1 milyar 400 milyon kişi artacaktır. Ülkelerin yur-
tiçi hasılalarında, düşük ve orta gelir düzeyindeki 
ekonomilerin öncülüğünde artış beklenmektedir. 
1990-2010 yıllarında yıllık bazda %3.2 oranında 
artan YİH, 2010-2030 döneminde %3.7’ye yük-
selecektir. Bu durum, kişi başına düşen milli geli-
ri olumlu yönde etkileyecektir. Yurt içi hasıla biri-
mi başına düşen enerji olarak ölçülen enerji etkin-
liği (energy efficiency) artmaya devam edecek ve 
1990-2010 yıllarında %1.2 olarak gerçekleşen bu 

Türkiye’nin güneyinde ve güneydoğusunda 
tüm dünya doğalgaz rezervlerinin % 70’e 
yakını bulunmaktadır. Burada bulunan 

önemli kaynaklar üzerinde hem Rusya, hem Çin, 
hem de Amerika Birleşik Devletleri nüfuzunu koru-
mak ya da arttırmak istemektedirler. Avrupa Birliği 
ülkelerine doğalgazın nereden ve ne kadar geleceği 
de, AB ülkeleri dışındaki dinamiklerle belirlenmek-
tedir. Bu anlamda, ABD ve Rusya’nın izlediği ener-
ji politikaları, AB ülkeleri enerji tedariği açısından 
oldukça önemli ekonomik ve politik sonuçlar do-
ğurabilmektedir. Kıbrıs açıklarında, İsrail ile işbirli-
ği sonucunda bulunan gaz rezervleri de AB ülkeleri 
açısından çok önemlidir. Bu doğalgaz kaynaklarının 
Akdeniz’in altına kurulacak bir boru hattından ya-
rarlanarak, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya dağıl-
ması da söz konusu olabilecektir.

Görüldüğü gibi, dünya enerji piyasasında gide-
rek kızışan bir rekabet kendisini açıkça hissettir-
mektedir. Hem Türkiye’nin enerji talebi artmakta, 
hem de dünyada aynı yönde bir gelişme gözlem-
lenmektedir. Enerji politikaları, günümüzde ülke 
haritalarının tekrar gözden geçirilmesi açısından 
oldukça etkili olmaktadır. Komşumuz Suriye’de 
olup bitenleri sadece insan hakları ve demokra-
si açısından mercek altına alırsak çok yanıltıcı so-
nuçlara ulaşabiliriz. Burada olup bitenler, Rus do-
ğal gazının Avrupa’ya taşınması ile yakından ilgili-
dir. Suriye’de batı yanlısı bir hükümet olduğu tak-
dirde, Katar, Rusya’nın Avrupa enerji pazarında-
ki güçlü konumunu yeni açılacak doğalgaz boru 
hatlarıyla sarsabilecektir. Böyle bir durum; İran, 
Irak ve Suriye’den geçen boru hatlarında batı ül-
kelerinin denetim gücünü de arttıracaktır. Bu ise, 
Rusya’nın önem verdiği Güney Akım Projesini za-
yıflatabilecek niteliktedir. Bu bakımdan, Rusya 
Suriye’nin Akdeniz kıyısında bulunan Tartus aske-
ri üssünü kaybetmemek için konumunu daha da 
güçlendirmek isteyecektir.

BP tarafından hazırlanan “2030 Yılı Enerji Gö-
rünümü” raporuna göre; küresel enerji talebinde 
yıllık artış oranı yavaşlamasına rağmen, OECD 
dışındaki ülkelerdeki ekonomik büyüme ve nü-
fus artışının etkisiyle önümüzdeki yirmi yılda da 
artmaya devam edecektir. 2030 yılına kadar dün-
ya nüfusunun 1 milyar 400 milyon artması bekle-
nirken, küresel enerji talebinin %40 civarında ar-
tacağı öngörülmektedir. Enerji talebinin artışın-
da yükselen ekonomilerin (Emerging Economies) 
ağırlığı %96 olarak tahmin edilmektedir. Talep ar-
tışındaki büyümenin %50’den fazlasının Hindis-
tan ve Çin’den kaynaklanması kaçınılmaz olarak 
görülmektedir. Hindistan enerji tüketimini bu-
günkü seviyesinin iki katına çıkaracaktır. Bu dö-
nemde, dünya enerjisinin %81’i kömür ve petro-
lü ifade eden fosil yakıtlardan elde edilecektir. fo-

İran, Çin ve Hindistan’a giden 
enerji koridorlarında çok önemli 
bir rol üstlenebilecek konumunu 
korumaktadır. Hazar Bölgesi 
ile Basra Körfezi'nin birbirine 
bağlanması durumunda, Çin 
ve Hindistan’a giden en kısa 
suyolunun kullanılabilmesi İran 
ile işbirliği yapılması ile mümkün 
olmaktadır. Böyle bir durum, 
ABD ve İsrail enerji stratejilerinin 
tekrar ele alınması anlamına 
gelir ki, çözümü kolay bir konu 
olamamaktadır.

Iran maintains its position which 
allows it to undertake a very 
important role in the energy 

corridors Ieading to China and 
India. In case Hazar region and 

Basra Gulf are connected to each 
other, it shall be only possible 

through cooperation with İran to 
use the shortest water way leading 

to China and India. This means 
a reassessment of the energy 
strategies of USA and Israel is 

required but it is not a matter that 
may be easily decided upon. 

SuRİYE KRİzİ vE ENERJİ pOLİTİKASI

ENERJİ KAYNAKlARI vE KÜRESEl 
GÜÇ DENGElERİ

syRIan cRIsIs and eneRgy PolIcy 

eneRgy souRces and The global balance oF PoWeR 

T
ürkler, bu defa da sivil toplum örgütleri aracı-
lığıyla okullar inşa ederek Balkanlar’a sızma-
ya devam ediyor. Eski Yugoslavya Cumhuri-

yeti Makedonya’nın (EYCM) Gostivar Belediyesine 
bağlı Gornia Banitsa köyünde kısa süre önce bugü-
ne kadar Balkanlar’a inşa edilen en büyük Türk oku-
lu açıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Gosti-
var Belediyesi tarafından ortaklaşa inşa edilen okul, 
Türk, Arnavut ve Makedon asıllı 1.400 çocuğa eği-
tim verecek. Gostivar Belediye Başkanı Rufi Osma-
ni, yaptığı açıklamada, söz konusu okulun EYCM ile 
Türkiye’deki etnik topluluklar arasında olumlu iliş-
kilerin sağlamlaşmasına yardımcı olacağını söyle-
di. Türkiye’nin, Balkanlar’daki okullar ağı derin kök-
lere sahip ve sayıları artmaya devam ediyor. Bir 
Türk eğitim örgütü olan Bosna Sema, 1996’dan bu 
yana Bosna Hersek’te dört şehirde 14 okul açtı. Gru-
bun okulları, ilkokuldan üniversiteye kadar her dü-
zeyde eğitim sunuyor. Romanya’da da Türk okul-
ları ikili ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor. 
Şu anda, Bükreş, Kostantzas (Köstence), Timiso-
ara (Temeşvar), İasi (Yaş) ve Tslui-Napotsa (Cluj) 

T urkey is continuing to leak into the Balkans by 
building schools through the non-governmental 
organizations. The largest turkish school in the 

Balkans has been opened in the village of Gornia Banitsa 
municipality of the former Yugoslavian republic of Mac-
edonia (EYCM). The school which has been built jointly by 
the Association of the municipalities of the turkish world 
and the municipality of Gostiar shall provide education for 
1.400 children of turkish, albanian and macedonian ori-
gin. In his announcement the major of Gostivar said that 
the said school shall help the reinforcement of positive re-
lations between the ethnical groups in EYCM and Turkey. 
The network of turkish schools in the Balkans have deep 
roots and their number continue increasing. Bosna Sema 
which is a turkish educational institution has opened 
fourteen schools in Bosno Herzogovinia since 1996. The 
schools of the group provide education at all levels from 
primary school up to university. The turkish schools in 
Romania too contribute to strengthening the bilateral re-
lations. There are presently 40 different schools providing 
education in the field of primary and secondary education 
in different cities like Bucharest, Kostantzas, Timisoara, 

TÜRKİYE BALKANLARI ELE GEÇİRİYOR 
TURKEY IS CAPTURING THE BALKANS

Yusuf ziya İrbeç *
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oran; 2010-2030 yılları arasında %2’ye yükselecek 
ve kişi başına enerji tüketimi artışında az miktar-
da da olsa belirli bir frenleme etkisi yapabilecektir.

Bu gelişmeler; enerji piyasasının dinamiklerinin 
giderek OECD ülkelerinin dışında belirleneceğini 
göstermektedir. OECD üyesi olmayan ülkelerin 
2010-2035 yılları arasında dünya genelinde nü-
fus artışının %90’ını, ekonomik üretimin %70’ini 
ve enerji talebindeki artışın %90’ını belirleyeceği 
tahmini de yapılmaktadır. Son dönemlerde yayın-
lanan enerji raporlarında; enerji verimliliğinde ar-
tış ve yenilenebilir enerjide güçlü bir büyüme de 
öngörülmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasın-
da geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışı-
nın en hızlı geliştiği bir ülke konumundadır. ulus-
lararası Enerji Ajansı verilerine göre; 2012-2035 
yılları arasında enerji sektöründe yapılacak toplam 
yatırımların dünyada 37 trilyon doları aşacağı tah-
min edilmektedir. Aynı yöndeki tahmin Türkiye 
için 120-130 milyar dolardır. 

Şahdeniz 2 Konsorsiyumu ile Nabucco Kon-
sorsiyumu arasında imzalanan anlaşma ve Aze-
ri doğalgazının AB’ye taşınmasında altyapıyı sağ-
layacak TANAP doğalgaz boru hattı anlaşması-
nın Azerbaycan ve Türkiye tarafından imzalan-
ması, Avrupa Birliği tarafından memnuniyet-
le karşılanmıştır. Enerjiden sorumlu AB Komise-
ri Günther Oettinger’in açıklamaları da bu yön-
dedir. Son yıllarda hızla artan enerji fiyatları ve 
enerji ithalatı cari açığımızı doğrudan etkilemek-
tedir. Türkiye’nin ithalatının yaklaşık %24’ü ener-
ji ürünleridir. Dünyadaki enerji fiyatları sanayi-
deki rekabet gücümüzü de doğrudan etkilemek-
tedir. Örnek olarak sanayide rekabet ettiğimiz 
Çin, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin sa-
nayisi bizden daha ucuz elektrik enerjisi kullana-
bilmektedir. 2013 yılı başında elektrik enerjisi fi-
yatları bu ülkelerde birim başına 8 cent civarın-
dayken, bu fiyatlar bizde 14-15 cent civarında sey-
retmektedir. Doğalgaz fiyatları Avrupa ülkelerin-
de 2012 yılında %4.5 civarında artmış olmasına 
rağmen, Türkiye’deki artış %30 olmuştur.Türki-
ye enerjisinin yaklaşık %76’sı dışa bağımlıdır. Bi-
rincil enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı-
lık %72’dir. Petrol ithalatında İran ve Rusya’ya ba-
ğımlılık %63’tür. Doğalgaz ithalatında ise, bu iki 
ülkeye bağımlılık oranı %77’dir.

uluslararası jeopolitik gerginlikler, enerji fiyatla-
rının hızla artmasına neden olabilmektedir. OECD 

tahminlerine göre; petrol fiyatlarında varil başına 
her 10 dolarlık yükseliş, üye ülkelerde ekonomik 
büyümeyi ortalama 0,25 puan düşürmekte, enf-
lasyonu ise yine yaklaşık 0,25 puan arttırmaktadır. 
OECD dışındaki ülkelerin hemen hemen hepsin-
de küresel enerji talebinin 2030 yılı itibariyle % 39 
oranında artması, yani yılda % 1,6 oranında büyü-
mesi muhtemel görünürken, OECD ülkelerindeki 
tüketimin bu dönem içerisinde toplamda sadece % 
4 oranında yükselmesi beklenmektedir. Türkiye’de 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç açık-
tır. Türkiye su, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle 
kaynakları ve kömür gibi yerli kaynakları devreye 
sokabildiği ölçüde; enerji bağımlılığını azaltabile-
cektir. 2011 yılı sonu itibarıyla, Türkiye’nin top-
lam kurulu elektrik enerji gücünün % 36,1’i ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle hidroe-
lektrik santrallerinden elde edilmektedir.

Petrol ve doğalgaz kaynakları yanında, önümüz-
deki dönemde belli özelliğe sahip kayaların göze-
neklerinde ve yeraltındaki kaya tabakalarının ara-
sında bulunan kaya gazı da, enerji üretimi ve tü-
ketiminde önemli bir yer tutacaktır. Teknoloji-
de kaydedilen son ilerlemeler sayesinde, kaya gazı 
fracking denen metotla çıkarılmakta ve bugünün 
dünya şartlarında ekonomik bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, başta doğalgazda dışa bağımlı ülkeler, 
kaya gazı ile daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır.
Kaya gazı, diğer petrol ürünlerine göre daha eko-
nomik bir nitelik taşımaktadır. uzun yıllar önce, 
ABD hükümetinin kaya gazı alanındaki ilk tekno-
lojilere 137 milyon dolarlık yatırım yaptığı, bunun 
da 20-30 yıl sonra kaya gazı devrimine önemli kat-
kılar sağladığı yönünde tespitler vardır. Günümüz 
dünyasında araştırma-geliştirme için yıllık bazda 
1.4 trilyon seviyesinde harcama yapılmaktadır. Bü-
tün bu gayretler, daha iyi ve etkin teknolojilerin re-
kabet ortamına kazandırılması içindir. Bazı ülkeler, 
kaya gazı kullanımına öncülük edecek doğalgazın 
otomobilde kullanımı için önemli adımlar atmış-
lardır. financial Times gazetesinde 7 Ocak 2013 
tarihinde yayınlanan makalede; yapılan bir araş-
tırmaya göre İran’ın doğalgazlı araç sayısında dün-
ya lideri olduğu belirtilmektedir. İran’ı, Pakistan, 
Arjantin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler takip 
etmektedir. Türkiye’nin 1 trilyon 800 milyar m3 
dolayında kaya gazı rezervi olduğu dillendirilme-
ye başlanmıştır. Shell ile beraber Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Diyarbakır Sarıbuğday 1 saha-
sında kaya gazı arama çalışmalarını başlatmış du-
rumdadır. Türkiye’de özellikle Diyarbakır, Trakya 
ve Erzurum’da kaya gazı potansiyelinin yüksek ol-
duğu yönünde tahminler yapılmaktadır.

Çin’de enerji tüketimindeki artışın, ekonomi-
nin olgunlaşmasıyla birlikte 2020 yılından son-
ra önemli ölçüde yavaşlaması beklenmektedir. 
Hindistan’ın nüfusunun Çin’i geçme yolunda iler-
liyor olmasına rağmen, enerji talebindeki büyü-
menin Çin’in enerji talebindeki büyümesini yaka-
laması muhtemel görünmemektedir. Orta Doğu 
bölgesindeki kişi başına düşen enerji tüketimi-
nin dünyanın OECD ülkeleri dışındaki bölgeler-
den üç kat daha fazla olmaya devam edeceği yö-
nündeki beklentiye karşı, Orta Doğu ülkelerinin 
küresel talebi karşılamak için ihtiyaç duyulan yeni 
üretimi sağlayacak kapasiteye sahip olduğu ile-
ri sürülmektedir. BP tarafından yapılan tahminle-
re göre; petrol talebindeki kademeli düşüş karşı-
sında ABD’deki petrol ve kaya gazı, Kanada’daki 
kumlu petrol ve Brezilya’daki derin denizde bu-
lunan alternatif yakıt kaynaklarındaki artışın et-
kisiyle, batı yarımküre 2030 yılı itibariyle kendi 
enerji ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayabi-
lecek duruma gelecektir. Biyolojik yakıtların yanı 
sıra alışılmışın dışındaki petrol ve gaz kullanımın-
dan kaynaklanan tedarik artışının desteğiyle, Ku-
zey Amerika’daki enerji açığının 2030 itibariyle 
küçük bir enerji fazlasına dönüşmesi bile beklen-
mektedir.
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during the years 1990 – 2010 shall increase to 2 % 
between 2010 – 2030 and it may have a restraining 
effect on the increase of energy consumption albeit to 
a little extent.

These developments indicate that the dynamisms 
of the energy market shall be increasingly determined 
outside OECD countries. It is estimated that the non 
– OECB countries shall determine % 90 of the popu-
lation increase in the world in general between 2010 
– 2035, 70 % of the economic production and 90 % 
of the increase in the energy consumption. The reports 
on energy which have been published in the recent past 
envisage an increase in the productivity of energy and 
a strong growth in the renewable energy. Turkey is the 
OECD country of which demand for energy has in-
creased most rapidly in the last 10 years period. Accord-
ing to the data of the international energy agency it is 
estimated that the total am of the investments which 
shall be made in the energy sector between the years 
2012 – 2035 shall exceed 37 trillion USD all over the 
world. The parallel estimate for Turkey is 120-130 bil-
lion USD. The contract that has been signed between 
Şahdeniz 2 consortium and Nabuco consortium and 
the agreement of TANAP natural gas pipeline which 
has been signed by Azerbaican and Turkey and shall 
provide the foundation o infrastructure needed for the 
transportation of the oil of Azerbaican to EU has been 
received positively by the European Union. Statements 
made by Günther Oettinger, who is the EU commis-
sary responsible for oil is in line with that contentment. 
Energy prices which are rapidly increasing in the last 
years and the energy import directly influences our 
current deficit. Approximately Energy products have a 
share of approximately 24 % in the imports of Turkey. 
The world energy prices also influence our competitive 
power. For example, the countries like China, South 
Korea and India with which our industry competes 
are able to use cheaper energy than us. Energy price 
was about 8 cents per unit in these countries at the 
beginning of 2013 while it was about 14-15 cents in 
Turkey. Natural gas prices increased approximately 76 
% in Turkey although the same increase has been 4.5 
% in european countries. Turkey is dependent on for-
eign sources at a percentage of 76 % as far as energy is 
concerned. Its dependence on foreign sources in terms 
of primary energy sources is 72 %. Dependence on 
Iran and Russia in the import of oil is 63 %. Depend-
ence on these two countries in the import of natural 
gas is 77 %.

İnternational geopolitical tensions may lead to the 
rapid increase of energy prices. According to the esti-
mations of OECD each increase of 10 USD in the 
prices of oil per barrel reduces the economic growth 
in the member countries 0.25 points in average and 
increases inflation approximately 0.25 %. It is pre-
dicted that the global demand for energy in almost 
all non-OECD countries shall increase about 39 % 
as of 2030, which corresponds to an annual increase 
of 1-6 % while the energy consumption is estimated 
to increase only 4 % in the OECD countries in the 
same period. The need of Turkey for renewable energy 
sources is obvious. Turkey will be able to reduce its de-
pendence on foreign sources to meet its energy need to 
the exlent that it can operate the domestic sources like 
water, wind, sun, geotermal, and biomass. 36.1 % of 
the total existing electrical energy of Turkey is obtained 
from renewable energy sources, particularly hydroelec-
trical power stations as of the end of 2011. 

Besides oil and natural gas sources, rock gas which 
is found in the pores of rocks with definite specifica-
tions and among the layers of the undeground rocks 
shall have a significant place in the production and 
consumption of energy in the forthcoming period. 
The latest technological developments make it possible 
to extract rock gas by means of the so-called fracking 
method and this sort of energy is considered to be an 
economic source of energy in today’s world. For that 
reason, the countries in the world, particularly those 
which are dependent on foreign sources, have begun to 
be interested in the rock gas more than before. Rock gas 
is more economic in comparison to other oil products. 
It was known that the US government has investigated 
137 million dollars in the initial technologies in the 
field of rock gas long years ago and it is believed that 
these efforts had contributed to the rock gas revolution 
that took place after 20-30 years later. An amount of 
approximately l 1.4 trillion dollars is spent annually 
for research &development activities in today’s world. 
All these efforts aims at to introduce better and more 
effective technologies in the competition environment. 
Some countries have taken significant steps for the use 
of natural gas in automobiles, which in turn shall lead 
to the use of rock gas. In an article published in Finan-
cial Times on Jan 7, 2013 it is stated that Iran has 
become the world leader thanks to the vehicles working 
with natural gas. Iran is followed by such countries as 
Pakistan, Argentine, Brasilian and India. Nowadays it 
is said that Turkey has rock gas reserves in the amount 
of approximately 1 trillion 800 billions m3. Turkish 
Petroleum company has already started its activities to 
explore rock gas in Sarubuğday-1 zone in Diyarbakır, 
together with Shell Company. It is estimated that there 
is a high potential of rock gas especially in Diyarbakır, 
Trakia and Erzurum.

It is expected that the increase in energy consump-
tion in China shall slowdown to a considerable extent 
together with the maturation of the economy. Although 
the population of India is proceeding with such a speed 
that it is likely to exceed that of China, it seems un-
likely that the increase in its demand for energy shall 
catch up that of China. Against the expectation that 
the per capita energy consumption in the middle-east 
region shall continue to be three times more than in the 
regions of the world other than the OECD countries, 
it is asserted that the middle east countries have the ca-
pacity to provide additional production needed to meet 
the global demand. According to the estimations made 
by Shell, against the step by step fall in the demand for 
oil, the western hemisphere shall be in a position to 
meet almost all its energy need from its own sources as 
of the year 2030 thanks to the oil and rock gas sources 
of America and the sandy oil in Canada and alter-
native energy sources found in the deep layers of sea 
in Brasilia. It is even expected that the energy deficit 
of North America shall turn into a small amount of 
surplus as of 2030 with the support of the increase of 
energy supply through the use of biological fuel as well 
as the unusual forms of use of oil and gas.
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dâhil olmak üzere farklı Romen şehirlerinde ilk ve 
orta öğrenim alanında eğitim veren 10 okul var. Ay-
rıca Güneydoğu Avrupa’da 2010 yılında inşa edil-
miş olan Lumina Üniversitesi faaliyetini sürdürüyor. 
1995’te kurulan Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Ko-
leji ilk Türk-Romen devlet okuludur. Dobruca’da ya-
şayan Türk ve Tatar azınlık üyelerine ana dillerinde 
eğitim veren bu okul, Türkiye ile Romanya arasında-
ki hükûmetler arası protokol temelinde faaliyet gös-
teriyor. Büyükelçiliğin ifade ettiği üzere kolej ayrı-
ca Romen öğrencilere Türkçe öğrenme fırsatı sunu-
yor. Sırbistan’ın Türk ortaklarıyla gerçekleştirdiği en 
önemli eğitim projesi ise Novi Pazar’daki bin öğrenci 
kapasiteli bir ilkokulun inşasıdır. (31 Aralık 2012 dimokratia)

İasi and Tuslui-Napotsa. Besides The university of Lumina 
which has been built in the South-eastern Europe in 2010 
continues its activities. Mecidiye Mustafa Kemal national 
college, which has been founded in 1995 is the first turk-
ish – romanian state s4. This s4 which provides the turk-
ish and tatarian minorities living in Dobruca education in 
their native languages continues its activities on the basis 
of the protocol between the turkish and romanian govern-
ments. Th college also provides the possibility to learn 
turkish to the romanian students as stated by the turkish 
embassy. The most significant education project realized 
by Serbia with its turkish partners on the other hand is the 
construction of a primary school with a capacity of 1000 
students in Novi Pazar (December 31, 2012 Dimokratia).
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Buna karşılık, başta Asya olmak üzere dünya-
nın geri kalan bölgelerindeki büyüme, artan pet-
rol ihtiyacını karşılamak üzere büyük ölçüde Orta 
Doğu’ya bağımlı kalmaya devam edecektir. Bu ge-
lişmeler karşısında, günümüz dünyasında yakıt 
olarak en çok kullanılan petrol, 2030 yılına ka-
dar pazar payında düşüş yaşamaya devam edecek-
tir. Nüfus ve enerji talebindeki artışa paralel ola-
rak; hidrokarbon sıvısına yönelik talep, 2010 yı-
lına göre % 18 artışla 2030 yılında günlük bazda 
103 milyon varil seviyesine ulaşabilecektir. Bu ise, 
2030 yılında 16 milyon varil/gün ek talep mana-
sına gelmektedir. 

Geleneksel diplomaside kısa dönem başarı ya 
da başarısızlıklar ön planda tutulabilmektedir. 
Buna karşılık, enerji diplomasisi daha sağlam po-
litikalar üzerine inşa edilen uzun vadeli bir süreç-
tir. Bu süreçte, dış politika hedeflerinin gerçekleş-
me yüzdeleri ve hedeflerden sapmalar önemle ta-
kip edilmektedir. Enerji politikasında enerji gü-
venliği, çevre ve enerji ekonomisi birlikte değer-
lendirilmek zorundadır. Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Obama, ABD’nin petrol ithalatı-
nı 2025 yılına kadar üçte bir oranında azaltması 
gerektiği yönündeki görüşünü 2011 yılında daha 
fazla dile getirmiştir. Enerji ihtiyacı baskısı altında 
olan dünyanın ikinci ekonomisi Çin, 2020’ye ka-
dar ABD’nin ardından en çok petrol stoku yapan 
ülke olmayı hedeflemektedir. uzmanlar, Çin’in 3 
trilyon ABD dolarının üzerinde döviz rezervi ol-
masına rağmen, petrolün sadece parayla halle-
dilebilecek bir sorun olmadığını, “siyasi içerikli 
bir ticari nesne olduğu” değerlendirmesinde bu-
lunmaktadırlar. Bu hususun farkında olan Çin, 
2020’ye kadar ABD’nin ardından en büyük pet-
rol stokunu elinde bulunduran ikinci ülke olma-
yı hedeflemiş durumdadır. Çin, her şeyden önce 
orta ve uzun vadeli stratejilerle enerji ihtiyacı ve 
petrol tedarikini garanti altına alma zorunluluğu 
ile karşı karşıyadır. Bunun için enerji üretimi ya-
pan ülkelerle ilişkilerini sağlamlaştırma yoluna gi-
den Çin, Orta Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan 
latin Amerika’ya ve Suudi Arabistan’a kadar bir-
çok ülkeyle arasını iyi tutarak enerji tedariki alter-
natiflerini artırmaya çalışmaktadır.

uzmanlar; “Enerji konusunda yanlış atılacak 
bir adım, iyi yolda giden Çin ekonominin kaldı-
ramayacağı riskleri beraberinde getirir.” görüşü-
nü sık sık dile getirmektedirler. Şiamın Üniversi-
tesi Enerji Ekonomileri Araştırma Merkezinden 
lin Boçiang, petrol ihtiyacı sürekli artan Çin’in 
dışardan ithal ettiği petrol oranının % 80’e çık-
ma ihtimali olduğunu savunmakta ve bu bağlam-
da “Çin elini çabuk tutarak alternatif petrol kay-
naklarına yönelmek zorundadır ve petrol ihtiya-
cını garanti altına almalıdır.” görüşünü dile getir-
mektedir. Dünyanın en çok petrol ithal eden ikin-
ci ülkesi olan Çin’de enerji tedarikindeki güven-
lik, ülkenin ekonomik büyümesi yolunda büyük 
bir sorun olarak görülmektedir. Çin, önümüzde-
ki dönemde dünyanın en büyük enerji tüketicisi 
olarak yerini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu ülke, 
2035 yılında kişi başına enerji tüketimi açısından 
ABD’deki seviyenin yarısından daha az bir nok-
tada bile, toplamda Amerika Birleşik Devletlerine 
göre, %70 daha fazla enerji tüketir konuma ulaşa-
caktır. 2 milyar nüfustan daha fazla insan sadece 
Çin ve Hindistan’da yaşıyor olacaktır. Bu da, eko-
nomik büyümeyle birlikte daha fazla enerji tüketi-
mi anlamına gelecektir.

Suriye, güneydeki enerjisinin Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırılmasında önemli bir geçiş nokta-
sı üzerinde bulunmaktadır. Rusya, hem Akdeniz’e 
açılan bir kapıyı kaybetmemek, hem de kendisine 
rakip olabilecek doğalgaz ve petrol boru hatlarını 
kontrol etmek istediği için, Suriye krizine doğru-
dan müdahil olmak istemektedir. Enerji diploma-
sisinde, Ortadoğu ve körfez bölgesi ayrı bir öne-
me sahiptir. Enerji kaynaklarının önemli bir bölü-
mü burada bulunmaktadır. Hürmüz Boğazı, Sü-
veyş Kanalı, Yemen ile Cibuti arasında bulunan 
Bab El-Mandab geçidi de bu bölgededir. Bu ge-
çit noktalarına İstanbul ve Çanakkale boğazlarını 
da eklediğimiz zaman, resmi daha iyi görebiliriz. 
Dünya petrol tüketiminin yaklaşık %23’ü ABD, 
%17’si Avrupa Birliği ülkeleri, %10’u Çin ve %5’i 
Japonya tarafından gerçekleştirildiği için, bu böl-
gedeki rekabet oldukça yüksektir. Çin, en çok pet-
rolü Suudi Arabistan’dan ithal etmekte ve liste sı-
rasıyla Angola, İran, Rusya, Irak, Sudan, Kazakis-
tan, venezuela, Kuveyt şeklinde devam etmekte-
dir. İran’ın petrol ihracatında da, Çin ilk sıralar-
dadır. Bilindiği gibi, Çin Suriye krizinde Rusya ile 
birlikte İran’ın yanında yer almıştır. İran, Irak, Ku-
veyt, libya, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, venezuela, Cezayir, Ango-
la ve Ekvator’un üye olduğu OPEC ülkeleri; 2011 
yılı sonu itibarıyla dünya ham petrol rezervlerinin 
1200 milyar varille %81’ine, OPEC üyesi olma-
yan ülkeler ise, 282 milyar varille sadece %19’una 
sahiptir. Bu ise, OPEC ülkelerinin durumunu ve 
Ortadoğu’nun stratejik anlamını açıkça göster-
mektedir. Katar ise, Avrupa Birliği doğalgaz itha-
latının %8’ini tek başına karşılamıştır. Katar’dan 
Avrupa’ya uzanacak yeni boru hatları Rusya’nın 
Avrupa Birliğine doğalgaz ihracatını olumsuz et-
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On the other hand the economic growth in the 
remaing parts of the world, particularly Asia shall 
continue to depend on the middle-east to a great ex-
tent in order to meet the increasing need of oil. In the 
face of all these developments, oil, which is the most 
intensively used source of energy in today’s world 
shall continue to loose its market share. In parallel 
to the increase of the population together with the 
increase in energy demand the demand for hydro-
carbon liquid shall reach the level of 103 million 
barrel/day in 2030 which corresponds to an increase 
of 18 % in comparison to the year 2010. This means 
that an addition demand shall arise in the amount 
of 16 million barrel/ day in 2030.

Priority may be given to short or long-term 
achievements in the traditional diplomacy. However 
diplomacy of energy is a log-term process which is 
built upon more sound policies. In this process the 
rate of the realization of foreign policy targets and 
the deviations from the targes are followed up seri-
ously. An energy policy must evaluate security of en-
ergy, environment and economy of energy together. 
President of the United States of America Obama 
has more than once emphasized that USA must re-
duce its oil import at the rate of 1/3 until the year 
2015. China, which is the second biggest economy of 
the world and is under the pressure of energy just like 
America aims at being the second country which has 
the highest oil stocks following America. The experts 
point out that despite the fact that China has foreign 
currency reserves exceeding 3 trillion USD supply of 
oil is not an issue that can be handled only by Money 
but that it is a commercial object that has a political 
content. China which is aware of that fact, has set 
as its target to have the biggest oil stocks after Amer-
ica until the year 2020. China is first of all face to 

kileyebileceği için, muhtemel enerji güzergâhları 
üzerinde yeni krizlerin çıkabilme potansiyelini göz 
ardı etmemeliyiz.

İran, Çin ve Hindistan’a giden enerji koridorla-
rında çok önemli bir rol üstlenebilecek konumu-
nu korumaktadır. Hazar Bölgesi ile Basra Körfe-
zinin birbirine bağlanması durumunda, Çin ve 
Hindistan’a giden en kısa suyolunun kullanıla-
bilmesi İran ile işbirliği yapılması ile mümkün ol-
maktadır. Böyle bir durum, ABD ve İsrail ener-
ji stratejilerinin tekrar ele alınması anlamına gelir 
ki, çözümü kolay bir konu olamamaktadır. Bu ba-
kımdan, bölgedeki enerji odaklı mücadelelerin de-
vam etmesi kaçınılmaz görünmektedir. Dünya’da 
her yüzyılda haritaların yeniden şekillendiği gö-
rülmektedir. Avrupa’da 1815 viyana Kongresi ile 
başlayan süreç, 1914 Birinci Dünya Savaşı ile yeni 
bir boyuta taşınmıştır. 17 Aralık 2010 tarihinde 
Tunus’ta başlayan Arap Baharı da yine bir asır son-
ra enerji kaynaklarına yakın bölgelerde yeni bir 
dönemin habercisi gibi algılanmaktadır. Dünya 
tarihinde, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak 
uydurabilenler daha başarılı olabilmektedir. Arap 
ülkelerinde yıllık bazda basılan bilim ve teknolo-
ji alanındaki kitap sayısı 6 bin iken, bu sayı Kuzey 
Amerika’da 102 bindir. Böyle küçük bir kıyaslama 
bile, kimlerin bu süreçte daha etkin olabileceğini 
göstermektedir.

Asya’nın büyümesini ve dinamizmini kontrol 
altında tutmak, Amerika Birleşik Devletleri eko-
nomik ve stratejik çıkarları için oldukça önem-
li görülmektedir. Doğu ve batıyı enerji vasıtasıyla 
kontrol altında tutabilmek, ABD-Türkiye-İran iş-
birliğini zorunlu hale getirmektedir. Bu ise, bölge-
sel güç dengeleri içinde gerçekleştirilebilecek kolay 
bir alternatif olarak görülememektedir. 

Prof. Dr. İrbeç, Küresel Hareket Parlamenterleri (PGA) İcra Kurulu 
Üyesi, Barış ve Demokrasi Gurubu Başkan vekili’dir.

face with the necessity to guarantee its energy and 
oil need through middle and long-term strategies. It 
has consolidated its relations with the oil producing 
countries for that purpose and is trying to diversify 
alternative sources of energy by establishing good re-
lationships with countries in various regions of the 
world from middle Asia and Africa to Middle East, 
Latin America and Saudi Arabia.The experts fre-
quently express the view that a false step taken about 
the issue of energy shall bring along risks that the 
chinese economy, which is currently in a good course, 
can not bear. Lim Bociang from the research center 
of energy economies of Siamin University defends 
the view that the percentage of oil that China im-
ports from abroad shall probably rise to 80 % and 
that consequently the country must be quick to redi-
rect itself to alternative sources of oil and guarantee 
its need of oil. China which is the second biggest oil 
importing country in the world, regards the security 
of the supply of oil as a big problem in the course 
of the economic growth of the country. China shall 
consolidate its position as the biggest consumer of en-
ergy in the world.Thiscountry yancümlebingo xxxxx. 
More than 2 billion people shall be living in China 
and India only and this means more consumption of 
energy together with the economic growth. 

Syria is situated on an important transition point 
for the transport of the energy in the South to Eu-
rope tu Turkey. Russia wants to be directly involved 
in the syrian crisis because it does not want to loose 
a door that opens to the Mediterranean as well as 
wants to control the natural gas and oil pipelines 
that might compete with those that belongs to itself. 
Middle-East and the gulf region has a seperate im-
portance as far as energy diplomacy is concerned. 
A significant part of the energy sources are in this 
region. Hürmüz strait, Suyez channel and Bab el-
mandab passx between Yemen and Cibuti are also 
in this region. When we add Bosphorus and Darda-
nelle straits to these transition points we can see the 
whole picture better. Since USA, european union, 
China and Japan have a share of approximately 23, 
17, 10 and 5 percentage in the oil consumption in 
the world respectively the competition in this region 
is quite high. Saudi Arabia has the highest share in 
the oil import of China and is followed by Angola, 
Iran, Russia, Iraq, Sudan, Kazakhistan, Venezuela 
and Kuwait. China also ranks on the top as far 
as Iran’s oil export is concerned. As is well known, 
China has supported together with Russia in the syr-
ian crisis OPEC member countries, namely Iran, 
Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Katar, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates, Venezuela, Algeria, Angola 
and Ecvator owns 81 % of the raw oil reserves of 
the world corresponding to 1200 billion barrrels as 
of the end of 2011. Other countries, which are not 
OECD members own only 19 % with 282 billion 
barrels. These figures clearly shows the strategical im-
portance of OPEC countries and the Middle-East 
regarding the supply of oil. On the other hand Katar 
alone meets 8 % of the natural gas need of the eu-
ropean union. 

We must not overlook the possibility of the emer-
gence of a new crisis on the potential energy routes 
since the new pipeline that will strech from Katar to 
Europe may influence the natural gas export of Rus-
sia to the european union negatively. 

Iran continues to maintain its position as a coun-
try that may undertake a very important role in 
the energy corridors leading to China and India. It 
shall be possible to use the shortest water way going 
to Chins and India only through through a coop-
eration with Iran interest Hazar region and Basra 
Gulf are connected to one another. Such a situation 
would require the reassessment of the energy policies 
of America and Israel and this is not an issue which 
is very easy to decide on. 

For that reason it seems inevitable that the strug-
gles focused on energy shall continue in the region. It 
is observed that the maps of the world are reshapened 
every century. 

The process which has begun in Europe with the 
Congress of Vienna has been carried forward to a 
new dimension together with the outbreak of the 1st 
world war. Arab spring which broke out in Tunisia 
on December 17, 2010 is perceived as the herald of 
a new period in the regions close to the energy sources 
after a century again. The world history shows that 
the countries which can adapt themselves to the tech-
nological and scientific developments are more suc-
cessful. The number of the science and technological 
publications in the Arab countries is around 6000 a 
year while in America that figure is 102 thousand. 
Even such a small comparison shows which countries 
are more likely to be effective and successful in that 
process..

It is deemed very important from the point of view 
of the economic and strategical interests of America 
to keep the growth and dynamism of Asia under con-
trol. The necessity to keep the west and east under 
control makes it necessary to establish a cooperation 
between America, Turkey and Iran but this does not 
seem as an alternative that could be easily realized 
considering the regional balance of power. 

Prof. Dr. İrbeç is a member of the executive com-
mittee of the global movement of parliamentarians 
(PGA) vice-president of the peace and democracy 
group.

SuRİYE KRİzİ vE ENERJİ pOLİTİKASI

ENERJİ KAYNAKlARI  
vE KÜRESEl  

GÜÇ DENGElERİ
syRIan cRIsIs and eneRgy PolIcy 

ENERGY SOURCES AND THE GLOBAL 
BALANCE OF POWER



25Mayıs - Haziran 2013 
May - June 2013

‘Avrupalıların Türkiye’ye karşı daha dürüst 
olması gerekir.’ diyor İzmir Dokuz Ey-
lül Üniversitesinden bir öğrenci ve ekli-

yor: “AB’ye girmek için son yıllarda çok çaba har-
cadık.” Söz konusu öğrenci, “üzüntüsünü” dile ge-
tiren Türk gençleri (Türkiye’deki yaş ortalaması 29) 
arasında yalnız değil. Brüksel ile Ankara arasında 
müzakereler 2005 yılında başlamasına rağmen son 
iki yıl içerisinde neredeyse durma noktasına gel-
di. Türkiye’nin etkili bir entegrasyon için tamam-
lanması gereken taşımadan, sağlık ve finansa kadar 
35 başlıktan sadece 13’ü açıldı, bir tanesi tamam-
landı. Diğerleri ise Brüksel’in zorunlu kıldığı an-
cak Ankara’nın reddettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
tanınması şartına takılıyor. Türkiye Başbakanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl ekim ayında 
“AB, 2023 yılında üyelik olmazsa Türkiye’yi ‘kay-
bedecek’.” şeklinde uyarıda bulundu. İzmir Tica-
ret Odası üyesi Dilara Sülün, üyelik konusunda ka-
rarlı ve Türkiye’nin genç eğitimli nüfusu ve gelişen 
ekonomisiyle AB’ye dinamizm kazandıracağını sa-
vunuyor. Karşılığında da Türk “çiftçilerin istikrar-
lı bir gelir, tüketicilerin daha kaliteli gıda (daha sıkı 
normlar nedeniyle) ve gençlerin eğitimin şartların-
da eşitlikten” yararlanabileceğini belirtiyor.Türkle-
rin yüzde 52’si AB’ye hâlâ hayranlık duysa da ha-
yal kırıklığı hafızalardaki yerini aldı. 2004 yılında 
toplumun yüzde 78’i üyeliğe inanırken artık sadece 
yüzde 17’si buna inanıyor. İzmir’deki bir üniversite-
de Avrupa çalışmaları bölümü yetkilisi olan Canan 
Balkır konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade 
etti: “Bu üyelik perspektifi, ülkede büyük yapısal 
reformların yolunu açmıştı ama artık bu teşvik yok. 
Çünkü başlıca mükâfat çok yavaş gelen bir üyelik.’

uzman Balkır sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarih 
verilmedi. Bu da Avrupa’nın reddedilmesi ve ül-
kede milliyetçiliğin yükselmesine neden olacak bir 
durum. Türkiye gerçek bir Avrupa devleti gibi gö-
rülmüyor. farklı değerlendiriliyor, kültürel ve dinî 
kimliğimiz nedeniyle ayrımcılığa uğruyoruz.” Tür-
kiye nüfusunun yüzde 98’i Müslüman. Eda ismin-
deki bir öğrenci ise bir İslam ülkesinin gerçekten 
de AB’nin parçası olup olamayacağını sorguluyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyonuna başka bir 
engel ise ülkenin büyüklüğü ve nüfusu (75 mil-
yon). Bu da Türkiye’yi Almanya’dan sonra AB’nin 
en yüksek nüfuslu ikinci ülkesi yapacak ve AB ku-
rumları bünyesinde önemli bir güce sahip olacak. 
Bir diplomat, “Yeni bir AB-Türkiye anlayışı geliştir-
mek gerekir. Ayrıca toplumları ve medyayı duyar-
lı hâle getirmek gerekir. Türk medyası Avrupa hak-
kında bilgi vermiyor veya tam tersi.” diyor. Alman-
ya ve fransa, dev Türkiye’nin entegrasyonu karşı-
sında isteksizliklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Eko-
nomist Dilara Sülün, “Türkiye’de yakın zamanda 
yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun 
yüzde 51’i fransa’nın, yüzde 31’i Almanya’nın, 
yüzde 7’si Yunanistan’ın Türkiye’nin üyeliğine bü-
yük engel teşkil ettiğini düşünüyor.” diyor. Canan 
Balkır da Avrupalıların hâlâ Türkiye hakkında aşa-
ğılayıcı ifadeler kullanmalarını kınıyor.

2011 yılında, fransızların yarısından fazlası “kül-
türel ve dinî farklılıklar” veya “demokrasi eksiklik-
leri” nedeniyle AB’de Türkiye’yi istemediklerini dile 
getirdiler. Dilara Sülün, özellikle Nicolas Sarkozy’nin 

A student from the September 9 University says 
that europeans must be more decent towards 
Turkey and adds the following statement: We 

have shown very intensive efforts to enter EU in the 
recent years. That student is not the only one among 
the turkish youth that expressed their sorrow(average 
age in turkish is 29). The negotiations between Brus-
sels and Ankara had come almost to a standstill in the 
last two years despite the fact that they had started 
in 2005. Only 13 out of 35 headings, which Turkey 
had to complete for an effective integration, ranging 
from health to finance were opened and one of them 
was completed. Other are stuck in the request to rec-
ognize the Republic of Cyprus which Brussel poses as 
a compulsory precondition for EU membership but 
Turkey rejects. In the month of october of the last year, 
turkish prime minister Recep Tayyip Erdoğan warned 
that Europe would Ioose Turkey if the membership is 
not realized in 2023. Dilara Sülün who is a mem-
ber of the chamber of trade of İzmir is resolute for 
membership and defends the view that Turkey shall 
impart dynamism to EU with its young and educated 
population and developing economy. 

She added that in return for EU membership of 
Turkey, turkish farmers would obtain a stable income 
and the turkish consumers consume foodstuff of higher 
quality because of tighter norms and the young people 
would make use of equal opportunities of education. A 
feeling of disappointment has already taken its place in 
the memory of Turks even though 52 % of people are 
still fond of EU. 78 % of the turkish society believed 
in the possibility of membership in 2004 while that 
percentage is only 17 in the present day. Canan Balkır 
who is in charge of the european studies in a univer-
sity in İzmir stated her views on the subject as follows: 
“This perspective of membership had opened the way 
to big structural reforms in the country however there 
is no such an encouraging factor anymore because the 
main reward is a membership that comes very late. 
Canan Balkır continued her statement as follows: This 
is a situation which would lead to the rejection of the 
western Europe and the rising of nationalism in the 
country. Turkey is not seen as a real european country, 
it is evaluated differently. We are subjected to discrimi-
nation because of our cultural and religious identity. 
98 % of the population of Turkey is moslem. A student 
named Eda is questioning whether an Islamic country 
could really become a part of EU. 

Another obstacle in front of the integration of turkish 
in the EU is the size and population (75 million) of 
this country, which means that Turkey has the second 
biggest population in Europe and Consequently have 
a significant power within the body of the european 
institutions. Germany and France express their unwill-
ingness against the integration of Turkey, which is a gi-
ant country, into EU. The economist Dilara Sülün said 
that according to a public survey made in Turkey in the 
recent past 51, 31, 7 % of the turkish society think that 
Germany, France and Greece are the biggest obstacle in 
front of the membership of Turkey respectively. Canan 
Balkır on the other hand denounced the humiliating 
statement still made by the europeans against Turkey. 

In 2011 more than half of the French people have ex-
pressed that they don’t want to see Turkey in AB because 
of “cultural and religious differences” or “the deficiency 

sert ve olumsuz söylemlerinin ardından françois 
Hollande’ın seçilmesiyle birlikte Türkiye’nin umut-
landığını belirtti. Canan Balkır ise “Angela Merkel-
Nicolas Sarkozy ikilisi kuşkusuz en kötüsüydü. fran-
çois Hollande ile bile fazla ümit yok.” dedi. Bu en-
gellemelere rağmen Avrupa, Türkiye’nin başlıca eko-
nomik ortağı olmaktan geri kalmıyor çünkü; “Ana-
dolu Kaplanı” imrenilecek bir ekonomik sıhhatin ta-
dını çıkarıyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) 
iktidara gelmesiyle birlikte, 10 yıldan bu yana, Türk 
ekonomisi gelişme kaydetti. GSYİH yüzde 1,6 ora-
nında arttı, borçlar ise yüzde 74’den yüzde 31’e geri-
ledi. Büyüme tahminleri 2013 yılı için yüzde 4, bir 
sonraki yıl için ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Yaban-
cı yatırımlar ülkeye akın etti. 1980 ve 2000 yılların-
daki 14,8 milyar dolara karşılık 2003-2012 yıllarında 
yaklaşık 120 milyar dolar Türk ekonomisine enjekte 
edildi (çoğunlukla Avrupalı şirketler tarafından). Bu 
tabloya gölge düşüren tek şey enflasyon oranı; bugün 
yüzde 10’dan daha fazla…

Bu arada Avrupa’yı sarsan ekonomik kriz 
Türkiye’yi de etkiliyor. Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in de ifade ettiği gibi “imtiyazlı ortak” ola-
rak kalmaya devam eden eski kıta Avrupa, 2012 yı-
lında Türkiye’nin yaptığı ihracatın yalnızca yüzde 
38,3’ünü kabul edebildi. Oysa bu rakam 2002 yı-
lında yüzde 56,6’ydı. Hâlâ Avrupa Birliği’ne üye-
likten yana olan Şimşek, “Avrupa her zaman bir ba-
şarı ve Türkiye’deki büyük demokratik ve sosyal re-
formlar için ilham kaynağıdır. Ancak krizi yönet-
mek adına uygulanan çözümler belki de doğru de-
ğildi.” savunmasında bulunuyor. Türkiye, nihayet 
yeni uluslararası pazarların fethine girişti. Meh-
met Şimşek konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: 
“Seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz. Afrika, özel-
likle de Asya ile ticareti geliştiriyoruz.” Asya kıta-
sı hâlihazırda Türkiye ihracatının yüzde 35,9’unu 
oluşturuyor. Bu rakam 10 yıl önce yüzde 14’tü. 
Türklerin yeni fetihleri arasında bulunan bir başka 
ülke ise Irak… Savaş enkazı nedeniyle yeniden ya-
pılanan ülke, 2002 yılında neredeyse hiç kullanıl-
mayan bir pazarken 2011 yılında Türk ihracatının 
beş büyük güzergâhından biri hâline geldi. Avrupa 
dışındaki pazarlarla ticaretin gelişmesi, Türkiye’yi 
Avrupa’ya olan bağlılığından azat etmiyor. 
Türkiye’deki yabancı yatırımlarının en büyüğünü 
yüzde 80 ile hâlâ Avrupa sağlıyor. Türkiye, ekono-
mik ilerleyişine paralel olarak dış siyaset konusunda 
da köklü değişimler ortaya koydu. NATO operas-
yonları çerçevesinde Kosova ve Bosna-Hersek’te as-
ker bulunduran ülke, Balkanlar’daki nüfuzunu ge-
nişletiyor. Hükûmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
eski bölgeleri olan Bosna ve Sırbistan’ı barıştırma 
teşebbüsünde bulundu. Yetkililer bu bölgeye sık-
lıkla gidiyor. Türkiye ayrıca Orta Doğu’da istik-
rar öğesi olmak istiyor ve ara buluculuk faaliyetle-
rini artırıyor. Bu durum son yıllarda Irak ve lüb-
nan hükûmetleri arasındaki krizde, İran nükleer 
krizinde ve daha yakın bir zamanda Suriye krizin-
de birçok defa gerçekleşti.Türkiye’deki ana muha-
lefet partisi olan CHP üyesi faik Öztrak gibi bazı 
gözlemcilere göre AKP artık Avrupa Birliği üyeliği-
ne bel bağlamak yerine bugün daha çok Müslüman 
dünyanın lideri olma amacı güdüyor. 

(Fransa merkezli haftalık ekonomi dergisi La Tribune - 3 Ocak 2013)

of the turkish democracy. Dilara – stated that Turkey 
became hopeful especially following the election of Fran-
çois Holland as the president after the end of the term 
of Office of Nicolas Sarkozy who had adopted a hard 
and negative discourse against Turkey. Canan Balkır 
said the following in this regard: “The couple of Angela 
Merkel and Nicolas Sarkozy was undoubtedly the worst. 
But there is not much hope even with François Holland. 
However Europa shall not fail to be the leading eco-
nomic partner of Turkey despite the said obstacle because 
the “anatolian tiger” was enjoying an enviable healthy 
economy. Turkish economy has recorded a development 
together with the coming into power of Justice and De-
velopment Party (AKP). GNP increased 1.8 %. Debt 
percentage dropped from 74 % to 31 %. Rate of eco-
nomic growth is expected to be 4 % and 5 % for 2013 
and 2014 respectively. Foreign investments have flown 
into the country. 120 billion USD have been injected to 
the turkish economy in the period 2003-2012 against 
14,8 billion USD during the period 1980 – 2000 gen-
erally by the european countries. This positive general 
Outlook has been overshadowed only by the inflation 
rate which exceeds 10 % today; Meanwhile, the eco-
nomic crisis that shaked Europe effects Turkey as well. 
As has been stated by the Minister of Finance Mehmet 
Şimşek the old continent which continued as the “priv-
iliged partner” could accept only 38.3 percent of the ex-
ports made by Turkey. That figure was 56,6 % in 2002. 
Şimşek who is an advocate of membership of European 
Union says the following: “Europe has always been a 
source of inspiration for the economic success, democratic 
and social reforms in Turkey. However the methods used 
to manage the crisis were maybe not correct.”. Turkey 
finally launched the conquest of new international mar-
kets.Mehmet Şimşek said the following regarding this is-
sue: “We are diversifying our alternatives. We are devel-
oping trade with Africa and especially Asia.”. Asia has 
a share of 35.9 in the trade of Turkey today. That figure 
was 14 % 10 years before. Another country which is 
among the new conquests of Turkey is Iraq… The coun-
try which has been restructured after the wreckage of the 
war has become one of the five big routes of the export of 
Turkey in 2011 while it was a market which was almost 
not used at all in 2002. The development of trade with 
the markets outside Europe. does not release Turkey of 
its dependence on Europe. Europe provides 80 % of the 
foreign investments in Turkey with 80 %. Turkey has 
put forward radical changes in foreign policy in paralel 
to economic progress. The country which has deployed 
soldiers in Kosovo and Bosna Herzegovinia within the 
framework of NATO operations expand its influence in 
the Balkans. The government has attempted to reconcile 
Bosna and Serbia which are the former regions subor-
dinated to the Ottoman Empire. Turkish officials go to 
that region frequently.Besides Turkey wants to be a fac-
tor of stability in the middle-east region and is increas-
ing its peacemaking activities and in indeed acted as a 
mediator for the crisis between the Iraqi and Lebanon 
governments, crisis regarding the nuclear power of Iran 
and most recently for the syrian crisis. According to some 
observers like Faik Öztrak who is member of the main 
opposition party AKP aims to be the leader of the mos-
lem world today instead of relying on being a member 
of the European Union. (La Tribute, weekly economic magazine pub-

lished in France, 3 January 2013) 

TÜRKİYE SIRTINI AvRuPA’YA, 
YÜzÜNÜ ASYA’YA DÖNDÜ

TURKEY HAS TURNED ITS BACK TO EUROPE AND ITS FACE TO ASIA 
Elısa Perrıgueur - la Tribune

Türkiye, ekonomik ilerleyişine paralel 
olarak dış siyaset konusunda da köklü 
değişimler ortaya koydu. NATO operasyonları 
çerçevesinde Kosova ve Bosna-Hersek’te 
asker bulunduran ülke, Balkanlar’daki 
nüfuzunu genişletiyor. Hükûmet, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun eski bölgeleri olan Bosna 
ve Sırbistan’ı barıştırma teşebbüsünde 
bulundu. Yetkililer bu bölgeye sıklıkla gidiyor. 

Turkey has put forward radical transformations 
in the foreign policy paralel to its economic 
progress. The country which keeps military 
troops in Kosovo and Bosno-Herzegovinia 
within the framework of the NATO operations 
is expanding its influence in the Balkans. The 
government has attempted at reconciling 
Bosna and Yugoslavia which are the territories 
of the former Ottoman Empire. Turkish officials 
make frequent visits to that region. 
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Önümüzdeki dört yıllık dönemde Was-
hington nasıl bir dış politika izler? Suri-
ye, İran, Türkiye konusunda Obama yö-

netiminden farklı yaklaşımlar görmemiz mümkün 
mü? Washington’daki Amerika Dış Politika Kon-
seyi adlı düşünce kuruluşunun Başkan Yardımcı-
sı olan Ilan Berman, Başkan Obama’nın ikinci dö-
neminde izlemesi beklenen dış politikaları değer-
lendirdi. 

Soru: Sn. Ilan Berman, Başkan Obama ikinci 
dört yıllık dönemine başlamaya hazırlanıyor. Dış 
politikada İran, yönetimi bekleyen önemli konu-
lardan biri olacak. Amerika-İran ilişkileri konu-
sunda birçok yazı yazdınız. Amerika sizce İran’la 
nasıl bir ilişki içinde olur önümüzdeki dört yıl 
içinde?

Berman: İran kuşkusuz Obama yönetiminin 
ikinci döneminde dış politikada en başta olma-
sa bile en üst sıralarda yer alacak bir konu. An-
cak ikinci dönemde de birinci dönemdekine ben-
zer bir İran politikası göreceğimizi düşünüyorum. 
Son dört yıl içinde izlenen dış politikalar ve sa-
vunma stratejileri, Avrupalı müttefiklerle işbirli-
ği genişletilecek ve güçlendirilecek. Kongre’nin al-
dığı yeni yaptırım kararları da bunun bir göster-
gesi. Burada amaç, İran’a uygulanan yaptırımların 
genişletilmesi; çünkü Washington’da yaygın kanı, 
İran üzerindeki ekonomik baskının işe yaradığı, 
sonuç verdiği yönünde. Gerçi İran rejimi nükle-
er programıyla ilgili politikalarını ve tutumunu 
değiştirmedi ama yaptırımların İran ekonomisini 
sarstığını biliyoruz. Bu konuda yönetimin yapaca-
ğı şey, müttefik ülkelerle birlikte İran üzerindeki 
baskıyı daha da arttırarak ekonomik açıdan İran’ı 
izole edip diyalogda ısrar etmek olacaktır. Bu yüz-
den Başkan Obama’nın ikinci döneminde, bence 
ilk döneme benzer bir İran politikası göreceğiz.

Soru: Sizin de söylediğiniz gibi yaptırımlar 
İran’ın tutumunu değiştirmesini sağlamış değil. 
İran’ı daha çok zorlamanın bir yolu var mı sizce 
ve İran’la ilişkilerin ikinci dönemde kötüleşmesi 
mümkün mü?

Berman: Genelde dış politikada izlenen strateji, 
ülke içinde büyük sorunlar varsa, dikkatleri ulus-
lararası sorunlara çekmektir. Amerikan dış poli-
tikasında da bunu sık sık görmek mümkün. An-
cak sadece Amerika’da değil, dünyada durum böy-
le. İran konusunda da daha çok böyle bir strate-
ji izliyoruz. İran da aynı yöntemi izliyor. İran eko-
nomik açıdan zayıfladıkça, istikrarı bozulduk-
ça, başka ülkelerle daha çok ilgilenmeye başlıyor. 
Suriye’de muhalefete karşı Esat rejimine verdiği 
destekte bunu görmek mümkün. Aynı zamanda 
Irak’ta, Afganistan’da ve Yemen’de de böyle bir po-
litika izliyor. Özetle Tahran’ın daha agresif bir dış 
politika çizgisinde olduğunu görüyoruz. Bu ben-
ce İran içinde meydana gelmesini istediğimiz eko-
nomik hassasiyetten kaynaklanıyor ancak bunun 
Türkiye üzerindeki etkileri kaçınılmaz. Daha ag-
resif bir İran, Ortadoğu bölgesinde ağırlığını daha 
çok hissettiren ve tartışmalı dış politikalar izleyen 
bir İran, bence yakın komşuları için ve özellikle 
de Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Soru: Diyelim ki İran nükleer silah geliştirdi. 
Birincisi bu yakın gelecekte mümkün mü, ikincisi 
nükleer silaha sahip bir İran, komşuları için ne ka-
dar büyük bir tehdit oluşturuyor?

Berman: İran’ın nükleer bomba geliştirip geliş-
tirmeyeceği sorusuna kesin bir yanıt vermek zor. 
Çünkü Amerika ve Avrupalı müttefikleri, İran’ın 
nükleer güç elde etmesine engel olmak için her 
şeyi yapmaya kararlı. Elbette bu bize bunu önle-
yebileceğimiz konusunda yüzde yüz garanti ver-
miyor. Politikalarımız ne ölçüde etkili olur, bunu 
tahmin etmek zor. Ortadoğu bölgesinin nükleer 
bir İran yüzünden nelerle karşılaşabileceğini çok 
iyi düşünmemiz, riskleri iyi değerlendirmemiz ge-
rekir. Şu anda bile, İran, nükleer eşiğe yaklaştık-

W hat kind of a foreign policy shall America 
follow in the forthcoming period? İs it 
possible to see different approachs of the 

Obama government about Syria, Iran and Turkey? Ilan 
Berman who is the deputy chairman of the think-thank 
establish named “American Foreign Policy Council” in 
America made an evaluation of the policies that the 
president Obama is expected to follow in his second term 
of Office.

question: Mr. Ilan Berman, President Obama is 
preparing to begin his second term of office. Iran shall 

ça dış politikasında daha agresif bir tutum izleme-
ye, uluslararası alanda varlığını daha çok hissettir-
meye, komşuları için giderek daha da tehlikeli bir 
hale gelmeye ve istikrarsızlık ihraç etme çabalarını 
yoğunlaştırmaya başlamış durumda. Bu tabii, Tür-
kiye açısından da ciddi bir risk oluşturuyor. Bü-
tün bunları İran’ın Suriye konusunda perde arka-
sında izlediği kritik rolde, Suriye içinde Esat reji-
mine sağladığı yardımda çok yakından görüyoruz.

Soru: Türkiye’yle İran arasındaki ilişkiler 
NATO’nun Türkiye’ye Patriot füzeleri yerleştirme 
kararıyla gerginleşti. İran Cumhurbaşkanı Mah-

be an important foreign policy issue that is waiting to be 
handled by the american government. You have written 
many articles about the american -Iran relations. What 
kind of a relation shall there be between America and 
Iran in the forthcoming four years? 

berman: It is no doubt that Iran shall be one of the 
foreign policy issues with top priority if not the most 
important one in the second term of office of Obama. 
However I think that the Iran policy of Obama in his 
second term of office shall be similar to that in his first 
period. The foreign policies and defense strategies fol-
lowed in the last four years and cooperation with the 
european allies shall be expanded and strengthened. 

The new resolutions on sanctions adopted by the Con-
gress is an indicator of that fact. What is aimed at here 
is the expansion of the sanctions against Iran because 
the widespread conviction in Washington is that the 
economic pressure on Iran has been useful and brought 
about concrete results. In deed Iran has not changed 
its policies and attitude regarding its nuclear program 
but we know that the sanctions has shaken the Iranian 
economy. What the american governments do in this 
regard is to increase the pressure on Iran even more to-
gether with the allies, isolate Iran economically and force 
it into dialogue. So I think that we shall see a policy of 
Iran in the second term of president Obama which is 
similar to the one followed in the first term. 

question: As you have said, the sanctions have not 
brought about a change in the attitude of Iran. Is there 
any way of forcing Iran more intensively? Is a deteriora-
tion of relations with Iran possible in the second term of 
office of Obama? 

berman: A general strategy followed in foreign policy 
is to attract attention to international problems if there 
are big problems inside the country. It is also possible to 
see this in american foreign policy. However the situ-
ation is like this not only in America but all over the 
world. Our policy of Iran may also be described in this 
way. Iran itself e follows the same method. Iran begins 
to be interested more with other countries as it weakens 
economically and it is destabilized. 

We can see this in the support that Iran extends to 
the Esad regime against the opposition. It also follows 
a similar policy in Irak, Afghanistan and Yemen. In 
summary we see the Tahran has a more aggressive for-
eign policy direction. According to my view this has to 
do with the economic sensitivity that we want to arise 
within Iran. However it shall inevitably have influences 
on Turkey. A more aggressive Iran which lets its weight 
felt more intensively in the middle – eastern region and 
follows disputed policies is a serious threat for its close 
neighbors and especially Turkey. 

question: Let’s say that Iran has developed nuclear 
arms. The first question is whether this will be possible 
in the near future, secondly to what extent an Iran with 
nuclear weapons constitute a threat for its neighboors?

berman: It is difficult to give an answer to the ques-
tion of whether Iran shall develope nuclear weapons. 
Because America and its allies are ready to make eve-
rything to prevent Iran from obtaining nuclear power. 
Of course we can’t give a hundred percentage guarantee 
for preventing this. It is difficult to anticipate the extent 
to which our policies would be effective. We must think 
very well the challenges which the Middle-East region 
would confront as a result of a nuclear Iran an evaluate 
the risks involved very carefully. Even at this stage Iran 
has already begun to follow a more aggressive attitude as 
it approaches the nuclear threshold in its foreign policy, 
let its existence felt more in the international level, be-
come increasingly more dangerous for its neighbors and 
intensify its efforts to export instability to other coun-
tries. This poses a risk from the point of view of Turkey 
as well. We observe all what is said above in the hidden 
critical role the Iran follows regarding Syria and the sup-
port that it provides to the Esad regime inside Iran. 

question: The relations between Turkey and Iran 
have got tense as a result of the decision of NATO to de-
ploy Patriot missiles in Turkey. Iranian president Mah-
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‘TÜRKİYE, SÜNNİLERLE SAF TuTmAmALI’

‘TÜRKİYE, AMERİKA İÇİN 
ÇOK  ÖNEMlİ’

Suriye krizi Türkiye için belirleyici oldu, Ankara’nın zor tercihler yapmasını gerektirdi. NATO’nun, Suriye’den gelebilecek olası bir sınırötesi saldırıya karşı Türkiye’yi korumak için füze yerleştirme 
kararı alması, Türkiye’nin Suriye’yi ve füzeleri bir tehdit olarak gören İran’ı karşısına almasına neden oldu. İran’da Türkiye giderek çözümün değil, sorunun bir parçası olarak görülüyor. NATO 

içinse Türkiye sorunun değil, çözümün bir parçası, İran’ın sorunlu bir ortağı değil, çözüm üretebilecek bir ortak olarak değerlendiriliyor.

Syrian crisis has been decisive for Turkey and made it necessary for Ankara to make challenging preferences. The decision of Nato to launch missiles for the protection of Turkey against a potential 
cross-border attack that might come from Syria caused Turkey to face opposition from Syria and Iran, which considered those missiles as a threat. Turkey is increasingly seen as a part of the problem, 

not as a part of the solution. However for NATO Turkey is a part of the solution, not of the problem, i.e not as a partner of Iran that creates itself problems but a partner which can produce solutions. 

‘TuRKey MusT noT TaKe sIdes WITh The sunnIs’
‘TURKEY IS VERY IMPORTANT FOR AMERICA’ 
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mut Ahmedinejat Türkiye ziyaretini iptal etti. 
Türkiye’yle İran arasındaki ilişkiler yakın gelecek-
te kötüleşebilir mi?

Berman: Bence kötüleşecek. Çünkü son birkaç 
yıl içinde Türkiye’nin İran politikası büyük bir ev-
rimden geçti. Türkiye komşularıyla sıfır sorun po-
litikası izlerken, İran’la yapıcı ilişkiler içinde ola-
bileceğini düşünerek durumundan memnun gö-
rünüyordu. Ancak Türkiye giderek dış politikada 
daha da güçlendikçe, bölgedeki nüfuzu arttıkça, 
Arap Baharı ülkeleri için bir model olarak göste-
rildikçe ve bunu daha çok kabullendikçe, yalnız-
ca İran ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleriyle 
ideolojik ayrılığa düşmekle kalmadı, aynı zaman-
da Türkiye’nin çifte rolünü benimsemek isteme-
yen İran’la siyasi ilişkileri de çıkmaza girdi. 

Türkiye bir NATO üyesi, aynı zamanda bir Or-
tadoğu ülkesi. Bir süre Türkiye’nin hangi rolü-
nün daha ağır basacağı konusunda bir ikilem ya-
şandığını düşünüyorum. Suriye krizi Türkiye için 
belirleyici oldu, Ankara’nın zor tercihler yapma-
sını gerektirdi. NATO’nun, Suriye’den gelebile-
cek olası bir sınırötesi saldırıya karşı Türkiye’yi 
korumak için füze yerleştirme kararı alması, 
Türkiye’nin Suriye’yi ve füzeleri bir tehdit olarak 
gören İran’ı karşısına almasına neden oldu. füze 
kararı Ahmedinejat’ı ve Tahran’daki öteki yetkili-
leri kızdırdı. İran’da Türkiye giderek çözümün de-
ğil, sorunun bir parçası olarak görülüyor. NATO 
içinse Türkiye sorunun değil, çözümün bir parça-
sı, İran’ın sorunlu bir ortağı değil, çözüm üretebi-
lecek bir ortak olarak değerlendiriliyor.

Soru: Türkiye’nin, komşularıyla sıfır sorun po-
litikası, sizce beklendiği kadar başarılı oldu mu?

Berman: Bence Adalet ve Kalkınma Partisi hü-
kümeti giderek güçlenirken ve ekonomik refahı 
arttırmaya yönelik adımlar atarken, Türkiye’nin 
komşularla sıfır sorun politikası bir süre iyi işle-
di. Artık bu dönem geçti. Şimdi gördüğümüz, 
Ankara’nın izlediği, toprak açısından değil ama 
dış politikada vizyon olarak daha büyük bir Tür-
kiye politikası. Türkiye’nin bölgede oynayabileceği 
rol konusunda Obama yönetimi çok olumlu dü-
şünüyor. Beyaz Saray yetkilileri açıkça Türkiye’nin 
Arap Baharı ülkeleri için bir model olabileceğini 
söyledi. Suriye’ye komşu olarak bu ülkeyle ilişkile-
rine yeni bir yön veren Türkiye önemli bir güven-
lik noktası oluşturuyor. Türkiye de bu rolü gide-
rek daha büyük bir istekle benimsediği için artık 
komşularla sıfır sorun politikası geçerliliğini kay-
betmiş durumda. Ayrıca Türkiye bölge konusunda 
farklı bir vizyonu olan İran gibi ülkelerle de anlaş-
mazlığa düştüğü için artık bu politika geride kal-
dı diyebiliriz.

Soru: Türk-Amerikan ilişkileri açısından Oba-
ma yönetiminin ikinci dört yıllık döneminde neler 
beklemeliyiz? İlişkiler sizce gelişir mi, aynı mı ka-
lır, ya da gerginlik yaşanması mümkün mü?

Berman: Kuşkusuz şu anda durum ilişkilerin ya 
aynı kalacağını ya da olumlu yönde ilerleyeceğini 
gösteriyor. Birçok şey Obama yönetiminin NATO 
konusunda, Suriye konusunda, füze savunma sis-
temleri konusunda ne yapacağına bağlı. Bu üç 
konuda da Türkiye çok büyük bir role sahip ve 
Amerika’nın bütün bu konularda Türkiye’yle di-
yaloğu sürdürmesi bir seçenek değil, bir zorunlu-
luk. Ancak eğer Obama yönetimi NATO’ya des-
teğini azaltmaya karar verir, Suriye konusunda pa-
sif bir politika izlemeye devam eder ve Avrupa’daki 
füze savunma sistemlerine desteğini azaltırsa, o za-
man Türkiye’yle danışmalar şimdiki düzeyinde ka-
lır. Bunlar olmazsa Amerika’yla Türkiye arasında-
ki diyaloğun daha da arttığını göreceğimize ina-
nıyorum. 

‘Ankara Sünniler’le saf tutmamalı’

Cengiz Aktar’a göre Ankara’nın bölgesel diplo-

mut Ahmedinejat has canceled his visit to Turkey. Can 
the relations between Turkey and Iran deteriorate in the 
near future? 

berman: I think they will deteriorate because the 
relations of Turkey with Iran have undergone a great 
evolution in the last few years. While Turkey followed a 
policy of “zero problem ” with its neighbors she looked 
quite content thinking that it could develope positive 
relations with Iran. 

However as Turkey has strengthened more in foreign 
policy, her influence in the region increased. She was 
shown as a model for the countries in the region and 
increasingly adopted such an ascription. She not only 
fell into an ideological seperation with the countries in 
the region like Iran and Saudi Arabia but its political 
relations with Iran, which did not want to accept the 
twofold role of Turkey, have also came to a deadlock. 
Turkey is both a NATO and Middle-East country. I 
think that there has been a dilemna for a certain time 
regarding which role of Turkey would prevail. Syrian 
crisis became decisive for Turkey. It induced Ankara to 
make difficult decisions. The decision of NATO to de-
ploy missiles against a cross-border attack from Syria in 
order to protect Turkey caused Turkey to face opposition 
from Iran and Syria, which considered these missiles as 
a threat against itself. The decision on missiles made Ah-
medinejat and other officials in Tahran angry. 

For NATO on the other hand, Turkey İs considered 
as a part not of the problem but of the solution, as a 
partner which can produce solution.

question: has Turkey ’s policy of “zero problem” with 
the neighbors been as successful as expected? 

berman: My view is that that zero problem poli-
cy had functioned well for a definite period of time 
while justice and Development party was increasingly 

maside kan kaybına uğramasına neden olan diğer 
etkenler, Suudi Arabistan ve Katar gibi Sünni ül-
kelerle kurduğu ittifak, aynı zamanda İran ve Irak 
gibi Şii yönetimlere karşı aldığı hasmane tutum. 
Bu etkenler, Aktar’a göre Türkiye’yi bölgede yal-
nız bırakıyor, önemli bir diplomatik oyuncu olma-
sını engelliyor. Cengiz Aktar Türkiye’nin bölgesel 
diplomasideki eski günlerine dönmesinin tek yo-
lunun “gerçekten tarafsız ülke” olmasından geçti-
ğini, sistematik bir şekilde Sünni gruplar yanında 
saf tuttuğu sürece Ortadoğu’da dışlanacağını savu-
nuyor.

‘mısır’la bölgesel rekabet hasmane değil’

Hürriyet Daily News gazetesi köşe yazarı Semih 
İdiz ise, Türkiye ne yaparsa yapsın, Mısır tarafın-
dan gölgelenmekten kurtulamayacağı görüşünde. 
İdiz’e göre Türkiye’nin Mısır karşısındaki dezavan-
tajı, bir Arap devleti olmaması. Semih İdiz, “Pan-
Arabizm boyutu, bölgede ağırlığın Mısır lehine 
kaymasına yol açacak.” diyor. Ama İdiz, Türkiye 
ve Mısır rekabetinin geçmişte hasmane olmadığı 
gibi gelecekte de bu dostane halini sürdüreceğini 
söylüyor. Diplomasi uzmanı İdiz, Mısır’da iç istik-
rarın düzeleceği, ekonomik, siyasi ve sosyal kalkın-
ma sağlanacağı konusunda iyimser. Bu da kendisi-
ne göre Mısır’ın Ortadoğu’da baskın bir güç olma-
sının kapılarını açacak.Bununla birlikte Mısır hala 
siyasi belirsizlik yaşıyor ve ülke olası karışıklıklara 
gebe. Bundan dolayı da uzmanlar, Ortadoğu’daki 
bölgesel önemi açısından Türkiye’nin alelacele 
defterden silinmemesi gerektiğini savunuyor. 
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strengthening and taking steps towards increasing the 
economic wealth. 

However that period is over. What we see now is a vi-
sion of a greater Turkey in foreign policy, not ito expand-
ing its territories but in terms of the role that it can play 
in the region. Obama government thinks very positively 
about that role. Officials of the white house openly stated 
that Turkey could be a model for the countries of the 
Arab spring. 

Turkey which gave a new direction to its relations 
with Syria as a neighbor of that country constitutes an 
important point of security. The policy of zero problems 
with the neighbors have lost its validity since Turkey has 
adopted that role with an increasingly bigger desire. We 
can further say that this policy has totally remained in 
the past since Turkey has fallen into dispute with coun-
tries like Iran which has a different vision about the the 
region. 

question: What should we expect from the Obama 
government from the point of view the turkish – ameri-
can relations in Obama’s second term of Office? Shall 
these relations develope, remain as before or is there the 
possibility of a tension to ocur? 

berman: The actual situation shows that the rela-
tions shall remain the same or proceed in a positive 
direction. Many things are dependent on what the 
Obama government shall do regarding NATO, Syria 
and missile defense system. Turkey has a significant role 
in all these three issues and following a policy of dia-
logue with Turkey in all these areas is not an option but 
a necessity for America. But if the Obama government 
decides to reduce its support for NATO, continueş a pos-
sive policy regarding Syria and reduces its support for the 
anti-missile defense systems in Europe then consulting 
with Turkey remains at the present level. If these do not 
happen, we believe that the dialogue between America 
and Turkey shall increase. 

“ankara must not take sides with sunnis”

According to Cengiz Aktar, other factors that cause 
Ankara to incur weakening in the regional diplomacy 
is alliance with the sunni countries like Suudi Arabia 
and Katar while adopting a hostile attitude towards 
the Shiite governments in the countries like İran and 
Iraq makes Turkey a Lonely country in the region and 
prevents it to be an important diplomatic actor. Cengiz 
Aktar says that the only way for Turkey to return to the 
old days in the field of foreign policy is to be a “really 
impartially country ” and that it would be excluded 
from the Middle-East if it continiously take sides with 
the Sunnis. 

The regional competition with egypt is not for 
hostility

Columnist of Hürriyet Daily News Semih İdiz on the 
other hand defends the view q Turkey shall not get rid 
of being overshadowed by Egypt whatever efforts it may 
show for that purpose. According to İdiz, the disadvan-
tage of Turkey against Egypt is that it is not an arabian 
country. Semih İdiz says that “pan-arabism dimen-
sion shall lead the weight in the region to shift towards 
Egypt.” But Idiz adds that the competition between 
Turkey and Egypt has not been hostile in the past and 
shall maintain its amicable character in the future as 
well. Diplomacy expert Idiz is optimistic about the bet-
terment of domestic stability in Egypt and the economic, 
political and social development to be realized and this, 
according to him, shall open the doors for Egypt for be-
ing a predominant power in the Middle-East. However, 
in the present time Egypt is undergoing a Period of po-
litical uncertainity and the country is expecting poten-
tial turmoils. For that reason the experts say that Turkey 
must not be dropped completely from the point of view 
of its signifigance in the Middle-East. 
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Mısır’ın geçen ay İsrail ve Hamas ara-
sında ateşkes sağlayarak taraflar arasın-
daki şiddet olaylarını sona erdirmesi, göz-
lemciler tarafından Kahire hükümetinin dip-
lomatik zaferi olarak değerlendiriliyor. An-
cak Mısır’ın bu zaferini Türkiye’nin bölge-
deki nüfuzunun azalması şeklinde yorum-
layanlar da var.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağ-
lanması Mısır Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi’ye yaradı. Bahçeşehir Üniversi-
tesinden siyaset bilimci ve uluslararası iliş-
kiler uzmanı Cengiz Aktar’a göre Mısır’ın 
bu başarısı, Türk diplomasisinin bölgedeki 
öneminin azaldığına işaret ediyor. Mısır’ın 
İsrail-Filistin sorununda uzmanlaştığına 
dikkati çeken Cengiz Aktar, geçen yıl Hüs-
nü Mübarek’in devrilmesine yol açan olay-
lar nedeniyle kısa bir süreliğine bu meşga-
lesine ara verdiğini, ama son dönemde ko-
nuya yeniden dönüş yaptığını belirtiyor. Ak-
tar Mısır’da istikrarın düzelmesi, Mursi’nin 
de Amerika ve Batı’yla iyi ilişkiler kurması 
sonucu, Türkiye’nin bu süreçte devre dışı 
kaldığı görüşünde.

Ankara ise krizin çözümünde önem-
li rol aldığını savunuyor. Ancak Ankara’nın 
İsrail’le diplomatik ilişkilerini neredeyse bi-
tirmiş olması, bu çabaları baltalayan et-
ken oldu. İki buçuk yıl önceki Mavi Marma-
ra baskınında dokuz Türk’ün İsrail askerle-
rince öldürülmesi yüzünden iki ülke ilişkileri 
kopma noktasına gelmişti.

Türkiye Ortadoğu’daki 
Ağırlığını Yitiriyor mu? 

The fact that Egypt has suceeded in ensuring 
cease-fire between Israel and Hamas last month 
and putting an end to the armed violence betwe-
en them has been evaluated as a diplomatic vic-
tory of the Cairo government by the political ob-
severs. However there are also those who in-
terpret th victory of Egypt as the decreasing of 
the influence of Turkey in the region. Ensuring 
the cease-fire between Israel and Hamas has 
inured to the benefit of the egyptian president 
Muhammed Mursi. Cengiz Aktar who is a politi-
cal scientist and expert of international relations 
from Bahçeşehir University says that this suc-
cess of Egypt has lead to the decrease of the im-
portance of the turkish diplomacy in the region. 
Aktar who pointed out that Egypt has specialized 
in the israeli-palestine problem said that Egypt 
suspended that mission for a short time last year 
because of the events that had led to the toppling 
of Husnu Mubarek but that it has undertaken the 
same mission in the recent past again. Aktar is of 
the view that the restabilisation of Egypt and the 
establishment of good relations between Egypt 
and USA has bypassed Turkey in that process..

Ankara claims that it had played an important 
role in resolving the crisis. However the fact that 
Ankara has put an end to all diplomatic relations 
with Israel was the main factor that has hindered 
Ankara’s efforts in that direction. The relations 
between the two countries had come to the po-
int of breakaway during the raid on the boat Blue 
Marmara as a result of which nine turks have 
been killed by the Israeli soldiers. 

Is Turkey loosing its  
weight in the Middle-East? 

Gazze’nin Hamas üyesi 
Başbakanı İsmail Haniye 
ve Mısır Başbakanı Hişam 
Kandil Gazze’de.

Gazze’s prime minister. 
İsmail Haniye and Egyp-

tian prime minister Hişam 
Kandil are in Gazze.
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‘TÜRKİYE, SÜNNİLERLE SAF TuTmAmALI’

‘TÜRKİYE, AMERİKA İÇİN ÇOK  ÖNEMlİ’
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Jacques Delors: “Türkiye’ye hayır demek bü-
yük bir hataydı”

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 10 yıl boyun-
ca başkanlığını yapan Jacques Delors, birliğin en 
önemli mimarlarından biri… Euronews, Avru-
pa Birliği’ne verilen Nobel Barış Ödülü vesilesiy-
le, Delors’la Paris’teki bürosunda özel bir röportaj 
gerçekleştirdi. 

Soru: Norveç Komitesi’nin Nobel Barış Ödülü 
için Avrupa Birliği’ni seçtiği o anı hatırlıyor musu-
nuz? İlk tepkiniz, ilk düşünceleriniz nelerdi? 

Jacques Delors: Avrupa’nın bütün atalarını, bir 
Avrupa vizyonu, ruhu ve ahlakı oluşturmamıza 
fırsat veren bütün önemli anları düşündüm. Öte 
yandan Avrupa davasının savunucularını andım. 
Çünkü bu hiç kolay bir şey değil. Şu an çok hassas 
bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla, bazı sosyal 
ağların ve medyanın ödülü bir iğneleme malzeme-
si olarak kullanmasını bekliyordum. Ama bu her-
şeyden önce tüm Avrupalılara verilmiş bir ödül. 

Soru: Norveç Nobel Komitesi, Avrupa Bir-
liği’nin genişlemesinden tarihte yeni bir çağ gibi 
söz etti. Ancak, 2004’de 10 yeni ülkenin birliğe 
dahil edildiği genişlemenin, bugün yaşanan politi-
ka ve yönetim sorunlarının kaynağı olduğuna iliş-
kin ciddi eleştiriler mevcut. Bu konuda ne düşü-
nüyorsunuz?

Jacques Delors: Bir taraftan, İspanya ve 
Portekiz’in katılımı gibi çok başarılı geçen ve po-
litik bir vizyonun simgesi olan genişlemeler var. 
O dönemde yönetimdeki isimler ki ben o sırada 
komitenin başında bulunuyordum, bir çeşit dik-
tatür rejiminden çıkan bu halklara yardım elini 
uzatmak ve yeni bir demokrasi şansı tanımak is-
tedi. Aynı zamanda, yaşam standartları Avrupa 
ortalamasının altında olduğu için, şu anda Avru-
pa Birliği bütçesinin 3’te birini oluşturan uyum 
politikalarının uygulamaya konulmasını öner-
miştim. 

Bu önemli bir andı. İngiltere tarafından kuru-
lan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerine gelin-
ce, onlara çok daha geniş bir serbest değişim alanı 
önerdim. Norveç dışında hepsi Avrupa Birliği’ne 
katılmayı kabul etti. Berlin Duvarı’nın yıkılmasıy-
la birlikte birçok yeni ülkenin birliğe katılmasının 
da yolu açılmış oldu. Bugün hala, bu genişlemenin 
çok hızlı yapıldığını düşünüyorum. Onları ağırla-
madan önce eve çeki düzen vermeye çalışmadık. 
zaten, 1992’de, lizbon Avrupa Konseyinde, “Av-
rupa Birliği’ne katılacaklar, acele etmemize gerek 
yok.” demiştim, “öncelikle kendi kurumlarımızı, 
mali kanunlarımızı yapılaştıralım”. Ancak herkes, 
o çoşkuyla bunun bir an önce yapılmasını istiyor-
du… Bana göre genişlemenin boyutlarını ve de-
rinliğini iyi ölçemedik. 

Soru: Ekonomik kriz Euro’nun sınırlarını da 
ortaya koydu. Sonuç olarak ortak para birimini 
kullanmak doğru bir karar mıydı?

Jacques Delors: Evet. Bu doğru bir karardı an-
cak bir üretim hatası vardı. Euro üzerine hazırla-
dığımız bir rapor var: Delors Komitesi Raporu. 
Bu Euro’yu nasıl yürürlüğe sokabileceğimize dair, 
ekonomik ve parasal olmak üzere iki kısımdan 
oluşan bir rapordu. 

Üretim hatası, raporun ekonomi kısmının gör-
mezden gelinmesiydi. Bu hatayı sonrasında çok 
ağır ödedik, çünkü ekonomi politikalarının bir 
kordinasyonu yapılmadı. Bakanlar arasında, Irlan-
da, İspanya ve Portekiz’de sistemin ciddi sorunlar 
yaşadığını görmemize olanak sağlayacak açık yü-
rekli tartışmalar yaşanmadı. Neden? Çünkü o dö-
nemde Euro istikrarlı yükselişiyle bizi koruyordu, 
kendi hatalarımızdan bile… Bugün tamir etme-
miz gereken işte bu üretim hatası. 

Soru: vatandaşların Avrupa’ya tekrar güvenme-
si için ne yapmalıyız? 

Jacques Delors: zor durumda olan ülkelerin 
halklarının verdiği tepkileri okuyorum, hiçbir za-
man “hükümetlerimiz aptallık yaptı, onların ha-
talarının bedelini biz ödüyoruz” demiyorlar. Di-
yorlar ki “bu egemen ideoloji, Avrupa Birliği’nin 
suçu…” Yani, Avrupa Birliği’nin sağladığı avantaj-
ları, gelecek nesiller için temsil ettiklerini anlatma-
ya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
var. Artık Avrupa Birliği’nde çalışmadığım ve be-
nim zamanımda işler daha kolay olduğu için size 
şunu söyleyeceğim: 

Avrupa Birliği davasına sıkı sıkıya bağlanmalı-
yız. Tüm Avrupa’da özgürce dolaşma hakkına sa-
hip olan bir tek Avrupa Birliği Komisyon Başka-
nı değil. Hükümetlerin “bu Brüksel’in suçu” ya da 
“bu Amerika Birleşik Devletleri’nin suçu deme-
yi bırakıp, “bugüne kadar bunları yaptık, bu yol-
da devam etmeliyiz, sonuçları hepimiz için iyi ola-
cak” demeleri gerek. 

Soru: Avrupa Birliği zamanla siyasi bir birliğe 
dönüşebilir mi? 

Jacques Delors: Şu anda böyle bir şeyin müm-
kün olduğunu düşünmüyorum. farklılaşma, her 
zaman Avrupa Birliği’nin en büyük fiziki güçle-
rinden biri oldu: Shengen ve Euro gibi… Ben-
ce Euro Bölgesi’nin sağlamlaştırılmış ortaklık-
larla güçlendirilmesi şart. Anlaşmalarda öngörü-
len de bu zaten… Euro Bölgesi’nin kendi bütçe-
sinin, kendi ekonomik regülasyon araçlarının ol-
ması gerek. Bir de finans Danışmanlığı Acentesi 
kurmamız lazım. Bu kurum hem devletleri göze-
tecek, hem de zor durumda olduklarında, işler yo-
lundan çıkmadan onlara yardım edecek. Ben bü-
yük, açık, tek pazar mantalitesi üzerine kurulmuş 
bir Avrupa hayal ediyorum. İnsanların, hizmetle-
rin, ürünlerin ve paranın dolaşımının özgür oldu-
ğu bir Avrupa. Dünya vizyonuna sahip, Birleşmiş 
Milletler’e reforma gitme konusunda ilham vere-
cek bir Avrupa…

Soru: Euro krizinin Türkiye gibi Avrupa Birliği 
potansiyel adaylarının gözünü korkuttuğunu dü-
şünüyor musunuz? 

Jacques Delors: Çok sayıda devlet adamı “Tür-
kiye mi? Asla!” dedi. Bence bu çok büyük bir hatay-
dı. Çünkü bu bizim dünyada “bir grup Hristiyan” 
imajı çizmemize neden oldu. Bu varolan çatlakların 
büyümesinin esas sebepleri arasındaydı. Muhafaza-
karlarla, ötekileştirmeyle zaten yeterince savaşıyo-
ruz, bir de biz kendimize sıkıntı yaratmamalıydık. 
Birçok hükümet küçük hesaplar peşinde… İhtiya-
cımız olan şeyi açıklamak için, Prodi hükümetinde 
Ekonomi Bakanı olarak harika işler çıkaran Tom-
maso Padoa-Schioppa’dan bir alıntı yapmak iste-
rim: “Devletlere titizlik, Avrupa’ya rahatlık”. İna-
nın, eğer bütçeye sadece 200 milyar Euro eklesek ve 
bu parayı ekolojik gelişme ve araştırmalara ayırsak, 
Avrupa eski suretine yeniden kavuşur.

* Sonja Galler, Qantara muhairi, Jan Felix Engelhardt ise Leiden Üni-
versitesi Ortadoğu Çalışmaları Enst. Research Masters programında Türki-
ye -İsrail ilişkileri üzerine çalışıyor.

‘TuRKey MusT noT TaKe sIdes WITh The sunnIs’ 

‘TURKEY IS VERY IMPORTANT FOR AMERICA’
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Jacques delors: It was a big mistake to say no to 
Turkey. 

Jacques Delors who has been the chairman of the 
commission of european union for a period of 10 years 
is one of the most important architects of the union… 
Euranews has made a special interview with Delors in 
his Office in Paris on the occasion of the Nobel Peace 
Prize given to the european union. 

question: Do you remember that moment during 
which Norway committee has chosen the european un-
ion for Nobel Peace Prize. What was your reaction and 
initial thoughts? 

Jacques delors: At that moment I thought about 
all ancestors of Europe and all important moments that 
gave us the opportunity to form a european vision, spirit 
and morality. On one side, I commemorated the advo-
cates of the european cause. Because this is not a very 
easy thing at all. We are currently passing through a very 
sensitive moment. For that reason I had thought that 
some social networks and media would use the prize as 
a means of irony. However this is a prize given to all 
europeans before all else. 

question: The Norwegian Nobel committee men-
tioned the expansion of the european union as the begin-
ning of a new era in history. However there are serious 
criticisms according to which the expansion of the union 
as a result of which 10 new countries were included in 
the union in 2004 has been the structure of the govern-
mental and political problems which are are experienced 
today. What do you think about this?

Jacques delors: On one side, there are examples of 
expansion like Spain and Portugal’s becoming a EU 
member which have been the symbols of a very successful 
political vision. The top level officials of the EU commis-
sion, which was presided by me in that period, wanted 
to extend help to these people who had just gotten rid of 
a kind of dictatorial regime and give them a new chance 
for democracy. At the same time, I had proposed the im-
plementation of harmonisation policies, which currently 

forms 1/3 of the budget of the european union, since the 
living conditions in those countries were under the aver-
age of Europe. That was an important moment. As far 
as the european free trade union, which has been found-
ed by England, is concerned, I proposed a much wider 
field of free Exchange to the countries which were the 
members of that union. All of them except Norway ac-
cepted to enter the european union. The way was paved 
for the entrance of many new countries together with the 
destruction of Berlin Wall. I still think that the expan-
sion process has been very rapid then necessary. We did 
not try to tidy up before hosting these countries. In deed 
I had already said in the european council in Lesabon 
in 1992 that these countries would enter EU at any rate 
and Consequently there was no necessity to hurry. We 
should have first have established our own institutions 
and enact our fiscal laws. However everybody was very 
enthusiastic about expansion of EU and wanted it to 
be completed very quickly. According to me we couldn’t 
have calculated the dimensions and depth of expansion.

question: The economic crisis has shown the limits 
of Euro at the same time. As a result, was it a correct 
decision to use the common monetary unit? 

Jacques delors: Yes that was a correct decision. 
However there was a production error. There is a re-
port that we had prepared about Euro: Report of Delors 
Committee. That was a report about how we could 
put Euro into effect and was divided into two sections, 
namely economic and monetary. Production error was 
the negligence of the economic part of the report. Later 
we had to pay very heavily for that error because the 
economic policies were not coordinated. Frank discus-
sions among the ministers, which would enable us to see 
that the system had incurred serious problems in Ireland, 
Spain and Portugal, did not take place. Why? Because 
Euro was protecting us with its increasing power during 
that period during that period, even from our own er-
rors... What we have to repair is this production error. 

question: What should we do in order to let the citi-
zens trust Europe again? 

Jacques delors: I read news about the reactions that 
the people of the countries, which are in a difficult situ-
ation give. They never say “Our governments have be-
haved in a stupid way and we pay the consideration for 
their errors”. They rather say “This is the guilt of the pre-
dominant ideology, the guilt of european union…” This 
means that we need more than ever to tell the advantages 
provided by the european union and what they represent 
for the future generations. I can say to you the following 
since I don't work in the european union any more and 
because the things were easier during my period: We must 
tightly adhere to the cause of the european union. It is not 
only the president of the commission of european union 
who has the right to move freely. The governments must 
say “we had done these up to now, we must continue in 
this way, its outcome will be good for all of us.” 

question: Can the european union turn into a po-
litical union within the course of time? 

Jacques delors: I don’t think that such a thing is 
possible at the moment. Differentiation has always been 
one of the biggest physically strong points of the Euro-
pean Union, like Shengen and Euro. According to me 
Euro region must be strengthened by means of consoli-
dated partnerships. That is in deed what was prescribed 
by the treaties. Euro zone must have its own budget and 
and means of economic regulation. Moreover we must 
establish an agency of financial consultancy. That insti-
tution shall both monitor the states and extend help to 
them before being too late, when they are in a difficult 
situation. I dream of a Europa which is founded on the 
basis of a mentality of a big and open single market. A 
Europa where the circulation of people, services, prod-
ucts and Money is free.. A Europa which has a global 
vision and can give inspiration to Union Nations to 
launch reforms.

question: Do you think that the crisis of Euro has 
frightened countries like Turkey which are the potential 
candidates of European Union? 

Jacques delors: Many statesmen said “Turkey? 
Never!”. That was a big mistake according to me be-
cause such an approach has given to the whole world the 
impression that we see ourselves as a group of christians. 
This mistake was one of the reasons of the growth of ex-
isting cracks. We already make enough efforts to fight 
with the conservatives and marginalization. We must 
not put an addditinal burden on ourselves. Many gov-
ernments consider things only with a very limited vi-
sion.. I would like to make a citation from Tommaso 
Padoa Scihoppa who had made wonderful things as the 
minister of economy of the Prodi government: “Rigour 
for the governments, comfort for Europe.” Please believe 
me that if we only add 200 billion Euro to the budget 
and allocate that Money for ecological development and 
research activities Europe shall recover its previous face..

* Sonja Galler, correspondent of Qantara; is currently 
carrying out a study on Turkish-Israeli relations in the 
research masters program of Jan Felix Engelhardt Lei-
denUniversity..
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Avrupa ortak para birimi 
Euro’nun geçmişi aynı zaman-
da kural ihlâlleri tarihi de oldu. 

Euro’nun kurtarılmasında da aynı yol 
izleniyor. 2009 yılında Japon iktisat-
çı Kenichi Ohmae, Euro’nun değerini 
sıkı mali disiplinden aldığını yazmıştı. 
Kastettiği ise, Euro’nun tedavüle gir-
mesinden önce, aşırı borçlanmayı ön-
leyip bütçenin sağlığını garanti altına 
alacak olan istikrar ve büyüme paktı-
nın kararlaştırılmış olmasıydı.

Oysa Japon ilim adamı, paktın 
para birliği üyeleri tarafından hiçbir 
zaman dikkate alınmadığını gözden 
kaçırmıştı. Deutsche Bank’ın ana-
liz uzmanlarından Nicolaus Heinen 
borç krizini konu alan son kitabın-
da, borç stoku milli gelirinin yüzde 
60’ını bir hayli aşan Belçika, Yunanis-
tan ve İtalya’nın da ortak para bölgesi-
ne alındığını yazıyor. İstikrar ve büyü-
me paktına öldürücü darbe, Alman-
ya ve fransa’nın aşırı bütçe açığı yü-
zünden cezai müeyyideye uğramaktan 
kurtulduğu 2003 yılında indirilmişti. 
Maastricht kriterleri şimdiye kadar 
yüzden fazla kez ihlâl edildi ama kri-
terlere uymayanlar hiçbir ceza alma-
dı. Avrupa’nın en büyük eksiği mali 
disiplin olabilir mi? Ne zaman hükü-
metler tutumlu olmaya zorlansa, ku-
ral belirleme teşebbüsleri boşa çıkı-
yordu. Deutsche Bank iktisatçısı He-
inen, uyulması şart olan ve somut he-
defler koyan kurallara Avrupa’nın ku-
zeyi emir gibi uyarken, Güney Avru-
pa ülkelerinin bu kuralları sadece bir 
tavsiye olarak algıladıklarını belirti-
yor. Almanya prensiplerde diretir-
ken fransa “duruma göre karar ver-
me” noktasından hareket ediyordu. 
Borç krizinin Yunanistan’dan bütün 
Euro Bölgesi’ne bulaşma tehlikesi baş 
gösterdiğinde, fransız ekolü ağır bas-
tı. 2010 Mayıs ayında, borçlu ülkele-
re dışarıdan yardım etmeme şartı ku-
lak ardı edildi ve başı sıkışan her ülke 
bol keseden yardım aldı.

Ekonomik araştırma enstitüsü baş-
kanı Wim Kösters, para birliğinin ya-
şatılabilmesi için kuralların bağlayı-
cı olmasının ve bu kurallara uyulma-
sının büyük önem arz ettiğini söylü-
yor. Kösters’e göre, kurallara bağlı ka-
lınmazsa para birliğinin sonu gelir ve 
Euro da yaşama şansını kaybeder. İkti-
satçı Kösters üyelerin kendi koydukla-
rı kurallara bağlı kalmaları durumun-
da güven kaybının telafi edilebileceği-
ni söylüyor. Ama koyduğu kuralı uy-
gulayan ülke bulmak zor. Ortak para 
bölgesi üyeleri kendi kırmızı çizgileri-
ne bazen birkaç ay ya da hafta, bazen 
de ancak birkaç gün dayanabiliyor-
lar. Borçlu ülkelerin ödeyeceği makul 
borç faizinden, sıkı reform şartlarına 
ve olmaması gerektiği halde sonunda 
Yunanistan’a uygulanan borçların si-
linmesine kadar bu hep böyle oldu.

Alman bankacı yılbaşında yürürlü-
ğe giren mali paktı dişleri dökülmüş 
aslana benzetiyor ve kriz ülkelerini ya-
pısal reform mecburiyetinden kurta-
racağı gerekçesiyle, ortak para bölge-
sindeki borçların paylaşılması anla-
mına gelen Eurobond projesinin de 
“saçmalık” olduğunu söylüyor. Nicol-
laus Heinen 2011 yılında kararlaştırı-
lan ve bütün Avrupa Birliği ülkeleri-
ne borçların kapatılıp yapısal reform-
ların nasıl yapılabileceğine dair tavsi-
yeler içeren kılavuzun daha makul ku-
rallar içerdiğini belirtiyor. 

T he past of the common monetary 
unit of Europe, namely Euro is at 
the same time full of violations of 

rules. In 2009 the japanese economist Ken-
ichi Ohman had stated that Euro received 
its power from tight fiscal discipline. What 
he had meant was that the stability and 
growth pact, which would prevent extreme 
indebtness and ensure a solid budget to be 
prepared before the circulation of Euro, has 
been signed. 

However the japanese scientist has 
overlooked the fact that the said pact has 
never been taken into consideration by the 
members of the monetary union. Nicolaus 
Heinen, who is one of the money experts of 
Deutsche Bank states that Belgium, Greece 
an Italy, of which debt stock has exceeded 
more than 60 % of their national income 
were also taken into the common monetary 
region. The deady blow on the stability and 
growth pact were dealt in the year 2003 
when Germany and France have gotten rid 
of incurring a penal sanction because of ex-
treme budget deficit. 

Maastrich criterion have been violated 
for more than hundred times up to now 
but those countries which violated them 
were not subjected to any punishment. Can 
the lack of fiscal discipline be the biggest 
deficiency of Europe? The attempts at deter-
mining the rules came to nothing whenever 
the governments were forced to be thrifty. 
Deutsche Bank economist Heinen states 
that the northern part of Europe complied 
with the mandatory rules that poses concrete 
targets while the south european countries 
perceive those rules as recommendations. 
While Germany insists on principles France 
departed from the point of view of making 
decisions depending on the situation. When 
the danger appeared that the debt crisis of 
Greece could spread all over Euro zone the 
french approach prevailed. The stipulation 
that prescribed not to help the indebted 
countries from outside was turned a deaf 
ear and an ample help was extended to all 
countries which fell into hardship. Head 
of the economic research institution Wim 
Kosters says that the rules must be binding 
and compliance with tho rules is very im-
portant in order to let the monetary union 
survive. According to Koster, the monetary 
union will come to an end and eur looses its 
chance to survive if the rules are not com-
plied with. The economist Kosters says that 
if the members adhere to the rules which 
they had imposed themselves then the loss 
of confidence could be compensated. How-
ever It is difficult to find countries which 
implement the rules that they have imposed 
to themselves. The members of the common 
monetary zone are showing the ability to 
endure the red lines, that they themselwes 
have imposed, only for a few months and 
sometimes only for a few days. This has 
always been so from the interest rate to be 
paid by the indebted countries to the tight 
reform conditions, up to the cancellation 
of the debts of Greece even if this hadn’t to 
be done. The german banker likens the fi-
nancial pact which went into effect in the 
new year’s day to a lion who have lost his 
teeth as a result of old age and states that 
the Eurobond project which means sharing 
the debts in the common monetary zone, 
is a shear non-sense since it would ensure 
the countries in crisis to get rid of the neces-
sity of making structural reforms. Nicollaus 
Heinen states that the guide which has been 
adopted in 2011 and contains recommen-
dations for all EU countries about how to 
close their debts and introduce structural 
reforms contain more reasonable rules. 

zhang Danhong

KRİz, KuRALLARI uNuTTuRDu

KuRAllAR, ‘KÜÇÜKlER’ İÇİN MİDİR?

Maastricht kriterleri şimdiye kadar yüzden fazla kez ihlâl edildi ama kriterlere uymayanlar hiçbir ceza almadı. Koyduğu kuralı uygulayan ülke bulmak zor. Ne zaman hükümetler tutumlu 
olmaya zorlansa, kural belirleme teşebbüsleri boşa çıkıyor. Fransız ekolü ağır bastı ve başı sıkışan her ülke bol keseden yardım aldı. Kurallara bağlı kalınmazsa para birliğinin sonu gelir.

Maastrich criteria have been violated for more than hundred times but no punishments were imposed on those who violated them. It is difficult to find a country which enforces the rules that 
it had imposed. Whenever the countries are forced into being thrifty, the attempts at determining the rules came to nothing. The french approach prevailed and every country which was in 

trouble had received a big aid. The monetary union shall come to an end if the rules are not complied with. 

The cRIsIs has caused To FoRgeT The Rules

ARE THE RULES FOR MINORS? 

Avrupa’nın, Birlik üyelerini rekabete özendiren süreçle 
ilgili kurallara ihtiyacı olduğunu, ancak rekabette başarılı 
olanın ödüllendirilmesi gerektiğini de dile getiren Nicolaus 
Heinen, “Örneğin örnek ülkenin borçlanma faizi düşürüle-
bilir, ama finans piyasasının ekonomik politikaların başarı 
göstergesi olması şartıyla.” diyor. Alman ekonomi uzma-
nı bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’na biçilen can simi-
di rolünü neden sakıncalı bulduğunu şöyle dile getirtiyor: 
“Avrupa Merkez Bankası’nın bıçak kemiğe dayandığında 
yardıma koşacağını bilen üye ülkelerden canla başla re-
form ve tasarruf politikaları uygulaması beklenemez.” (dw)

Borçlanma Faizi Düşürülebilir
Nicolaus Heinen who said that Europe need rules for the process that 

encourages the members of EU to competition and that only those who 
were successful in competition must have been rewarded. Further stad 
the fl: “For example, the indebtness of the exemplary country may be 
dropped, but only with the condition that the financial market is an in-
dicator of the success of the economic policies. For that reason the ger-
man economic expert explains why he considers the role of life buoy att-
ribted to the european central bank inconvenient as follows: “It can not 
be expected from the member states to implement reform and saving po-
licies enthusiastically as far as they know that the european central bank 
will help them promptly when the situation is unbearable anymore. (dw)

Interest of indebtness may be reduced
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Gagavuzya Özerk Cumhurbaşkanı Sayın Mihail Formuzal, İstanbul Aydın Üniversitesinde 
düzenlenen Avrasya Türkiye İlişkilerini konu alan Uluslar arası Güvenlik ve Stratejik 

Çalışmalar Kongresine katıldı.

Mr. Mihail Formuzal, president of the Gagauzian Autonomous Republic participated in the 
congress of international security and strategical studies, which was organized in Istanbul 

Aydın University and of which theme was Euroasia-Turkey relations.

GAGAvuzYA ÖzERK CuMHuRBAŞKANI 
MIHAIl fORMuzAl TÜRKİYE-AvRASYA 

İlİŞKİlERİNİ DEğERlENDİRDİ

ulusal Güvenlik ve Strateji uygulama ve 
Araştırma Merkezi (uSAM), EuRAS ve 
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ile birlik-

te düzenlenen “Türkiye-Avrasya İlişkileri” konu-
lu kongrede açılış konuşmasını yapan Gagavuz-
ya Özerk Cumhurbaşkanı Sayın Mihail formuzal, 
Avrasya Türkiye İlişkilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mihail formuzal, “Gagavuzya 
Özerk Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti’nin 
güney kesiminde yoğunlaşan Slovak, Türk ve Av-
rupalı kimliği ile 160.000’in üzerinde nüfusa sa-
hip ve başkenti Komrat olan bir ülkedir ama Ga-
gavuzlar ve temsilcileri hemen hemen dünyanın 
her yerine yayılmıştır. Bugün burada gerçekleşti-
rilen kongrede Avrasya’nın bir üyesi olarak bulun-
maktan mutluluk duyuyoruz. Dünyamız büyük 
güçlerin hâkimiyetini yaşamaktadır. Bu ülkelerin 
dış politikaları birçok küçük ülkeyi de etkilemekte 
ve yönlendirmektedir. Mevcut uluslararası ilişkiler 
ve hukuk sistemi de bulu doğrulamaktadır. Bura-
da şunu belirtmek isterim ki 2001 Kültürel Çeşit-
lilik uNESCO Evrensel Bildirgesi ve 1972 Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına ilişkin 
uNESCO Sözleşmesine ek olarak kabul edilen 
2003 Somut Olmayan Kültür Mirasının Korun-
ması Sözleşmesi unutulmamalıdır. Büyük devlet-
lerin jeopolitik çıkarları ve siyasi anlamda yürütü-
len uluslararası ilişkiler bu mirasların yok olması-
na neden olmaktadır. Belirttiğim belgelerde “Tüm 
halklar insanlığın ortak mirasını oluşturan uygar-
lıkların ve kültürlerin çeşitliliğine, zenginliğine 
katkıda bulunmalıdır.” denmektedir. 21.yy bizim 
gibi milletlere ne getiriyor? Bilim adamların ve uz-
manların değerlendirmelerine göre her yıl onlar-
ca milliyet ve etnik grup kayboluyor. Kaybolurken 
de onlara ait dil, kültür, gelenek ve göreneklerde 
ölüyor. Benim görüşüm, tüm küçük ulusların ana 
stratejik hedefi bu süreçlere dayanmak üzerine ku-
rulmalı ve itibari ulus ile huzurlu bir diyalog sergi-
lenmelidir. Garantör ülkeler (küçük devletlere yar-
dım ve destek sağlayan büyük güçler) ile yapıcı or-
taklıklar kurulmalıdır.” dedi. 

Bu konferansın özellikle Avrasya bölgesinde var 
olan ülkeler için önemli bir paylaşım platformu 
olacağını belirten Gagavuzya Özerk Cumhurbaş-

M r. Mihail Formuzal, president of the 
Gagauzian Autonomous Republic who 
made the opening speech in the congress 

with the subject “Relations of Turkey&Euroasia”, 
which was organized jointly by the Application and 
reasearch Center for international security and strategy 
(USAM),EURAS and the Institute of the 21st Cen-
tury Turkey, evaluated the relations of Turkey & Eu-
roasia. President Mihail Formuzal said the following: 
“Gagauzian Autonomous Republic is a country located 
in the South of Republic of Moldovia with a popula-
tion of 160.000, dominated by a Slovakian, Turkish 
and European identity. Its capital is Komrat. Gagauz-
ians and their representatives are spread almost all over 
the world. We are happy to participate in the congress, 
which has been realized here today, as a member of 
Eurasia. Our world is dominated by super powers. The 
foreign policies of these countries also influence and 
direct many small countries.The existing interna-
tional relations and legal system confirms this 
as well. I would like to state in this context 
that the agreement on the protec-
tion of the immaterial cultural 
legacy dated 2003 which has 
been accepted as an addition to 
UNESCO universal declaration 
for cultural diversity dated 2001 
and UNESCO Treaty on the 
protection of the world cultural 
and natural legacy must not be 
forgotten. The geopolitical interests 
of super powers and international 
relations at the political level cause these 
cultural legacies to disappear. The docu-
ment that I have mentioned contains the 
following phrase: all people contribute to 
the diversity and wealth of civilisations 
and cultures which form the common 
legacy of mankind”. What brings the 
21st century to people like us? According 
to the evaluations of scientists and experts 
tens of nationalities and ethnic groups 
disappear every year. When they disap-
pear, the languages,cultures, traditions 
and habits belonging those groups also 

vanish . My view is that the main strategical targets of 
all small nations must be based on resisting such proc-
esses and a peaceful dialog must be exhibited with the 
nominal nation. Constructive partnerships must be set 
up with the guarantor countries (super powers which 
extend help and support small states). 

President of the Gagauzian Autonomous Republic 
Mihail Formuzal who said that this platform would 
be a significant platform of sharing especially for the 
countries existing in the Euroasian reigon stated that 
significant ideas for the solution of problems would 
arise from the sessions in which cultural, economic and 
political evaluations would be made. Mihail Formu-
zal who finally said that the Gagauzians has proceeded 
in the direction of self protection and development by 
taking small steps since hundred of years added that 
despite the fact that there has always been political 
powers who permanently repressed the national devel-
opment of the Gagauzians, these people managed to 
protect and develope their own language, traditions 
and customs.

The president who stated that one of the most impor-
tant allies of Gagauzians is Turkey had added that the 
cooperation between the two country ha also been car-
ried over to the scientific and academic level. Michael 
Formuzal who thanked all the participants followed 
all the sessions of the congress of international security 
and strategical studies in which the turkish-euroasian 
relations were discussed, in the accompaniment of Dr. 
Mustafa Aydın, head of the board of trustees of Istanbul 
Aydın University. 

46 men of science from such countries as USA, Rus-
sian Federation, People’s Republic of China, Pakistan, 
Azerbaican, Romania and Israel participated in eight 
different sessions and made presentations during the 
congress which aimed at inquiring the strategical trends 
in Euroasia and developing the relations between Tur-
key and the Euroasian countries and an environment of 
mutual understanding and cooperation. Such topics as 
the security of Euroasia, social and political parameters 
of Euroasia, the new Euroasianism and the relations 
between the Russian Federation and Euroasia, China 
and Euroasia and Turkey and Euroasia were discussed 
in the international congress on security and strategical 
studies in which 34 scientific papers were presented. 

kanı Mihail formuzal, kültürel, ekonomik ve siya-
si olarak değerlendirmelerin yapılacağı oturumlar-
dan önemli çözüm fikirleri çıkacağını belirtti. Son 
olarak Gagavuzların yüzyıllardır küçük adımlar 
atarak kendilerini koruma ve geliştirme yolunda 
ilerlediğini söyleyen Mihail formuzal, Gagvuzla-
rın sürekli olarak ulusal kalkınmasını bastıran güç-
lerin bulunduğunu ama buna rağmen halkın dili-
ni, gelenek ve göreneklerini koruyarak geliştirdiği-
ni dile getirdi.

Gagvuzların en önemli müttefiklerinden bi-
rinin Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşka-
nı, siyasi ve ekonomik işbirliklerinin artık bilim-

sel ve akademik düzeye de taşındığını ifade 
etti. Tüm katılımcılara teşekkür eden Ga-
gavuzya Özerk Cumhurbaşkanı Miha-
il formuzal, Avrasya Türkiye İlişkilerini 
konu alan uluslararası Güvenlik ve Stra-

tejik Çalışmalar Kongresinin tüm oturum-
larını İstanbul Aydın Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa 
Aydın’ın eşliğinde takip etti.

Avrasya’daki strate-
jik trendleri sorgulaya-
rak, Türkiye ve Avrasya 
ülkeleri arasındaki iliş-
kileri ve karşılıklı anla-
yış ve işbirliği ortamını 
geliştirmeyi amaçlayan 
kongreye ABD, Rus-
ya federasyonu, Çin 

Halk Cumhuriyeti, Pakis-
tan, Azerbaycan, Romanya, İs-
rail gibi birçok ülkeden 46 bilim 
insanı sekiz farklı oturumda ka-
tılarak sunum gerçekleştirdi. 34 
bildirinin yer aldığı uluslarara-
sı Güvenlik ve Stratejik Çalışma-
lar Kongresinde Avrasya güvenli-
ği, Avrasya’nın sosyal ve ekono-
mik parametreleri, yeni Avrasya-
cılık, Rusya federasyonu ve Av-
rasya, Çin ve Avrasya, Türkiye ve 
Avrasya ilişkileri gibi konular ko-
nuşuldu.

THE PRESIDENT OF THE GAGAUZIAN AUTONOMOUS REPUBLIC MIHAIL 
FORMUZAL HAS EVALUATED THE RELATIONS BETWEEN TURKEY AND EUROASIA 
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HAzİNElERİN 
ÜzERİNDEKİ 
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Suriye’deki iç savaş, Profesör Nicolo 
Marchetti’nin Türkiye’nin güney sınırla-
rında ve yasak askerî bölgede bulunan fırat 

Nehri kıyılarındaki antik kent Karkamış’ı halka 
açık bir arkeoloji parkı hâline dönüştürme çaba-
larını zorlaştıran ilk ihtilaf değil. Türk askerleri-
nin dikkatli bakışları altında, ekibi, kazı çalışma-
larına başlamadan önce, 1950 yılında yerleştiri-
len mayınların tümünün temizlendiğinden emin 
olması gerekiyordu. Bologna Üniversitesinde Ya-
kın Doğu ya da klasik dönem öncesi konuların-
da arkeoloji dersi veren, Hollywood’un Indiana 
Jones’unun uzun ve bronz versiyonu olan Marc-
hetti, on yıllardır ilk kez verilen iznin ardından, 
son iki yıldır aralıklarla Karkamış’taki kazı çalış-
malarını yönetiyor.

Amaç, ilk etabı Ekim 2014 itibarıyla turiz-
me açmak. Marchetti, geçen yılın sonuna doğ-
ru bölgeye yapılan bir gezi sırasında bu hedefin 
gerçekçi olduğunu söyledi. Yine de çatışmalar ge-
çen yıllar içinde buradaki kazıları sekteye uğrat-
tı. İlk olarak 1876 yılında British Museum arke-
oloğu George Smith tarafından İncil’de bahsedi-
len Karkamış Krallığı olarak tanımlanan bölgede 
daha sonra Osmanlı Sultanının izniyle aralarında 
David G. Hogarth, C.l. Woolley ve Arabistan-
lı lawrence olarak bilinen T.E. lawrence’ın da 
bulunduğu bir ekip tarafından araştırma yapıldı. 
Bu ekip, bölgede Hitit ve Asurlulara ait tapınak-
ları, sarayları ve hiyeroglifleri buldu. Bu buluşla-
rın bir kısmı Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri 
Müzesine, diğer kısımları ise Paris’teki louvre ve 
londra’daki British Museum’a gönderildi. Ekibin 
çalışması Birinci Dünya Savaşı nedeniyle durdu. 
Kazı yeri, 1920 yılında kısa bir süre için tekrar 
açıldı ancak Türkler ve işgalci fransız güçler ara-
sındaki savaş nedeniyle yeniden kapandı. Orta-
lık durulduğunda 90 hektarlık antik Karkamış 
kentinin üçte birlik kısmı Suriye tarafında kal-
dı. Sınırın her iki tarafındaki yerleşim yerinin ta-
mamı merkezi Palo Alto, California’da bulunan, 
kâr amacı gütmeyen Küresel Miras fonu kurulu-
şu tarafından tehlike altında olan kültür bölgesi 
olarak sınıflandırıldı. Ancak savaş, kültür ayrımı 
yapmıyor: NATO, Suriye’den gelebilecek saldırı-
ları engellemek için ABD’ye ait PATRIOT füze 
bataryalarını bu ay Karkamış’ın bulunduğu Gazi-
antep kentine yerleştirmeye hazırlanırken askerî 
yetkililer füze bataryalarının kazı alanının en az 
40 kilometre uzağına yerleştirileceğini ve bölgeyi 
etkilemeyeceğini belirtiyorlar.

GHf tarafından koruma altına alınması için 
30 bin dolarlık bir hibenin yanı sıra İtalyan Dı-
şişleri Bakanlığı ve İtalyan Eğitim Bakanlığı ve 
Bologna Üniversitesi tarafından Türk-İtalyan or-
taklığındaki araştırmalar için 2012 yılı bütçe-
si olarak 250 bin dolar ödendi. 2012 kazı sezo-
nunun sonuna yaklaşılmasıyla zaman kalmadı ve 
Marchetti, bu durumun, ekip yaz aylarında geri 
döndüğünde onları “büyük beklentilere” hazırla-
dığını söyledi. “Bir anıtı ortaya çıkarmak bazen 
yıllar alır ve sadece geriye bakıldığında nelerin 
başarıldığı anlaşılabilir.” diyen Marchetti, “Eğer 
yerleşkenin planı konusunda varsayımımız doğru 
ise burayı 2014’te bitirebiliriz ve diğer sarayın ne-
rede olabileceği konusunda da ayrıca varsayımı-
mız var.” şeklinde konuştu. Ancak tüm zorluklara 
rağmen, Marchetti’nin bilimsel çalışmanın öte-
sinde Karkamış’ı halka açık bir park hâline getir-
me planları var. Türk yetkililer, bu alanın açılma-
sında hesaplanamaz derecede katkısı olduğu gö-
rülen “köy Türkçesi”ni akıcı bir şekilde konuşan 
Marchetti’ye saygı duyuyor. “Yerel yetkililer tara-
fından çok takdir ediliyor.” diyen İtalya’nın Tür-
kiye Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, kazı sıra-
sında yaptığı ziyarette, “Çünkü o ciddi bir adam, 
yerel insanlar tarafından çok iyi biliniyor. Bura-
da herkes ile arkadaş. Bir arkeolog için bu çok 
önemli.” dedi. Scarante, “Her şey şimdi daha zor. 
Siyasi nedenle değil çünkü bu alan çok hassas bir 
coğrafya üzerinde ama Türk yetkililer bizim çalış-
malara devam edebilmemiz için ellerinden gele-
ni yapıyor.” diye de ekledi. Marchetti’nin ikinci 
amacı ise daha sosyal: Kendisine ve çalışma gru-
buna kucak açan yerli halka yönelik, bu kazıla-
rın da ötesinde sürekli bir gelir kaynağı ve ilham 
olacak bir kapı açarak yardım etmek. Tarım ağır-
lıklı Gaziantep civarındaki bölgenin ekonomi-
si, kaçakçılığın yanı sıra sınırı geçerek alışverişe 
gelen Suriyelilerle yapılan ticaretin kaybı ile ha-
rap hâle geldi. “İnsanları bu alana getirerek, bu-
rada kalmalarını sağlayarak, ilgiyi bu alana çeke-
rek bu bölgeyi sosyal olarak canlı tutabiliriz.” di-
yen Marchetti, “Biz Karkamış’ı bir laboratuvar 
olarak görmüyoruz. Bu zamana yapılan bir yol-
culuk, yeni diyalogları zorluyor. Burada bir iz bı-
rakmaya çalışıyoruz.” dedi. 

(16.01.2013) The New York Times

T he civil war in Syria is not the frst dispute 
which has obstructed the efforts of Nicolo 
Marchetti for transforming the antique city of 

Karkamis which is located on the prohibited military 
zone and on the coast of Firat river along the southern 
borders of Turkey into a public archelology park.His 
team must have been sure that all the mines which have 
been placed in 1950 have been removed before starting 
excavation works, under the careful looks of the turkish 
soldiers. Marchetti who lectures in the branches of Near 
East and Pre-classical age in the university of Bologne 
and is a tall and bronze version of the Indiana Jones of 
Hollywood is directing the excavation works in Karka-
mis with intervals after obtaining the permisson for ex-
cavation for the first time after decades. His purpose is to 
open the first phase of the works to tourism as of October 
2014. Marchetti has said that this goal was a realistic 
one during a visit made to the region towards the end of 
the last year. However the military conflicts in the region 
have hindered the excavation works which were being 
carried out in the past years. The region which was de-
fined by the archeologist of the British Museum George 
Smith in 1876 as the Kingdom of Karkamis, which is 
mentioned in the Old Testament, for the first time has 
been later explored by a team among the members of 
whom were David G. Hogarth, C.L. Woolley and T.E. 
Lawrence who is known as Lawrence of Arabia on the 
basis of the permission obtained from the Ottoman Sul-
tan. That team found temples, palaces and hierographic 
scriptures in the region. Some of these findings were sent 
to the museum of Anatolian civilizations in Ankara and 
others were sent to Louvre Museum in Paris. The activi-
ties of the team had to be discontinued because of the 
first war war. The excavation place has been opened for 
a short time in the year 1920 but it had been closed 
because of the war between the turks and the french oc-
cupation forces. One third of the antique Karkamıs city 
which had an area of 90 hectars had remained in Syria 
when everything was stabilized again. The whole of the 
settlement site which was located on both sides of the 
borders has been classified as “cultural zone under risk” 
by the global legacy foundation which is non-profit or-
ganization based in Palo Alto/ California. However the 
war does not make any discrimination of culture. While 
NATO is preparing for launching Patriot missile bat-
teries in the province of Gaziantep, in which Karkamis 
is also located, for the purpose of preventing the attacks 
that may come from Syria this month the military of-
ficials said that the missile batteries would be placed at 
least forty kilometers away from the excavation areas. 
Besides the donation in the amount of 30,000 USD 
granted by GHF for the purpose of the protection of the 
area, a budget in the amount of 250 thousand USD 
has been paid for the year 2012 jointly by the ministry 
of foreign affairs of Italy, ministry of education of Italy 
and Unversity of Bologne in order to fund the explo-
rations carried out by the turkish-italian partnership. 
However there was no time left because of the the end 
of the excavation season of 2012 was approaching. And 
Marchetti said that this situation prepared the team for 
big expectations. When they returned to the excavation 
area in the summer months. Marchetti who said “It 
may sometimes take years to bring a monument to light 
and one can only retrospectively understand what one 
has achieved” continued as follows: “If our assumption 
about the lay-out plan of the settlement is correct, we can 
complete our works in 2014 and we have also assump-
tions about where the other palace is.. However despite 
all the difficulties involved Marchetti plans to turn the 
area into a public park beyon carrying out the scientific 
studies there. Turkish officials respect Marchetti who 
had made uncalculable contributions for opening this 
area and has a fluent command of rural turkish. The 
italian ambassador in Turkey Mr. Gianpaolo Scarante 
who says that Marchetti is admired very much by the lo-
cal officials said the following during his visit to the site: 
“Because he is a serious person, he is known very well by 
the local people. He is friends with everybody here and 
this is very important for an archeologist”. Scarante has 
added the following: “Everything is more difficult now 
not because of political reasons but because of the fact 
that this area is located in a very sensitive geographical 
region. But the turkish officials are making their best 
efforts to enable us to continue our activities”. The sec-
ond purpose of Marchetti had a rather social character 
and was directed at the local people who had embraced 
him and his work team. He wanted to extend mate-
rial support to them by providing a permanent source 
of income for them. The economy of the region around 
Gaziantep which is dominated by agricultural activities 
has become devastated as a result the disapperarance of 
smuggling and the loss of commercial relations with the 
Syrians who came to Turkey for shopping by crossing the 
borders. Marchetti who said “We can keep this region 
economically and socially alive by bringing people to this 
area and ensuring that they remain there and attracting 
the attention of people to this area” added the following 
statement: “We don't see Karkamis as a laboratory. This 
is a journey into the past. We are trying our chance to 
open up new dialogues and leave our trace in the region. 

(16.01.2013) The New York Times

Susanne fowler

Suriye’deki iç savaş, Profesör Nicolo Marchetti’nin Türkiye’nin güney sınırlarında ve yasak 
askerî bölgede bulunan Fırat Nehri kıyılarındaki antik kent Karkamış’ı halka açık bir arkeoloji 

parkı hâline dönüştürme çabalarını zorlaştıran ilk ihtilaf değil. Türk askerlerinin dikkatli 
bakışları altında, ekibi, kazı çalışmalarına başlamadan önce, 1950 yılında yerleştirilen 

mayınların tümünün temizlendiğinden emin olması gerekiyordu.

DUST OVER THE 
TREASURIES

The civil war in Syria is not the frst dispute which has obstructed the efforts of Nicolo Marchetti 
for transforming the antique city of Karkamis which is located on the prohibited military zone 
and on the coast of Firat river along the southern borders of Turkey into a public archelology 
park.His team must have been sure that all the mines which have been placed in 1950 have 

been removed before starting excavation works, under the careful looks of the turkish soldiers. 

1912-1914 arkeolojik 
kazılarda C. 
Leonard Woolley 
(solda) ve TE 
Lawrence.

C. Leonard 
woolley 

(left) and 
T.E.Lawrence 
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On yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanı olarak görev yapan Recep Tay-
yip Erdoğan, 2011 yılı seçimlerinin ar-

dından yapmış olduğu zafer konuşması esnasın-
da, Orta Doğu’da yeni ortaya çıkan siyasi aktörle-
rin Ankara’yı lider olarak göreceğini ifade etmiş, bu 
bağlamda ülkesini bölgedeki en güçlü ülke hâline 
getirme gayesini ortaya koymuştu. Türkiye bu 
amaca ulaşmak şöyle dursun, Suriye ve Irak sınırla-
rında yaşanan olayları kontrol altına alamamasın-
dan dolayı giderek daha büyük ayrışmalar yaşıyor. 

Öte yandan Suriye’de yaşanan kriz ikinci yılına 
girmişken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ale-
vi rejim destekçilerini, giderek artan Sünni direni-
şe katılmaya davet etti ve ülke içi anlaşmazlıkların 
ve şiddet olaylarının artması sebebiyle Türkiye’de 
de ciddi alarm zilleri çalmaya başladı. Türkiye, 
ardı ardına gerçekleşen Suriye hava saldırılarından 
korunmak için sınırı geçen yaklaşık 200.000 mül-
teciye ev sahipliği yapmak zorunda kaldı.

 Erdoğan’ın sessiz bir şekilde siyasi reform çağrı-
sında bulunarak Esad’ı ilk başta destekleme girişim-
leri yalnızca göz ardı edilmekle kalmadı, Suriye’nin 
Birleşmiş Milletlerde Rusya’nın diplomatik koru-
masına güvenmesi ve buna müteakiben İran’dan 
yardım talep etmesi Türkiye için yeni sorunlar do-
ğurdu. Türkiye şu an Orta Doğu’daki gelişmeleri et-
kilemek noktasında ne kadar sınırlı bir güce sahip 
olduğunu çok daha net bir şekilde gördü.

Suriye’de yaşanan kriz, Doğu Akdeniz’i tehli-
keli bir duraklama dönemine getirirken, yaşanan 
gerginliklerin Türkiye, Irak ve lübnan’daki mez-
hep çatışmalarını alevlendirmesi ve bunun sonu-
cu olarak biyokimyasal silahların teröristlerin eli-
ne geçmesi ve İsrail’in hassas ve bir o kadar da tar-
tışma konusu olan Golan Tepeleri sınırını tehli-
keye düşürmesinden korkması sebebiyle Türkiye 
ile İsrail’in uzlaşmaya varması için ciddi girişimler 
söz konusudur. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, kısa bir süre önce Suriye’yi, “komşu 
ülkeler için bir risk” olarak tanımladı.

2013’te Türkiye

Suriye’de barış ve istikrarın yeniden sağlanma-
sı noktasında birleşen çıkarlar bir yana, İsrail ile 
Türkiye istikrarsızlık ve çalkantıların hüküm sür-
düğü bir bölgede hem siyasi istikrara sahip ol-
manın avantajını yaşıyor hem de bu ülkelerin li-
derleri Suriye halkının tam desteğini arkaları-
na alıyor. Olayların bütünüyle seyrini değiştire-
mese de Türkiye ve İsrail ilişkilerinde yaşanacak 
yeni bir dönem, Suriye’ye politik bir çözüm ge-
tirmek için Arap Birliği önderliğinde bölgesel gi-
rişimlerin güçlendirilmesiyle Esad’ın istifa etme-
sine yönelik baskıyı şüphesiz ki artıracaktır. Hem 
Erdoğan’ın hem de Netanyahu’nun artan ilişki-
lerden yeni beklentileri olsa da stratejik meseleler 
ile ilgili ortak bir bakış açısının, İsrailli koman-
doların 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara ola-
yında dokuz Türk’ü öldürmesiyle son derece geri-
len bağları yeniden inşa etmek için yeterli olması 
pek muhtemel görünmüyor.

Dahası, yalnızca Suriye krizine odaklanan ya-
kınlaşma çalışmaları, çok uzun yıllardır süregelen 
Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs çatışmalarına sah-
ne olan Doğu Akdeniz’deki siyasi atmosferi po-
zitif yönde değiştirme gücüne sahip iki bölgesel 
güç olan Türkiye ve İsrail için stratejik bir hata 
olacaktır.

Arap baharının tetiklediği bölgesel istikrarsızlı-
ğın altında, büyük doğal gaz yataklarının keşfi ya-
tıyor. Bu keşif, yeni gerginlikler doğururken eski 
anlaşmazlıkları da alevlendiriyor. Şu anki hesap-
lamalara göre Doğu Akdeniz’de kabaca 1,7 mil-
yar varil üretilebilir petrol ile 3,45 trilyon metre-
küp üretilebilir doğal gaz bulunuyor. İlk hesapla-
malara göre, İsrail sularındaki 0,45 trilyon met-
reküplük doğal gaz, bu ülkenin doğal gaz ihtiya-
cını onlarca yıl boyunca karşılama potansiyeline 
sahip. Yunanistan, Kıbrıs ve lübnan da geniş ya-
taklara sahip durumda.

Ancak bu zengin yataklardan büyük fayda-
lar elde etmek o kadar da kolay değil. Ankara, 
lefkoşa’nın, Kıbrıslı Türklere adil bir pay verme-
den, Ada’nın enerji kaynaklarını tek başına yönet-
me hakkının olmadığında ısrarcı. İsrail ve lüb-

as a result of the blazing up of the conflicts between 
the religious sects in Turkey, Iraq and Lebanon due 
to the political tensions in those countries and conse-
quently the probability of biochemical weapons being 
seized by the terrorist and further as a result of Israel’s 
fear that the borders of Golan Heights may change. 
Minister of foreign affairs of Turkey Ahmet Davu-
toglu has described Syria as a risk for the neighboring 
countries a short time ago. 

Turkey In 2013

Besides their common interests which coincide at 
the point of the reestablishment of peace and stability 
Israel and Turkey enjoys both the advantage of hav-
ing a political stability in a region where instability 
and turmoils prevail and getting the definite support 
of the syrian people. It is no doubt that a new positive 
phase that shall be opened in the turkish –israeli rela-
tions shall lead to the strengthening of the regional 
initiatives under the leadership of the Arab Union 
and to the increase of pressures on Esad to resign from 
office even though it may not be able to change the 
course of developments totally. Even if Erdogan and 
Netanyahu may have new expectations from their in-
creasing relations it does not seem very possible that 
having a common point of view shall be enough to 
reconstruct the ties between the two countries, which 
have been seriously injured as a result of the killing of 
nine turks by the Israeli commandos in the so called 
“Blue Marmara” event that took place in 2010. 
Moreover rapproachment attempts which focus solely 
on the syrian crisis shall be a strategical mistake for 
Turkey and Israel which are two regional powers that 
have the strength to change positively the political at-
mosphere in the eastern mediterranean that has been 
a scene of conflict between Greece, Turkey and Cyprus 
for very long years. The discovery of large natural gas 
fields lies behind the regional instability triggered by 
the arab spring. That discovery brings about new ten-
sions on one hand while kindles the previous disputes 
again on the other. According to the current calcula-
tions there is roughly a producable oil source in the 
amount of 1,7 billion barrels in the eastern Mediter-
ranean and 3,45 trillion m3 of producable natural 
gas. According to the initial calculations natural gas 
sources in the israeli territorial waters has the poten-
tial of meeting the need of that country for decades. 
On the other hand Greece, Cyprus and Lebanon have 
vast natural gas sources as well. 

However it is not very easy to make use of those rich 
sources. Ankara is insistent on its claim that Nicosia 
is not entitled to run the energy resources of the island 
without giving a fair share to the turkish Cypriots. 
On the other hand Israel and Lebanon are in conflict 
regarding the disputed sea borders in the length of 
850 km. Besides Israel had changed its strategy after 
its relations within Turkey began to deteriorate and 
established a strategical alliance with Cyprus and 
Greece. In that way Israel has put an end to its co-
operation with Turkey that had been started in order 
to make Turkey the main transit route for the trans-
mission of the natural gas to Europe. When the new 
direction of Israel is taken into consideration we may 
say that Turkey regards the natural gas explorations 
of Israel not only as a missed opportunity but as a 
strategical threat at the same time. 

The existing tensions obstructs the ability of the 
two countries to see the extent of benefits that they 
may drive from a cooperation for evaluating the said 
source. The simplest way to supply the increasing 
amount of natural gas needed by Europe from sourc-
es which are not under the control of Russia shall 
be a new pipeline that connects new natural gas 
fields to Europe. It is very difficult to construct such 
a pipeline outside the turkish territories. The main 
outlines of a great design may be easily determined. 
However it would be difficult to make a move in 
that direction. Turkish-Israeli relations is the key 
for the stability in the region. These two countries 
are conscious of the importance of developing the re-
lations and have already taken some steps in that 
direction. However if a solution is to be found by 
means of reconciliation Israel must apologize for the 
raid in “Blue Marmara” sea boat. Such an apology 
might be possible considering the powerful situation 
of Netanyahu in his country.

J. Szyliowich - S. Neubauer

nan ise 850 kilometrekarelik tartışmalı deniz hu-
dudu konusunda kavga ediyor. Ayrıca İsrail, Tür-
kiye ile ilişkileri kötüleşince stratejik bir değişikli-
ğe giderek Kıbrıs ve Yunanistan ile stratejik bir itti-
fak kurdu. Böylece, Türkiye’yi Avrupa’ya doğal gaz 
naklinde ana transit yolu hâline getirmek için bu 
ülke ile yaptığı iş birliğine son vermiş oldu. İsrail’in 
yeni yönelimi göz önüne alındığında Türkiye’nin 
İsrail’in doğal gaz keşiflerini sadece kaçan bir eko-
nomik fırsat olarak değil, aynı zamanda stratejik 
bir tehdit olarak gördüğü söylenebilir.

Mevcut gerilimler, iki ülkenin bu yeni zengin 
kaynağı değerlendirmede iş birliği yaparlarsa elde 
edebilecekleri faydanın boyutunu görmeyi engel-
liyor. Avrupa’nın artan ihtiyacını Rusya denetimi 
dışında olan kaynaklardan karşılamak için en ba-
sit yol, yeni doğal gaz yataklarından gelecek bir hat 
olacaktır ancak Türk suları dışında böyle bir boru 
hattı inşa etmek en iyimser ifadeyle “zor”dur.

Tüm taraflara faydalı olacak bir “büyük 
tasarım'ın ana hatları kolayca belirlenebilir an-
cak bu doğrultuda harekete geçmek zor olacaktır. 
Türkiye-İsrail ilişkileri, bölgedeki istikrarın anah-
tarıdır. Bu iki ülke, ilişkilerini geliştirmenin öne-
minin farkında ve bu yönde küçük adımlar da at-
tılar. Ancak uzlaşma yoluyla çözüme ulaşılacaksa 
İsrail’in Mavi Marmara olayı yüzünden özür di-
lemesi gereklidir. Netanyahu’nun ülkedeki güçlü 
pozisyonu düşünüldüğünde bu mümkün olabilir. 

I n his victory speech that he made following the 
2011 elections, Recep Tayyip Erdogan, who has 
been the prime minister of Turkey for a period 

of ten years has stated that the new poltical actors 
in the Middle-East who newly appeared in the re-
gion would see Ankara as a leader and in this context 
he expressed his goal of making his country the most 
powerful one of the region. However Turkey is experi-
encing increasing segregations as a result of its failure 
to keep the developments in its borders under control. 
On the other hand while the crisis in Syria entered 
its second year, syrian president Esad has called the 
supporters of the shiite regime to fight against the in-
creasing sunni resistance. On the other hand alarm 
bells began to ring in Turkey where the domestic dis-
putes and actions of violence have increased. Turkey 
has been forced to host approximately 200.00 refuges 
who have crossed the borders for protection against 
the syrian air attacks. The initial attempts of Erdogan 
to support Esad by calling him to lauch political re-
forms have been ignored and moreover the reliance of 
Syria on Russia for diplomatic protection in UN and 
its subsequent request for help from Iran has brought 
about new problems for Turkey.Turkey has very clear-
ly seen that it had only a very limited power to influ-
ence the developments in the Middle-East. 

While the crisis in Syria has put the eastern medi-
terranean into a dangerous period of standstill there 
are serious attempts at reconciling Israel and Turkey 

DOğu AKDENİz’DE  
YENİ BİR ÇAğ MI BAŞlIYOR?

Ankara, Lefkoşa’nın, Kıbrıslı Türklere adil bir pay vermeden, Ada’nın enerji kaynaklarını tek başına yönetme hakkının olmadığında ısrarcı. İsrail ve Lübnan ise 850 kilometrekarelik tartışmalı 
deniz hududu konusunda kavga ediyor. Ayrıca İsrail, Türkiye ile ilişkileri kötüleşince stratejik bir değişikliğe giderek Kıbrıs ve Yunanistan ile stratejik bir ittifak kurdu.

Ankara is insistent on its claim that Nicosia is not entitled to run the energy resources of the island without giving a fair share to the turkish Cypriots. On the other hand Israel and Lebanon are in dispute 
regarding their sea borders in the length of 850 km. Moreover Israel had changed its strategies after the deterioration of its relations with Turkey and established a strategical alliance with Cyprus and Greece.

IS A NEW AGE BEGINNING IN THE EAST MEDITERRANEAN? 
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Hikâye, Batı dünyasının, kendisiyle iş bir-
liği içerisinde olan bazı Arap ülkeleriy-
le birlikte Osmanlı hilafetine son verme 

girişimiyle başlar. Ancak bu girişim her zaman 
olduğu gibi askerî mekanizmayla olmadı. Bu gi-
rişim daha etkili ve daha ölümcül olan bir yön-
temi yani Arap ve Türk halkı arasındaki bağları 
parçalama yöntemini kullandı. Daha sonra Arap 
ve Türk sahalarında, iki büyük halk arasında ger-
çekten de büyük duvarlar ören bazı millî eğilim-
ler ortaya çıkmaya başladı. Bu parçalanma so-
nucunda İslam dünyası ilk tokadını yemiş oldu. 
zira filistin topraklarında, siyonist varlık kurul-
du. Bu varlık, Osmanlıları yolundan çekmek için 
hep çalıştı. 

Geçtiğimiz yüzyılın 1920’li yıllarından bu yüz-
yıla kadar geçen sürede Türk halkının başından 
geçenleri bir kenara bırakırsak Arap dünyasının 
da kötü günler yaşadığını görebiliriz. Batılı işgal-
ciler, 20. yüzyılın ortalarından itibaren Arap ül-
kelerinden ayrılarak dışarıdan yönetmeye başla-
dığında, kendine bağlı Arap yöneticiler yerleştir-
mek suretiyle iki halk arasındaki ayrışmayı pekiş-
tirmeyi sürdürdü. Böylece Arap ve Türk politi-
kacılar arasındaki sayfalar kapandı. Her iki tara-
fın politikacıları arasındaki durum böyleyken iki 
yüce Türk ve Arap halkı, ruhsal anlamda ayrılma-
dılar; aksine Orta Doğu’da bölgesel dengeyi ko-
rumanın en önemli dayanağının Türk-Arap ya-
kınlaşması olduğundan eminlerdi. Türkiye’de 
ılımlı İslamcı akımın iktidara gelmesiyle bu en-
geller aşılmaya başlandı. Çünkü Türkiye Başba-
kanı Recep Tayyip Erdoğan Arap dünyasına yak-
laşmaya başladı. Bunun en somut örnekleri de 
Başbakan’ın Arap olmamasına rağmen Arap zir-
velerine ve konferanslarına katılmasıdır. Erdo-
ğan bununla yetinmeyip Arapçanın ilkokullar-
da seçmeli ders olarak okutulması uygulaması-
nı başlattı ve lise mezunlarının ilahiyat fakülte-
lerine gitmelerinin önünü açtı. Bu fakültelerde 
Arapça okutuluyor. İlahiyat fakültelerinde Arap-
çanın öğretilmesi için Arap öğretim görevlileri-
ne başvuruldu. Bu, kardeş ülke Türkiye’de bir ilk. 
Bütün bunlar, ülkeleriyle Türkiye arasında çeşit-
li kanalları açmaları için Erdoğan’dan Arap yöne-
ticilere bir işaret.

Türkiye, Arap yöneticilerin bölgedeki İslam 
meseleleriyle ilgilenmesinden umudunu kesince, 
başta filistin meselesi olmak üzere bu tür mese-
lelere yönelik tek başına olumlu tutumlar takın-
maya başladı. Arap baharı patlak verince de Tür-
kiye Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma arzularını 
gerçekleştirmeye başladı. Bu iyi ilişkiler sonuçta 
bütün bölgenin çıkarına hizmet edecek. Bu kap-
samda, devrimden sonra Mısır’ı ziyaret eden ilk 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül idi. zira Mısır, 
en istikrarlı Arap ülkesidir ve bütün Arap dün-
yasının atan kalbidir. Daha sonra Türkiye Baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır’ı ziyaret 

etti. İşte bu noktada hayal olan düşünceler ger-
çek olmaya yakınlaştı. Özgür ve şeffaf seçim sis-
temiyle, ekonomiyi ve diğer sektörleri kalkındır-
ma konusundaki çeşitli başarılarıyla Türkiye mo-
deli Mısırlılar tarafından konuşulmaya başlan-
dı. Bu rüyanın gerçek olma şansını artıran bir di-
ğer husus, Mısır’da Muhammed Mursi’nin Cum-
hurbaşkanı olarak seçilmesiydi. Nitekim Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi, Türkiye’yi zi-
yaret etti. Mısır’a bir milyar dolar borç vermesi 
de Türkiye’nin cömertliğini tescil etti. Türkiye-
Mısır ilişkileri, zirveye ulaşma yolunda ilerlerken 
Türkiye, Suriye halkına zor günlerinde destek ol-
mayı de unutmadı. Nitekim Başbakan Erdoğan 
13 Kasım’da partisinin meclis grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Esad’ın iktidar-
dan gitmesi için çalıştığını cesur bir şekilde söy-
ledi. Türkiye-Arap ilişkileri, bir yandan istikrar-
lı devletlerle ilişkileri güçlendirmeye, öte yandan 
da henüz istikrara kavuşmayan devletleri destek-
lemeye paralel bir şekilde ilerliyor. Bütün bun-
lar, Orta Doğu’ya stratejik dengeyi geri getirme-
yi amaçlıyor. Bu hususla ilgili olarak birkaç soru 
ortaya atılabilir: Türkiye, yeni haritasıyla ve öz-
gür seçimler sonucunda gelen yeni başkanlarıy-
la yeni Arap dünyasını, üye olmak istediği AB’ye 
alternatif olarak görebilir mi? Öte yandan halk-
larının vicdanını temsil eden yeni politikacıla-
rıyla Arap dünyası, Türkiye’yi, Batı cephesine al-
ternatif olarak görebilir mi? Sonuç olarak sadece 
Türk-Arap ilişkileri kurmakla yetinmeyip İslami 
ilişkiler de kurarak yeniden bir kaynaşma ve bir 
araya gelme sağlanabilir mi? Bunu kalpten dile-
rim. (12 Aralık 2012)

Dusuki İbrahim Muhammed / El Kuds El Arabi

T he story begins begins with the attempt of the 
western world to remove the califate together 
with some arab countries which were its col-

laborators. However that attempt was not put into prac-
ticle through military mechanisms as it has always been 
in similar cases. It made use of a more effective and fatal 
method, namely the method of tearing apart the ties be-
tween arabic and turkish people. In deed, some nationalist 
inclinations appeared in the turkish and arabic worlds in 
the course of time and contibuted significantly to putting 
up walls between the two people. Islamic world has been 
slapped fort he first time as a result of that disintegration 
because a zionist existence has been established in the pales-
tine territories. That zionist existence has always wanted to 
push the Ottomans away from its marsch towards its goal. 
Putting aside what the turkish people had lived through 
since 1920 up to the present we can see that the arab world 
too had gone through very bad days. The western occupy-
ing forces which had left the arab territories in the middle 
of the 20th century began trying to govern arab countries 
from outside and reinforce the segregation between the two 
people by bringing up arab rulers who were subordinated 
to the western world. The good relations between the arab 
and turkish politicians were closed in this way. While the 
situation between the politicians of the two sides were as 
described above the two dignified nations, i.e. turks and 
arabs did not seperate from each other in spiritual terms; 
just on the contrary they were sure of the fact that the most 
important basis for the maintenance of the regional bal-
ance in the Middle- east was the raproachment between 
the turks and arabs. The obstacles in front of such a rap-
roachment began to be overcome together with the coming 
to power of the moderate Islamist current. The prime min-
ister Recep Tayyip Erdogan began to approach to the arab 
world. One of the concnrete examples of this raproachment 
is the participation of the prime minister in the arab sum-
mit meetings and conferences despite the fact that he is not 
an arab. Erdogan did not suffice with that and introduced 
the possibility of reading Arabic as an elective course in the 
primary schools and opened the way for high school gradu-
ates to go the faculties of teology. Courses are thought in 
Arabic in those faculties. Arabic teaching staff was recruit-
ed to teach Arabic in the faculties of teology. Such a thing 
is done for the first time in the brother country Turkey. All 
these developments are signals which are sent by Erdogan 
to the rulers of the arab countries for the purpose of opening 
various channels between them and Turkey. 

After having loosen its hopes for the arab rulers to be 
interested in the problems of Islam in the region Turkey be-
gan to develope positive attitudes regarding those problems 
by itself when the arab spring broke out, Turkey began to 
realize its desire to establish good relations with the arab 
countries. These good relations shall serve the interests of 
the whole region in the final analysis. Within this scope 
the first president that visited Egypt after the revolution 
in that country was the turkish president Aptullah Gül. 
Egypt is the most stable arabic country and the it is heart of 
the whole Arabic world. After Gül turkish prime minister 
Recep Tayyip Erdogan also visited Egypt. And just at that 

point the thoughts which were only imaginary began to 
become real. Turkish model with its free and transparent 
election system and various success stories in developing the 
economy and other sectors began to be talked about by the 
egyptians. Another factor that increased the likelyhood of 
that dream being realized was the election of Muhammed 
Mursi as the presiden in Egypt. President Mursi also vis-
ited Turkey. On the other hand, providing a credit facility 
in the amount of one and a half billion USD reinforced 
the generous image of Turkey. While the relations of Turkey 
and Egypt was proceeding towards the peak point Turkey 
also didn’t neglect to extend support the syrian people in 
their difficult days. In deed in the speech that he has made 
during the meeting of the parliament group of his party 
in the general assembly, prime minister Erdogan bravely 
stated that Turkey was making great efforts to topple Esad 
regime. The relations between Turkey and arabic countries 
is currently proceeding towards strengthening the relations 
with the stable arab states on one hand and extending sup-
port for the states which couldn’t have gained stability so 
faron the other hand. All these efforts aim at reestablish-
ing the strategical balance in the middle east. Some ques-
tions may be put forward regarding this issue: Can Turkey 
consider the new Arab world with its new map and new 
presidents twho came to power through free elections as an 
alternative to AB of which it aims to be a member of.. 
On the other hand can the arab world with its politicians 
who represent the conscience of their people see Turkey as 
an alternative to the western world?In conclusion is it pos-
sible to create a new commingling among the two sides and 
unite again by establshing islamic relations that go beyond 
the turkish-arabic relations which are restricted to the rela-
tions between two nations? I wholeheartedly wish this to be 
true. (December 12, 2012)

Akdeniz’de Yeni Bir Dönem Mümkün / A new period in the Mediterranean region is possible

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye-Yunanis-tan, 
Türkiye-Kıbrıs ve İsrail-Lübnan tartışmalarına geçi-
lebilir. Hizbullah dâhil Lübnan’daki güçler, İsrail ile 
yaşanan deniz sınırı tartışmalarını çözüme kavuş-
turmaya yanaşabilir ki ABD de bu yönde çeşitli tek-
liflerde bulundu. Ancak ABD ve bugüne kadar dik-
kat çekecek biçimde sessiz kalan AB daha büyük bir 
rol oynayabilir ve oynamalı da. AB, Türkiye’nin üye-
lik müzakerelerini canlandırma yönünde gösterdiği 
istekliliğin devamını getirmeli ve Kıbrıs meselesini 
çözüme kavuşturmak için etkin bir şekilde çalışma-
lıdır. Doğu Akdeniz’de yeni bir dönemi hayal etmek 
mümkün olsa da mevcut gerilimler ve bölgenin geç-
mişi böyle bir senaryonun gerçekleşmesi yönünde 
olumlu işaretler vermiyor. Ancak Türkiye ve özellik-
le de İsrail için büyük bir ekonomik kazanç ve kar-
şılıklı fayda sağlayabilecek stratejik bir altyapı için 
fırsatlar mevcut. Bir anlaşmaya varılması durumun-
da, bu iki ülke Doğu Akdeniz ve ötesindeki gelişme-
lere etki edebilecek daha iyi bir konuma gelecek-
ler. Doğu Akdeniz’i istikrara kavuşturma konusuna 
odaklanılarak Erdoğan’ın sıfır sorun hedefine ulaşı-
labilir. Netanyahu’nun Erdoğan ile ilişkilerini geliş-
tirmesi ve İsrail’in Gazze ambargosunu hafifletmesi 
de Yahudi Devleti’ni diplomatik tecritten kurtarma-
ya yardımcı olabilir. Ancak bölgedeki ve bölge dışın-
daki liderlerin bu şansı yakalayacak akılları, sebatla-
rı ve kabiliyetlerinin olup olmadığını ileride görece-
ğiz. (CNN Televizyonunun İnternet Sayfası - 21 Ocak 2013)

Following such a development the actors in the 
region may pass over to the negotiations on the re-
lations of Turkey&Cyprus and Israel&Lebanon. All 
political powers in Lebanon including Hizbullah may 

accept to find a solution for the dispute on the sea 
border between Lebanon and Israel and USA had in 
deed made proposals for that purpose. USA and AB, 
which has remained remarkably silent up to now, 

may and must play a more significant role in this 
regard. ABx must substantiate its willingness to 
revive the negotiations on the membership of 
Turkey and must be effectively involved in the 
efforts to find a solution to Cyprus problem. 
Even if It is possible to dream of a new period in 
the eastern Mediterranean the existing tensions 
and the past of the region do not give positive 
signals for the realization of such a scenario. 
However there are opportunities for establish-
ing a strategical infrastructure which would 
provide big economic gains and mutual benefits 
for Turkey and especially for Israel. In case an 
agreement has been reached, these two coun-
tries shall be able to attain a position that would 
enable them to have an impact on the develop-
ments in the eastern Mediterranean.

The so called target of “zero problem” may 
be reached by focusing on creating stability in 
the eastern Mediterranean. Development of 
the relations between Netanyahu and Erdogan 
and alleviation of the embargo imposed on 
Gaza by Israel may also help the jewish state to 
get rid of the diplomatic isolation which it cur-
rently incurs. However we shall see in the future 
whether the leaders in the region and outside 
the region have the intelligence, patience and 
ability to catch that chance.

(Internet page of CNN television; January 21, 2013)
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Bir büyükelçiden daha çok bir sanatçı-
ya benzeyen görünümüyle Hüseyin Avni 
Karslıoğlu, Tiergarten Caddesi’ndeki yeni 

Türk Büyükelçiliğinin ev sahibi. Karslıoğlu, 60 
milyon avroya mal olan binada çalışan yaklaşık 
100 kişilik misyonun şefi durumunda. Ancak 
Karslıoğlu için asıl önemli çalışma sahasını, şe-
hirde yaşayan 100 binden fazla Türk’ün yaşadığı 
alanlar oluşturuyor. Karslıoğlu, biraz geç kalmak-
la birlikte bisikletiyle oldukça rahat bir şekilde re-
zidansın bahçesinden çıkıyor. Bu biraz şaşırtıcı bir 
durum zira bizi, bir “Oldtimer (eski ve klasik)” 
hayranı olarak, 1953 model ford Prefect marka 
otomobiliyle bir geziye davet eden kendiydi. Pı-
rıl pırıl görünen kırmızı-siyah araba, fren takoz-
larıyla sabitlenmiş şekilde bugün Büyükelçilik re-
zidansı olarak kullanılan -eskiden bir bankere ait 
olan- tarihî “Bankiersvilla”nın önünde duruyor.

Karslıoğlu, boş zamanlarında Oldtimer ara-
basıyla gezmekten hoşlanıyor. “Oldtimer araba-
ları her zaman çok sevdiğini” belirten Büyükel-
çi, Donaueschingen’de yaşadığı 60’lı yıllarda Iset-
ta ve Mercedes 190 model arabaları ne kadar be-
ğendiğini anlatıyor. Karslıoğlu’nun annesi ve ba-
bası Almanya’ya gelişlerinden bir yıl sonra ayrı-
lır. Anne Türkiye’ye dönerken, Almanya’da ka-
lan baba bugün Alman vatandaşlığına sahip ve 
Regensburg’da yaşıyor. Bu nedenle Büyükelçi 
Almanya’dan bahsederken buraya hep “baba oca-
ğı” diyor. Berlin’de yaşayan 170 bin Türk kökenli 
göçmenin 63 bini Alman pasaportuna sahip.

lise bitirme sınavından önce Türkiye’ye dö-
nen Karslıoğlu, İstanbul’daki Almanca öğret-
menlerini bugün hâlen büyük saygıyla anıyor. 
Ancak Karslıoğlu için belirleyici olan asıl isim 
Donaueschingen’deki ev sahibi, “Oma frieda (fri-
eda nine)”. Karslıoğlu, kendini Almanya’da evinde 
hissetmesini esasen frieda nineye borçlu ve “Be-
nim için gerçek bir büyükanneydi.” diyor. Düzgün 
Almancası da frieda nineden geliyor. Karslıoğlu’na 
göre böyle büyükannelerden çok daha fazla olmalı. 
zira bu büyükanneler, Karslıoğlu için sürekli kar-
şı karşıya geldiği uyum problemlerinin çözülebile-
ceğine dair bir umut ışığı teşkil ediyor. Büyükel-
çi için “en önemli husus” eğitim. Geçtiğimiz ay-
larda Almanca bilen diplomatları Berlin’e getiren 
Büyükelçi, bu diplomatları problemli veya sorun 
yaratan gençleri bulmak üzere sokaklara, örneğin 
Wedding’e yolluyor. “Bu gençleri kaybetmemeli-
yiz.” diyen Karslıoğlu, hapishanede bir yılın 60 bin 
avroya mal olduğunu oysa bu tutarın önleyici ted-
birler için kullanılması durumunda daha iyi şeyler 
yapılabileceğini ileri sürüyor.

Büyükelçi’nin açıkladığı hedeflerden biri, şim-
diye kadar yalnızca “köylü Türkçesi” konuşan 
çocukların kendi dillerini küçük yaştan itibaren 
doğru öğrenebilmeleri için Berlin’e Türk anao-
kulu öğretmenleri getirmek. Karslıoğlu, Alman-
ca ile problem yaşayan birçok çocuğun aynı za-
manda kendi ana diline de yeterince hâkim ola-
madığını öne sürüyor ve gerçekten istenirse -“her 
iki ülkenin de katılımıyla”- bunun finanse edile-
bileceğini belirtiyor. Büyükelçi, bu konuda biz-
zat iyi bir örnek teşkil etmek istiyor. Bu bağ-
lamda Kreuzberg’de bir aşçının yanında staj ya-
pan Karslıoğlu’nun iki oğlundan biri, bu vesiley-
le Grunewald dışında yaşayan gençlerle de çok sa-
yıda temas kurmuş. Büyükelçi, pozitif bağların 
oluşmasını sağlamak amacıyla toplumda yüksel-
miş ve iyi yerlere gelmiş Türkleri zorlu şartlar al-
tında yaşayan gençlere vasilik yapmaları yönünde 
sürekli olarak teşvik ediyor.

Karslıoğlu’nun titizlikle kat verilen saçları ne-
redeyse omuzlarına geliyor fakat yine de kulağın-
daki küpe görünüyor. Kendinin gerçekten bir sa-
natçı olduğu da mülakat sırasında ortaya çıkıyor. 
56 yaşındaki Büyükelçi, güzel yazı sanatı olarak 
Türkiye’de büyük takdir gören kaligrafiyi sevi-
yor ve görüşme esnasında ziyaretçilerin isimleri-
ni bir sanat eserine çeviriyor, “Dinlerken veya in-
sanlarla konuşurken bunu yapmaktan hoşlanıyo-
rum.” diyor. Bu arada nihayet o an geliyor, Bü-
yükelçi gülümseyerek arabasının kapılarını açı-
yor. fakat maalesef motor çalışmıyor. Motora 
bakmak da yeterli olmadığı için yolcular olarak 
iniyor ve arabayı itiyoruz. Nihayetinde araba gü-
rültüyle yola çıkıyor. Karslıoğlu, vitesi mutlu bir 

şekilde değiştiriyor. ådeta bir çocuk gibi sevine-
rek “Bakın, bu havalandırma!” diyor ve ön camı 
aralamak için küçük bir valfi çeviriyor. “vIP kol-
tuğu” olarak nitelediği sağ arka koltukta oturan 
yolcusuna dönerek, “Birazdan siz de arabayı kul-
lanabilirsiniz.” diyor. Bir yıl önce Boğaz’a veda 
ederken kendisi de başka bir Oldtimer arabada, 
bir Cadillac’ta aynı koltukta oturmuş. Söz konu-
su arabayı, Karslıoğlu’nun uzun yıllar özel kale-
mi olarak görev yaptığı Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül kullanıyormuş, Gül’ün yanında ise araba-
nın sahibi olan iş adamı varmış.

Cumhurbaşkanı’nın Almanya’daki klişele-
re karşı güçlü ve etkili bir elçiye duyduğu ihti-
yaç, bu kadar önemli bir personelinden ayrılması-
nın sebebi olmuşa benziyor. Büyükelçi diploma-
tik bir ifadeyle, ülkeyi tanıması, dilini iyi konuş-
ması ve Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ikili 
ortağı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı’nın ken-
dini Almanya’ya gönderdiğini söylüyor. Karslı-
oğlu, sadakat sorunu yaratacağı gerekçesiyle çif-
te vatandaşlığa izin verilmemesini hiç anlayamı-
yor, “Birbirimizle hiç savaşmadık, sorun bunun 
neresindeymiş?” diyor. Eski araba, 40 km hızla 
uzun ağaçlar, eski villalar ve sessiz göller boyun-
ca yol alırken Büyükelçi sürekli olarak detaylara 
atıfta bulunuyor. “Gerçek araba hissi budur işte!” 
diyor coşkulu bir biçimde ve keskin benzin ko-
kusunu zevk alarak içine çekiyor. Büyükelçiyi ko-
ruyan Eyalet Kriminal Dairesi görevlileri kendisi-
ni siyah bir limuzinin içinde sessiz bir biçimde ta-
kip ediyor.

Karslıoğlu, beş yıl önce Azerbaycan-Bakü’de 
büyükelçi olarak görevliyken de kendine bir Old-
timer almış. “Eski Rus limuzinlerinin yerlerini 
Batılı arabalara bırakarak azaldıklarını gördüm.” 
diyor Karslıoğlu. Büyükelçi’nin şoförü başta 
Karslıoğlu’nun eski bir Rus limuzine binmesinin 
katiyen mümkün olamayacağına dair binlerce ba-
hane bulmuş. Ama Büyükelçi bir gün bir bakka-
la, tavanında bagaj taşıyıcısı bile bulunan bir Gaz 
21 araca kaç para istediğini sormuş. Adam 600 
dolar istemiş ve 550 dolarda anlaşmışlar. Karslı-
oğlu, Bakü’deki Türk Büyükelçiliğinin çok büyük 
bir arsaya sahip olması sebebiyle çoğunlukla içe-
ride büyükelçilik binasının çevresinde tur atıyor-
muş. Bir süre sonra televizyon kanalları Rus Old-
timer kullanan Büyükelçi’yi haber yapmışlar. Bü-
yükelçi konuyla ilgili olarak, “Sonra ne oldu? Bu 
arabaların fiyatları hemen arttı.” diyor gülerek. 
Bugünkü araba gezintimizin hedefi Halensee’de 
bir İtalyan restoranı. Büyükelçi, şık bir geri ma-
nevrayla arabayı park ediyor. “Karşıdaki villa-
yı görüyor musunuz? Orası bir Türk iş adamına 
ait.” diyor Karslıoğlu gururla. Özel hayatta ken-
dini futbol stadyumunda da görebilirsiniz. Tuttu-
ğu bir takım var mı acaba? Büyükelçi konuyla il-
gili olarak, “Borussia Dortmund! Emmerich, Sig-
gi Held’lerle büyüdüm ben.” diyor. Bunu çocuk 
yuvasındaki en iyi arkadaşına, frieda nine ile bir-
likte Almanya’nın kendisi için bir yuva hâline gel-
mesinde belirgin bir biçimde rolü olan Andreas’a 
borçluyuz. Geri dönüş yolunda araba hemen çalı-
şıyor. “Akü artık ısındı.” diyor Büyükelçi.

İkametgâhın oturma odasında Türkiye’den, 
Azerbaycan’dan ve 80’li yıllarda Konsolos ola-
rak çalıştığı, renkli her şeye, özellikle renkli top-
lumlara ilgisinin geliştiği Avustralya’dan resim-
ler asılı. Kütüphanesinde dünya tarihiyle ilgi-
li kitapların sayfalarını sevgiyle çeviriyor. Onla-
rı bitpazarlarından satın alıyor. Eski bir gramo-
fonda Johan Strauss’ın müziğinin bulunduğu bir 
plak var. Ama kendisi en çok caz, Türk klasik mü-
ziği ile Beethoven ve Mozart’ı seviyor. Son ola-
rak özel bir soru sormamız gerekiyor: Kulağın-
daki parlak küpeyi neden takıyor acaba? Bu bir 
“Reminder(Anımsatıcı)” diyor. “Bu bana insanla-
ra hizmet etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için 
burada olduğumu hatırlatıyor. Ben halkın, inan-
cımın ve bütün insanların hizmetkârıyım”. Bu 
arada inancını belli bir dine bağlamak istemiyor. 
“Sonuç olarak herkes Allah tarafından yaratılmış-
tır ve görevim iyi durumda olmayanlara yardım 
etmek.” diyor. Bu tutumunun bir kısmını frie-
da nineden almış ki frieda nine kendine, otobüs-
te yaşlı insanlar yer ararken onlara yer vermeyi öğ-
retmiş. (2 Ocak 2013)

H üseyin Avni Karslıoglu who resembles an 
artist rather than an ambassador with his 
external appearance is the host of the new 

turkish embassy in Tiergarten strasse. Mr. Karslıoglu 
is the chief of the turkish mission which comprises 100 
personnel working in the embassy building that costed 
60 million Euros. However the real work environ-
ment for him are those areas of the city in which more 
than 100.000 turkish inhabitants live. Karslıoglu 
goes out out of the garden of his residence, albeit a lit-
tle bit late, with his bycycle. This is a little bit surpris-
ing situation because it was him who had invited us 
to an excursion with his 1953 model Ford Prefect car 
as a fan of the oldtimer (old and classic). 

Karslıoglu likes to drive through the city with his 
oldtimer car during his spare time. The ambassador 
who says that he always loved oldtimer cars very much 
adds that he was fond of Isetta and Mercedes 190 
model cars in the 1960’s during which he had lived 
in Donaueshingen. His mother and father had di-
vorced one year after their arrival in Germany. His 
mother had returned to Turkey while his father who 
stayed in Germany is now a german citizen and lives 
in Regensburg. For that reason the ambassador says 
“father’s land” whenever he talks about Germany. 
63000 out of 170.000 emigrants living in Berlin 
have a german passport. 

Karslıoglu who had returned to Turkey before the 
high school graduation exams remembers his ger-
man teachers in Istanbul still with respect. However 
the person who played a decisive role in upbringing 
Karslıoglu was his landlady in Donaueschingen, 
grandmother Frieda. Karslıoglu is indebted mainly to 
grandmother Frieda for feeling at home in Germany 
and says “she was really a grandmother for me”. He is 
also indebted to grandmother Frieda for his perfect ger-
man. Karslıoglu says that the number of such grand-
mothers must be more because they provide a light 
of hope for coping the problem of adaptation which 
emigrants always come face to face with. Education 
is the most important factor for the ambassador. The 
ambassador who invited the german speaking ambas-
sadors to Berlin last month sends them to the streets, 
for example to Wedding for finding young turkish peo-
ple who have or create problems. Karslıoglu who says 
“we must not loose these young generation” adds the 
following: “ A year in prison costs 60.000 thousand 
Euro. However better results could have been achieved 
for the benefit of young people if that money has been 
used for taking preventive measures.

One of the targets that the ambassador has ex-
plained is to bring kindegarten teachers to Berlin 
in order to give the turkish children, who could only 
speak the rural turkish up to now, to learn their moth-
er language from early childhood onwards. Karslıoglu 
said that many children who have problems in learn-
ing german do not have a sufficient command of their 
mother language as well and adds that a solution for 
this problem coud be financed with the contribution 
of both countries if there is really an intention to solve 
the problem. The ambassador himself wants to be a 
good example for this purpose. In this context, one of 
the two sons of Karslıoglu who serve their apprentice-
ship near a cook in Kreuzberg had already established 
contacts with the young turks living outside Grune-
wald. The ambassador permanently encourages the 
Turks who have a high status in the society to act as a 
guardian for the young turkish people who live under 
difficult conditions. 

Karslıoglu ‘s hair which has been shapened very 
carefully almost touches his shoulders but the ear rings 
his ears are still visible. It is also revealed during the 
interview that he is a real artist. 56 years old ambas-
sador is fond of calligraphy which is appreciated very 
much in Turkey as a fine art of writing and turns the 
names of the visitors into a work of art during the 
interview. “I like doing this while listening or talk-
ing to people ”. Then comes that crucial moment and 
the ambassador smilingly opens the door of his car. 
However and unfortunately the engine does not oper-
ate. Since it wouldn’t be enough just to have a look 
at the engine in order to drive the car again we,the 
passangers got off the car and pushed it from the back. 
The car finally departs.by makıng noıse. Karslıoğlu 
shıfts the gear happıly. Joyful like a child, he says 
“look, this is the ventılation” and turns a small valve 
in order to open the windscreen slightly.. Turning 

back to the passanger who sits ın the right back seat 
whıch he calls the vıp seat he says “you may also drive 
the car after a short while. He says that he had sit ın 
the same seat ın another oldtımer of cadıllac brand 
when he had saıd farewell to the bosphorus a year 
ago. That car was driven by the president Abdullah 
gül for whom the ambassador has been the executive 
assistant. A busınessman, who was the owner of the 
car, was sıttıng besides Gül. 

It seems that the need the presıdent Gül has felt 
for having a strong and effective personality to fight 
against the clıches against the turks in germany has 
been the reason to say farewell to such a prominent 
personnel working together with him. The ambas says, 
in a diplomatic style, that the president had sent him 
to germany because of his deep knowledge about that 
country, his command of the german language and 
the fact that germany is the most important partner 
of Turkey. 

Karslıoglu can not understand why dual citizen-
ship is not allowed with the justification that it would 
create a problem of loyalty. “we never fought with each 
other. Where is the problem?” He says. While the old-
timer goes its way with a speed of 40 km along the 
long trees, old villas and silent lakes the ambassador 
is continiously pointing out the details. “this is just 
the real feeling of an automobile!” He says with en-
thusiasm and inhales the sharp smell of benzin with 
pleasure. The attendants of the criminal office of the 
state who guard the ambassador follows him silently 
inside a black limousine. 

Karslıoğlu says that he had also bought an oldtimer 
when he was the ambassador in Baku/ Azerbaijan 
five years ago and adds: “ I saw that the number of old 
russian limousins has diminished as they have been 
replaced by the western ones.. His driver had found 
thousands of pretext in order to prove him that it 
would not be possible for him to drive an old russian 
limousine. However the ambassador asked the owner 
of a grocery store how much he would demand for 
a car of gaz-21 brand in the ceiling of which there 
was even a luggage carrıer. And the grocer wanted 
600 USD but the bargain ended with 500 USD. 
Karslıoglu used to make tours around the embassy 
building since the turkish embassy was located on a 
very big piece of land. After a while the television 
channels made a news about the ambassador who 
used a russian oldtimer. The ambassador smilingly 
says that the price of those cars rised after the broad-
casting of those news. On the other hand, the target 
of our excursion today is an italian restaurant in ha-
lensee. The ambassador parks the car with an elegant 
maneouvre. “do you see the villa over there? İt belongs 
to a turkish businessman” says Karslıoglu with proud. 
You may see him in a football stadium in his private 
life as well. İs he fan of any football team? The ambas-
sador gives the answer: “borussia dortmund!” I grew 
up with Emmerich and Siggi Held” he says.we are 
indebted this to Andreas, his best friend in the kinder-
garten, who had obviously played an important role 
in making Germany a nestle for him together with 
the oma frieda. The car operates promptly in return 
path.“the accumulator is already heated” the ambas-
sador says. 

In the seating room of the residence of the embassy 
pictures are hung on the walls from Turkey, Azerbai-
jan and Australia in which he had worked as a con-
sul during the 1980’s where his interest in everything 
colourful and especially in colourful societies has 
developed. He turns with love the pages of the books 
on world history in his library. He buys them from 
the flea market. There is a recordx of johan strauss 
on an old gramophone. However the ambasssador 
himself loves jazz, turkish classical music, Bethooven 
and Mozart the most. Finally we had to ask a private 
question: why does he put on the brilliant earring in 
his ear? “ it is a reminder” he says. “this reminds me 
that i am here for serving people and facilitating their 
lives. İ am the servant of my people, my belief and 
all people”. In the mean time he does not want to at-
tribute his belief to a single religion. He says “ın the 
final analysis everybody is created by god and my duty 
is to help those who are not in a good situation.” He 
had taken some of these characteristic features from 
oma Frieda. For example she had thought him to give 
his seat to old people when he is travelling with bus 
(January 2, 2013). 

DİPlOMATİK ATAK
DIPLOMATIC MOVE 

Cumhurbaşkanı’nın Almanya’daki klişelere karşı güçlü ve etkili bir elçiye 
duyduğu ihtiyaç, bu kadar önemli bir personelinden ayrılmasının sebebi 
olmuşa benziyor. Büyükelçi diplomatik bir ifadeyle, ülkeyi tanıması, dilini iyi 
konuşması ve Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ikili ortağı olması sebebiyle 
Cumhurbaşkanı’nın kendini Almanya’ya gönderdiğini söylüyor. Karslıoğlu, 
sadakat sorunu yaratacağı gerekçesiyle çifte vatandaşlığa izin verilmemesini hiç 
anlayamıyor, “Birbirimizle hiç savaşmadık, sorun bunun neresindeymiş?” diyor.

It seems that the need of the president for an ambassador who is strong against the cliches in Germany 
has led him to leave such a significant professional diplomat working for him. The ambassador says 
that the president has sent him to Germany because of his knowledge about that country and his 
strong command of the german language and because of the fact that Germany is the most important 
partner of Turkey. The ambassador Mr. Karslıoglu also says that he can not understand why double 
citizenship is not allowed with the justification that this would lead to a problem of loyalty since the two 
countries had never fought against each other. “So where is the problem?” he adds. 

Elisabeth Binder - Der Tagesspiegel
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi francis 
Ricciardone’nin Dışişleri Bakanlığı Müste-
şarı feridun Sinirlioğlu ile yaptığı 2 saat 15 

dakikalık görüşme, sıradan bir diplomatik ziyaretin 
çok ötesine geçerek iki ülkeyi ilgilendiren tüm ko-
nuların masaya yatırıldığı bir gözden geçirme sean-
sına dönüştü. İran, Irak, Suriye gibi uluslararası ko-
nuların yanısıra Türkiye’deki uzun tutukluluk ve ifa-
de özgürlüğü sorunlarının da ele alındığı görüşme-
den sızan bilgiler, iki müttefik ülkenin bu konular-
da giderek ayrıştığını gözler önüne koyuyor. Bu gö-
rüş ayrılıklarını gerginliğe dönüştürense Büyükel-
çi Ricciardone’nin aralarında üst düzey askeri yet-
kililer, şiddet içermeyen protesto gösterisinde bulu-
nan öğrenciler, profesörlerin de olduğu yüzlerce ki-
şinin muğlak suçlamalar nedeniyle tutuklanması-
na yol açan Türk yargı sistemini açıkca eleştirme-
si oldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ada-
let ve Kalkınma Partisi Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Çelik, büyükelçiyi basında sert ifadelerle eleş-

tirirken, Ricciardone’yi yüzyüze uyarma görevi de 
Sinirlioğlu’na düştü.

ABD: Büyükelçi görüşlerimizi aktardı

Dışişleri Bakanlığı’nda bu görüşmenin yapılmasın-
dan sadece birkaç saat sonra ABD Dışişleri Bakanlı-
ğı Sözcüsü victoria Nulland, Ricciardone’nin sözleri-
nin Washington’un görüşünü yansıttığını belirtirken, 
yeni Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de uygun fır-
sat olduğunda bu düşünceleri kamuoyuna aktaracağı 
konusunda Ankara’ya bir uyarı göndermeyi ihmal et-
medi. Nulland, “Türkiye’nin dostları ve müttefikleri-
nin sorumluluğu, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve 
insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi, ga-
zeteciler, blog yazarları için ifade özgürlüğünün ko-
runmasında düzenli ilerleme göstermesinin önemine 
saygılı biçimde işaret etmeye devam etmektedir.” di-
yerek, Washington’un üzerinde hassasiyetle durduğu 
noktaların da altını çizmiş oldu.

T he meeting of the Ambassador of USA in An-
kara Francis Ricciardone With the under-
secretary of the ministry of foreign affairs of 

Turkey Feridun Sinirlioglu which lasted 2 hours 15 
minutes passed beyond an ordinary diplomatic visit 
and turned into a review meeting during which all is-
sues with which the both countries are interested have 
been taken up. The information that leaked out of this 
talk in which international issues like Iran, Irak and 
Syria as well as problems like long periods of detention 
and freedom of expression have been taken up lays bare 
that the two ally countries are increasingly dissociating 
from one another about these issues. These differences of 
opinion triggered a tension when the ambassador Ricci-
ardone explicitly criticized the turkish judiciary system 
which caused the arrestation of hundreds of people inc-
luding top level military officials, students who made 
protests without violence basing on ambigious accusati-
ons. Deputy prime minister Bekir Bozdağ and deputy 
chairman of Justice and Development Party Hüseyin 

Çelik had criticized the ambassador very severely and it 
was Sinirlioğlu who had to warn the ambassador abo-
ut his statements.. 

usa: The ambassador has simply stated our view 

Just after a few hours following the said negotiation 
the spokesman of the american ministry of foreign affa-
irs Victoria Nulland said that the statements made by 
Ricciardone reflected the view of Washington and furt-
her warned Ankara that the minister of foreign affa-
irs John Kerry would also announce those views to the 
public when a suitable opportunity has arisen. Nul-
land underlined the issues to which Washington att-
ributed special importance by saying that Turkey’s fri-
ends and allies continue to point out to the importan-
ce of strengthening the rule of law and human rights 
in Turkey and of realizing a regular progress regarding 
the protection of the freedom of expression for journa-
lists and blog writers. 

BBC Radyosu / Radio BBC

AMERİKA-TÜRKİYE
AYRIŞMASI DERİNlEŞİYOR

AMERICA – TURKEY THE DISSOCIATION IS DEEPENING 

Ülkelerin insan hakları alanındaki performansla-
rını değerlendiren ABD İnsan Hakları Raporu’nun 
da gelecek ay yayımlanacağı gözönünde bulun-
durulduğunda ve içeriğinin Ricciardone’nin ifade-
leri doğrultusunda olacağı öngörüldüğünde, mev-
cut gerginliğin gelecek dönemlere de yansıyabile-
ceği kaydediliyor. Görüş ayrılıkları bu konuyla sı-
nırlı değil. DHKP/C’nin ABD Elçiliği’ne dönük can-
lı bomba saldırısıyla beraber yeniden gündeme 
gelen “uluslararası terörizmle işbirliği’’ konusun-
da da Washington’un eleştirileri var. Ricciardone, 
TBMM’de kabul edilen Terörizmin Finansmanın 
Önlenmesi Kanunu’nun OECD’ye bağlı Mali Eylem 
Görev Gücü tarafından yeterli bulunmadığını anım-
satırken, Türk yasalarının sadece Türk devlet ku-
rumlarına dönük saldırıları terörizm kapsamında 
gördüğünü, bu nedenle başta El Kaide olmak üzere 
küresel terör ağlarına karşı işbirliği yapılamadığı-
nı söylemişti. Batılı diplomatlar, kabul edilen kanu-
nun teröristlerin ve onların destekçilerinin malvar-
lıklarının dondurulması ve para transferlerinin en-
gellenmesi konusunda karmaşık ve bürokratik bir 
mekanizma getirdiğini ve bu nedenle etkin uygu-
lama şansının kalmadığını kaydediyorlar. İki ülke-
nin görüşlerinin giderek ayrıştığı bir başka konu ise 
Irak. ABD, Irak’ta mevcut Bağdat-Erbil anlaşmazlı-
ğı çözülmeden Türk şirketlerinin Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları im-
zalamalarından ve Türkiye’nin de özerk yönetimle 
bir boru hattı inşası için masaya oturmaya hazırlan-
masından duyduğu rahatsızlığı saklamıyor.

Bu gelişmelerin Irak’ın bölünmesi ve çok şiddet-
li bir çatışma zemin yaratacağı kaygısını dile geti-
ren Washington, bu sürecin İran’ın bölgedeki et-

kinliğini daha da artıracağı uyarısında da bulunu-
yor. Türkiye ise Kuzey Irak’ın zenginliklerine sırtını 
dönmeyeceğini belirtirken, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan “ABD’nin dahline rağmen” bu ticari 
ilişkinin süreceğini açıkladı. Suriye’de mevcut reji-
min devrilmesi konusunda aynı noktada olan Anka-
ra ve Washington, bunun nasıl ve hangi takvimde 
gerçekleştirileceği konusunda farklı düşüncedeler. 
Türkiye, bu süreçte ABD’nin gerekli desteği verme-
yerek, kendisini yalnız bıraktığını düşünürken; ABD 
ise Suriye’de giderek güçlenen radikal dini unsurlar 
konusunu Türkiye’nin hafife almasından rahatsızlık 
duyuyor. Rejimin devrilmesi durumunda siyasi dö-
nüşüm süreci ve ülkeyi yönetecek yeni kadrolar ko-
nusunda olabildiğince net bir tablo görmek isteyen 
ABD, bu nedenle Türkiye’nin “bu iş bir an önce ol-
sun” çağrılarına yanıt vermiyor. İki ülkenin sık sık 
karşı karşıya geldiği bir başka konu ise İsrail.

Türk yetkililerin İsrail’in Suriye’ye dönük aske-
ri operasyonuna verdiği reaksiyonda Şam yöne-
timini İsrail’e karşı tepkisiz kalmakla suçlaması 
Washington’da ciddi rahatsızlık yarattı. ABD Dı-
şişleri Sözcüsü Nulland, “kışkırtıcı” olarak tanım-
ladığı bu açıklamalar nedeniyle Ankara’nın uyarıl-
dığını söyledi. Ricciardone’nin temasları sırasın-
da da bu konunun gündeme geldiği kaydediliyor. 
Ricciardone ve Sinirlioğlu’nun üzerinde uzlaştı-
ğı ender konulardan biri, ilişkilerdeki bu sorunlu 
konuların ele alınması için üst düzey ziyaretlerin 
gerçekleştirilmesi oldu. Her ne kadar Başbakan 
Erdoğan’ın olası Beyaz Saray ziyareti için bir tarih 
belirlenememiş olsa da iki ülke dışişleri bakanla-
rının kısa sürede ya Ankara ya da Washington’da 
biraraya gelmeleri öngörülüyor. 

It is noted that the existing tension might be carried for-
ward into the future periods taking into consideration that 
the american human rights report which evaluates the per-
formance of the countries about human rights shall be pub-
lished next month and further it is enviaged that the con-
tent of th report shall be in line with the views of Ricciar-
done. Differences of opinion is not restricted to the issue 
of human rights. Washington has also criticisms regarding 
the “cooperation with international terrorism” which has 
been brought to the political agenda again on the occasion 
of the live bomb attack on the american embassy. Riccardi-
one has reminded that the law on ”the prevention of finan-
cial terrorism” has been evaluated to be unsufficient by the 
Financial Task Force subordinated to OECD and added that 
the turkish laws only considers those attacks, which are di-
rected at the turkish state establishments, within the scope 
of terrorism and for that reason a global cooperation aga-
inst the global network of terrorism, especially El Kaida co-
uld not be made. The western diplomats say that the said 
law introduces a complex and bureaucratic mechanism re-
garding the freezing of the assets of the terrorists and the-
ir supporters and the prevention of Money transfers by an 
to them and for that reason there was no chance of it to be 
enforced effectively. Another issue about which the opini-
ons of the two countries have differentiated was Irak. Anot-
her issue that USA does not hide its nuisance about is the 
signing of oil and natural gas agreements between the tur-
kish companies and the regional government of Kurdistan 
and the preparation of Turkey to come to the table with the 
autonomous Kurdish government for the construction of a 
pipeline before the disputes between the Baghdad and Er-
bil governments have been resolved.

Washington, which expressed its concern that the said 
developments could lead to the disintegration of Iraq and a 

very violent ground of conflict, makes the warning that this 
process could lead to the increase of the influence of Iran in 
the region. On the other hand Turkey has declared that she 
would not turn its back to the economic wealth in northern 
Iraq and the prime minister Recep Tayyip Erdogan said that 
these commercial relations would continue despite the in-
volvement of USA in the region. Ankara and Washington 
which agree on the necessity of toppling the regime in Syria 
have different opinions about how and when this would be 
realized. While Turkey thinks that USA has left her alone by 
not giving the necessary lessons to Syria America worries 
about the underevaluation of the radical religious groups in 
Syria, which are increasingly getting stronger, by Turkey. 
USA which wants to see a very clear picture of the process 
of political transformation and the new social groups that 
would rule the country after toppling the regime does not 
reply to the calls of Turkey to put an end to the problem im-
mediately for that reason. Another issue about which the 
two countries come face to face against one another frequ-
ently is the issue of Israel. The accusation of the Damascus 
regime by Turkey for not having retaliated to the military 
operation of Israel directed to Syria had kicked up a fuss in 
Washigton. Spokesman of the american ministry of fore-
ign affairs Nulland said that Ankara has been warned beca-
use of these statements which she described as provoca-
tive. It is noted that this subject has been brought forward 
during the contacts of Ricciardone. One of the rare issu-
es on which Ricciardone and Sinirlioglu have agreed upon 
was the necessity of organizing top level visits in order to 
take up these problemic issues besetting the bilateral rela-
tions. Although no date has been determined for the visit of 
the prime minister Erdogan to the white house it is planned 
to hold meetings between the ministers of foreign affairs of 
both countries either in Ankara or Washington. 

ABD İnsan Hakları Raporlarını Değerlendirecek USA shall evaluate the reports on human rights
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“Hz. Peygamber ve İnsan Onu-
ru” temalı Kutlu Doğum Haf-
tası programlarının ilki Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Görmez ve İstanbul valisi Hüseyin Avni 
Mutlu’nun katılımlarıyla İstanbul Aydın Üniver-
sitesinde gerçekleştirildi. Üniversitenin florya 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen programda İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 
Mustafa Aydın ve İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar 
İzmirli de yer aldılar. 

Yaptığı Açılış konuşmasında her sene farklı te-
malarla gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası’nın 
bu yılki temasının “Hz. Peygamber ve İnsan Onu-
ru” olduğu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, “Biz her sene Diyanet İşle-
ri Başkanlığı olarak kendimize bir konu, bir tema 
seçiyoruz. 2011 yılında “Merhamet Eğitimi”ni ele 
aldık. Hz. Peygamber ve merhamet eğitimi. Geçen 
sene 2012 yılında “Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik 
Hukuku” üzerinde durduk. Bu seneyse Hz. “Pey-
gamber ve İnsan Onuru” konusunu ele alıyoruz,” 
şeklinde konuştu. 

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin açılışının 
İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrencilerle bir-
likte yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu be-
lirten Prof. Dr. Mehmet Görmez, temanın neden 
“İnsan Onuru” olduğu konusundaysa şunları söy-
ledi:

“İnsanlık son iki asırda bilimde, teknolojide, ile-
tişimde çok büyük mesafeler kat etti ama insana 
değer verme, insan onurunu yüceltme, insan onu-
ru konusunda aynı mesafeyi katedemedi. Bilhassa 
son yüzyıl tarihe insan onurunu en çok zedelendi-
ği, en çok rencide edildiği, insan onurunun ayak-
lar altına alındığı bir çağ olarak geçti. Savaşlar, iş-
galler, sömürgeler, açlık, sefalet ve daha hala de-
vam eden büyük sorunlar geride bıraktığımız yüz-
yıl insan onurunun en çok ayaklar altına alındığı 
yüzyıl ve buna hepimiz şahitlik ediyoruz.”

Özellikle son yıllarda küreselleşme dalgalarıyla 
birlikte insanı onursuzlaştırma politikalarının ar-
tığının altını çizen Diyanet İşleri Başkanı, “ İnsa-
nı değerlerden arındırma, insanı değersizleştirme 
politikalarının dünyaya egemen olduğuna şahit 
oluyoruz. Onun için ısrarla insan onuru üzerin-
de durmak istiyoruz. Bir hafta boyunca ülkemizde 
ve bütün dünyada Hz. Peygamberin insana verdiği 
değeri, insan onuruna verdiği değeri öne çıkarmak 
ve onu insana yeniden hatırlatmak istiyoruz. Ne-
den insan onuru? Sadece suçu başkalarına atmak-
la değil, belki bütün İslam alemi olarak şunu sor-
gulamamız lazım: Neden bizim dindarlığımız bizi 
onurlandırmıyor, neden bizim Müslümanlığımız 
onurumuzu yüceltmiyor, neden hâlâ İslam dün-
yasında insanların iradeleri üzerinde hegemon-
ya kuran yönetimler var, Neden Irak’ta, Suriye’de, 
filistin’de insan onuru rencide ediliyor, neden hâlâ 
kadınların çocukların onurları rencide edilmeye 
devam ediliyor?” şeklinde konuştu.

Programda konuşan İstanbul valisi Hüseyin 
Avni Mutlu ise dünyanın bugün en çok ihtiyacı 
olan şeyin sevgi olduğunun altını çizdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise konuşmasında 
2013 yılı Kutlu Doğum Haftası programına İs-

tanbul Aydın Üniversitesinden başlanıyor olma-
sından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek 
şunları söyledi:

“Üniversiteler elbette bilimi, teknolojiyi, çağ-
daşlığı hem kendi kubbesi altında bulunan bili-
me talip olan öğrencilerine, hem de bulunmuş ol-
duğu coğrafyadaki topluma ve toprağa eş zaman-
lı olarak aktarmak durumundadır. Bu aktarımı sa-
dece bilim ve teknoloji ile sınırlı tutarsak üniver-
siteler olarak üstlenmiş olduğumuz misyonu yete-
rince yerine getirmemiş oluruz. Üniversiteler ola-
rak hem dini, hem insani hem de ahlaki değerleri 
de aktarmak durumundayız.”

Kutlu Doğum Haftası programında İstanbul 
Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saim 
Yeprem de “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” ko-
nulu bir konferans verdi. 

Kutlu Doğum Haftası programı, Devlet Sanat-
çısı Ahmet Özhan konseri ve sema gösterisiyle son 
buldu. 

T he first of the events with the theme 
“Muhammad the prophet and human 
dignity” which have been organized 
on the occaison of holy birth week, has 

taken place in İstanbul Aydın University with the 
participation of Head of the office of religious af-
fairs and deputy governor of Istanbul, Avni Mutlu. 
Dr Mustafa Aydın, chairman of the board of trus-
tees of Istanbul Aydın University and rector of the 
same university Professor Dr. Yadigar İzmirli at-
tended the program which has been realized in the 
Florya campus of the university, 

In his opening speech head of the Office of reli-
gious affairs, Prof. Dr. Mehmet Görmez said that 
the theme of the holy birth week, which was cel-
ebrated with different themes every year had as its 
theme “Mohammed the Prophet and the human 
dignity” this year and continued his speech as fol-
lows: “As the department of religious affairs we se-
lect a definite subject on the occasion of holy birth 

Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin konuğu oldu. 
ABMYO Radyo Tv ve Sinema bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Türkan Şoray, 
üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan öğrencilerinde yoğun ilgisiyle karşı-
laştı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoray, Türk sinemasına 300’e ya-
kın eser bıraktığını belirterek, çok genç yaşta girdiği sektörde kendisinin 
de keşkeleri olduğunu söyledi. Özellikle Yılmaz Güney ile hiçbir araya 
gelemediklerini belirten Şoray, kendisiyle hep bir sinema filmi proje-
sinde yer almak istediğini ama kısmet olmadığını dile getirdi. “Benim 
keşkelerim arasında çok istediğim ama yapamadığım filmler var.” 
diyen Şoray, yönetmenliğe adım attığında karşılaştığı zorlukların ne-
ler olduğunu ve işi nasıl kavradığını soran bir öğrenciye, “Yönetmen-
liği, çaktırmadan çekimleri oradan buradan izleyerek, neler yaptıkla-
rına bakarak öğrendim. İki gün sonra artık benim ağzımdan ne çıka-
cak diye bakıyorlardı.” yanıtını verdi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğren-
cilerine ilk film projesinde mutlaka asistan olarak yer vereceğinin ve de-
neyim kazanmaları için destekleyeceğinin sözünü veren Şoray’a, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli tarafından plaket verildi. 
Etkinlik, Türkan Şoray'ın “Sinemam ve Ben” adlı kitabını imzalamasıyla sona erdi.

The sultan of the turkish cinema, Türkan Soray, has been the guest of Istanbul Aydın University. Tür-
kan Şoray who came together with the students of ABMYO Radio, Tv Cinema High School has also attrac-

ted a great interest from the students of other departments. Şoray who answered the questions of the 
students said that she had left approximately 300 works of art to the turkish cinema , she entered 

in the movie sector at a very early age and added that she also thought in the form of “what if” 
regarding her movie career. Türkan Şoray who said that she deplores especially because she 

coudn’t have made a film with Yılmaz Güney emphasized that she always wanted to take part 
in a film Project together with him but unfortunately this could not have been realized. Soray 
said that there are films projects which she wanted to realize very much but couldn’t for va-
rious reasons and that this situation induces her to think in the form of “what if”. To the qu-
estion of a student who asked her to tell about the difficulties that she had confronted when 
she began shooting a film and how she managed to comprehended the skills required to be 

a film director, Soray gave the following answer: “I learned movie shooting by observing ste-
althily what the director does during film shooting. After two days people were looking at my 

mouth to hear what I would say.” Soray promised the students of Istanbul Aydın University to let 
them take part in her first film Project as an assistant and support them for gaining experience. A 

plaque was awarded to the famous artist by the rector of Istanbul Aydın University Prof. Dr. Yadigar İz-
mirli. The event has ended with the reading of the artist’s book “My cinema and me” by herself. 

week every year. We had dealt with the “training 
on mercy” in 2010. Mohammed the prophet and 
teaching of mercy. We had focused on “fraternity 
ethics and fraternity law” last year. This year our 
theme is ”Mohammed the prophet and human dig-
nity”.

Prof. Dr. Mehmet Görmez who said that he is 
very happy to launch the activities of holy birth 
week together with his students in Istanbul Aydın 
University said the following regarding the reason 
to choose the theme of “human dignity”: 

“Humanity has taken giant steps in the field of 
science, technology, communication in the last two 
centuries. However it has failed to take the same 
distance regarding the attribution of value to hu-
man beings and exaltation of human dignity. The 
last century has passed into history as an era in dur-
ing which the human dignity has been injured and 
violated throughout human history. We all witness 
that the human dignity has been violated the most 
in the last century through wars, occupations, colo-
nialisations, hunger, poverty and other big problems 
that have remained unsolved. Head of the Office of 
religious affairs who underlined that the policies of 
humiliating human dignity increases together with 
the waves of globalization in the recent years said 
the following: “We witness that the policies which 
aim at devaluating the human being are dominat-
ing the world. For that reason we insistently focus 
on human dignity. Throughout a week we want to 
remind the value that our prophet attributed to hu-
man beings and human dignity, both in our coun-
try and throughout the world. Why human dignity? 
What we must do is not to blame the others, but 
interrogate the following question: why doesn’t our 
religiosity honor us, why our religion Islam exalt 
our honour, why are there still governments in the 
islamic world which establish a hegemony on the 
will of people? Why is human dignity injured in 
Iraq, Syria and Philistine? Why are the honours of 
women and children still continuing to be injured. 

On the other hand, major of Istanbul, Hüseyin 
Avni Mutlu, who made a speech in the program 
underlined that what the world needs the most in 
today’s world is love. Dr. Mustafa Aydın, head of 
the board of truestees of Istanbul Aydın University 
said, in his speech, that he is very happy to see that 
the program of holy birth week has been started in 
Istanbul Aydın University and added the follow-
ing: “ It is undoubted the task of the universities to 
transfer science, technology and modernity to the 
students who put themselves in for science under its 
roof and to the society existing in its geographical 
location at the same time. If we restrict this transfer 
to only science and technology then we shall not be 
able to perform the mission, which we have un-
dertaken as the university, sufficiently. As the uni-
versities we must relay religious, human and moral 
values as well.”

Prof. Dr. Saim Yeprem, member of the teaching 
staff of Istanbul Aydın University has given a semi-
nar titled “Mohammad the prophet and human 
dignity” during the program of holy birth week

The program of kdh xxxx has ended with the con-
cert of State artist, Ahmet Özhan and dance of the 
whirling dervishes.

DİYANET İŞlERİ 
BAŞKANI: “SON YÜzYIl 
İNSAN ONuRuNuN EN 
ÇOK AYAKlAR AlTINA 

AlINDIğI YÜzYIl” 
HEAD OF THE OFFICE OF RELIGIOUS 

AFFAIRS SAID “THE LAST CENTURY IS THE 
CENTURY WHEN THE HUMAN DIGNITY 
HAS BEEN VIOLATED MOST SEVERELY

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Kutlu Doğum Haftası’nda bu 

yılın temasının “Hz. Peygamber ve İnsan 
Onuru” olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Mehmet Görmen, head of the Office 
of religious affairs said that the theme of the 
holy birth week this year is “Mohammed the 
prophet and human dignity”. 

İSTANBul AYDIN 
ÜNİvERSİTESİ’NDEN 

BİR YIlDIz GEÇTİ

A STAR HAS PASSED 
FROM ISTANBUL 
AYDIN UNIVERSITY


