
Sayı / Issue: 22

1 Eylül-1 Kasım 2014 / 1st September – 1st November 2014İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL

hilafet’i bizzat batı 
kendisi getirecek
islam devleti, “hilafet 
Projesi” ve “küresel 
terörizmle savaş”

West, ıtself Wıll 
brıng calıPhate
ıslamıc state, 
“calıPhate Project” 
and “War agaınst 
global terrorısm”

evsizlerin  
PaYına düşen:
Çivili ve sulu 
müdahale

share of  
homeless:
resPonse Wıth  
Water and nails

kaua’i kokteYli:
büYük tarım 
işletmeleri haWaii’Yi 
nasıl zehirliYor

kaua’ı cocktaıl:
hoW does grand 
agrıculture 
enterPrıses Poıson 
haWaıı?

02 10 15
Prof. Michel ChossudovskyProf. Michel Chossudovsky Marcus Lütticke Paul Koberstein

06

avruPa bilim ve 
eğlence günü’nde,  
7 bin ortaöğretim 
öğrencisi istanbul 
aYdın üniversitesi’nde

seven thousand 
secondarY school 
students attend the 
euroPean scıence 
and amusement daY 
at ıstanbul aYdın 
unıversıtY

04

gazze ve enerji 
jeoPolitiği
savaş ve doğalgaz: 
israil işgali ve gazze

gaza and energY 
geoPolıtıcs 
War and gas: ısrael 
ınvasıon and gaza

“Yeni Dünyada bugüne kadar Avrupa, 
Asya ve Afrika kıtaları açısından Akde-
niz havzası ve bu havza içinde yer alan 

Kıbrıs adasının taşıdığı önemde stratejik öneme sa-
hip bir coğrafya keşfedilmemiştir.”

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı Wil-
liam Shakespeare, ünlü eserlerinden biri olan 
Otello’da Kıbrıs’ı bu şekilde tarif ediyordu. Dev-
letlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasında-
ki ilişkileri inceleyen bilim dalı olarak jeopoli-
tik açıdan Kıbrıs, Akdeniz’deki uçak gemisi ola-

rak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca dönemleri-
nin güçlü imparatorluklarının idaresi altına almak 
için uğraştıkları Ada, 1960’taki bağımsızlığına ka-
vuşuncaya ve ardından yaşanan olaylar sonucu ta-
rihte “Kıbrıs Sorunu” olarak anılıncaya kadar Mı-
sır İmparatorluğu, Büyük İskender, Bizans İmpa-
ratorluğu, İngiliz Krallığı, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ve son olarak Birleşik Krallık hakimiyeti altın-
da kalmıştır.

DEvAMı SAYfA 8’DE

the Mediterranean. 
Throughout the history, island being subject 

to struggle for control by great empires, has been 
under the rule of Egyptian Empire, Alexander 
the Great, Byzantine Empire, British Empire, 
Ottoman Empire and lately United Kingdom 
(UK) until gained its independence in 1960 
and named as “Cyprus issue” due to events 
thereafter.

CONtiNUEd frOM PAGE 8

t he “New world so far in Europe, Asia 
and Africa in the Mediterranean basin 
and the basin located in a region of stra-

tegic importance unexplored to the importance of 
the island of Cyprus remains.’’

The world’s pre-eminent British poet and play-
wright William Shakespeare defines Cyprus as 
such in his famous work, Othello. in terms of 
geopolitics, which is defined as a study of relations 
between geographic characteristics and politics of 
the states, Cyprus is termed as aircraft carrier in 

DOĞU AKDENİZ’DE 
ENERJİ SATRANCI

ENERGY CHESS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN
Yrd. Doç. Dr. filiz Katman
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HORıZON 2020 Marie Sklodowska 
Curie kapsamında tüm Avrupa’da her 
yıl Eylül ayının son Cuma günü “Re-
searchers’ Night” olarak kutlanan Av-

rupa Bilim ve Eğlence Günü İstabul Aydın Üniver-
sitesi florya kampüsünde öğrencileri, veli ve öğret-
menleri bir araya getirdi. 33 ülke ve yaklaşık 300 şe-
hirde eşzamanlı olarak düzenlenen Avrupa Bilim ve 
Eğlence Günü’ne İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek verdi. 
TÜBİTAK, AÇEv, Genç TEMA, İTÜ Bilim Mer-
kezi, Şişli Bilim Merkezi, İstanbul Bilim Merkezi, 
Bilişim Garaj Akademisi, Bilim Kahramanları Der-
neği gibi birçok kuruluş katılım gösterdi. 200 kişi-
lik bir ekiple hazırlanan etkinliğe gelecek yıl da İs-
tanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Bilim ve Toplum Etkinliği
Etkinlik açılışında konuşan İstanbul Aydın Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Bilim 
ve toplum etkinliği olan “Avrupa Bilim ve Eğlence 
Günü” tüm dünya ve Avrupa’da toplumun bilime 
olan ilgisini arttırmayı ve bilim insanlarını halk-
la kaynaştırmayı, bilimin ve eğlencenin bir arada 
olabileceğini göstermeyi, çocukları ve gençleri bi-
limsel kariyerlere özendirmeyi, toplumda bir bilim 
kültürü yaratmayı amaçlayan uluslararası etkinlik-
tir. Bu etkinlik AB Projesi olan “Horizon 2020” 
projeleri kapsamında Türkiye’de yürütülen ilk pro-
je olması bakımından büyük önem taşımaktadır. 
Bu etkinliğin üniversitemiz tarafından gerçekleş-
tirilmesinde büyük emeği olan Eğitim fakültesi 
Dekanımız ve Projenin Bilim Koordinatörü Prof. 
Dr. Hamide Ertepınar’a şükranlarımı sunuyorum. 
Öğrencilerin, bilimsel, teknolojik ve sanatsal far-
kındalıklarını arttıracak ve bilimin temeli olan me-
rak etme ve sorgulama yetilerini geliştirecek bir ça-
lışma olmasıyla da bugün gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinlik büyük önem taşıyor” dedi.

Avrupa’nın en kapsamlı Bilim ve Eğlence Günü
Yaklaşık 33 ülkede ve 300 şehirde (Amsterdam, 

Londra, Roma, Paris, Hamburg, Barcelona vb.) 
tüm gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen, 
halkın bilimle ve bilimin eğlenceli yüzüyle buluş-
masını amaçlayan Bilim ve Eğlence Günü, ücret-
siz olarak açık ve kapalı mekanlarda birbirinden 
farklı etkinliklerle gerçekleşti. Bilimsel deneyler-
den konserlere, sergilerden gösterilere, açık otu-
rumlardan oyunlara kadar çok çeşitli aktiviteler-
le her yaşa hitap eden bu özel günde amaç toplu-
ma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yarata-
bilmektir. Bir bilim festivali şeklinde gerçekleşti-
rilen etkinlik üniversite, sivil toplum kuruluşları, 
öğrenci, öğretmen, bilim insanı, genç ve yaşlı top-
lumun her kesiminden katılımcıyı bir araya getir-
mesi nedeniyle de oldukça önemlidir.

Deneyerek öğreniyorlar
Bilim ve eğlence günü programı çerçevesinde 

laboratuvarlarda da çalışma fırsatı bulan öğrenci-
ler, elektrik elektronik deneyleri, mekatronik de-
neyleri, mikrobiyoloji, fizik ve kimya deneyle-
ri gerçekleştirerek teorik olarak öğrendikleri bil-
gileri pratiğe geçirme fırsatı buldular. Elektron-
larla suya yazı yazan öğrenciler, üzerlerine yük-
ledikleri elektrikle suda ezgiler çaldılar ve etkin-
lik sırasında tüm izleyiciler bedeninin iletkenliği-
ne tanıklık etti. Kriptoloji, Ekoloji, Uçak, Yıldız 
Ev Yapım Atölyelerinde yer alan öğrenciler, sıvı 
azot gösterisi, renk değiştiren süt, balon, köpük 
gösterisi ve temel kimyasal reaksiyonlar da yapı-
lan deneylere katıldılar. Car Board Car Derby ya-
rışmasında kendi dizayn ettikleri araçlarla yarış-
maya katılan öğrenciler, satranç ve dama turnuva-
ları, yavaş bisiklet sürme yarışlarında da hünerle-
rini sergilediler.

Horizon 2020 Projesinin Türkiye’deki ilk ayağı
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim fakül-

tesi Öğretim Görevlisi ve projenin Genel Ko-
ordinatörü Ayşegül Kınık, “Yoğun bir ilgi ve 
katılımla gerçekleşen bu etkinlik için İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi tüm merkezlerden 
özel olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenle-
di. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm okulla-
ra yazı gönderdi. 7 bin öğrencimiz etkinliğimize  
katılarak bizi mutlu etti. Çocuklarımızın dene-
yerek öğrenmesi ve bilime olan ilgilerinin artma-
sı için dolu dolu bir program hazırladık. Etkinlik 
kapsamında “Doğal Afetler ve Korunma Yolları”, 
“Çevre Sorunları ve Ekoloji”, “Teknolojik Prob-
lemler ve Çözümleri”, “Mühendisliğin vizyonu”, 
“ Ben Bilmem Beyin Bilir” gibi seminerlerle, Bil-
gisayar Programlama, fizik, Uçak Yapımı, Mole-
küler Biyoloji, Elektronik, Deprem atölyelerinde 
deneyler yapıldı. Gün boyunca konserler ve yarış-
malarla 7’den 70’e herkesin katılımına açık Bilim 
Gösterileri gerçekleşti. Gece yarısına kadar süren 
etkinliğimizde Gökyüzü gözlemi ve gök bilimi ile 
ilgili atölyeler gerçekleştirildi. Öğrencilerin dene-
yerek ve eğlenerek öğrenebileceği neredeyse tüm 
deneyleri etkinliğimizde gerçekleştirdik” dedi.

es by participating in the Science and Amusement 
day which was held out-door and in-door areas 
with no entry cost. On this special day to populari-
ze science in society and to create a scientific cultu-
re, various activities from scientific experiments to 
concerts, exhibitions to demonstrations, public mee-
tings to fun games were available for all ages. These 
activities at the festival impacted an important role 
to bring Universities, Non-governmental organiza-
tions, students, teachers, scientists and from all seg-
ments of society.

They Learned by Trial
Under the framework of the Science and Amuse-

ment day program, students had the opportunity to 
applying their theoretical knowledge participating 
in electrical and electronic, mechatronic, microbio-
logy, physics and chemistry experiments. Using elect-
rons, students were able to write on water, play me-
lodies on water and throughout the event students 
were introduced to the conductivity of the human 
body. Students attending in the Cryptology, Ecology, 
Aircraft and Star Home Building workshops had 
the opportunity to observe the actions of liquid nit-
rogen, color changing milk, balloons, foam display 
and other basic chemical reactions. Students desig-
ned and raced their own cars for the Car Board Car 
derby and displayed their skills in Chess, Checkers, 
Slow Bicycle riding contents.

The First leg of the Horizon 2020 Project in 
Turkey

istanbul Aydın University Lecturer in the faculty 
of Education and General Coordinator, Aysegul Kı-
nık, commented "due to the intense interest and 
participation for this event, the istanbul Metropo-
litan Municipality held a special free bus service. 
Letters were sent from the Provincal directorate of 
the National Education. We had the pleasure to gre-
et seven thousand students. We have prepared a fun 
fill program for students to ‘learn by experience’ and 
to increase their interest in science. Under the scope 
of this event ‘Natural disasters and Ways of Protec-
tion’, ‘Environmental Problems and Ecology’, ‘tech-
nological Problems and Solutions’, ‘Visions of an 
Engineer’, ‘What i do not know, the brains knows’ 
seminars were held and experiments were conduc-
ted at the Computer Programing, Physics, Aircraft 
Building, Molecular Biology, Electronics and Eart-
hquake workshops. Concerts, competitions and sci-
entific exhibition participation was available for all 
ages of the public. The event lasting until midnight, 
students learned about Star gazing and celestial sci-
ence workshop. All students learned and was amu-
sed by the experiments carried out in our events”

AvRUPA BİLİM vE EğLENCE GÜNÜ’NDE,  
7 BİN ORTAÖğRETİM ÖğRENCİSİ 

İSTANBUL AYDıN ÜNİvERSİTESİ’NDE
SEVEN tHOUSANd SECONdAry SCHOOL StUdENtS AttENd tHE EUrOPEAN 

SCiENCE ANd AMUSEMENt dAy At iStANBUL AydiN UNiVErSity

i stanbul Aydin University brought students, 
parents and teacher together celebrating the 
European Science and Amusement day un-
der the scope of HOriZON 2020 Marie 

Sklodowska Curie, known as “researchers’ Night”, 
which is celebrated on the last friday of Septem-
ber every year. The istanbul Provincal directorate of 
National Education and the istanbul Metropolitan 
Municipality gave support to the European Science 
and Amusement day which was simultaneously ce-
lebrated in 33 countries and nearly 300 cities. The 
project had the participation of other scientific orga-
nizations such as tÜBİtAK, AÇEV, teen tEMA, 
itU Science Center, Şişli Science Center, istan-
bul Science Center, information technology Gara-
ge Academy, Heroes of Science Association. With a 
team of 200 people, the event next year will be hos-
ted by istanbul Aydın University.

Science and Social Event
At the event’s opening speech, istanbul Aydin 

University’s rector, Prof. dr. yadigar izmirli said 
“The Science and Social event ‘European Science 
and Amusement day’ is an event that aims to crea-
te a knowledgeable society about science, to increa-
se the community’s interest in science, for the cohe-
sion between scientists and community, to illustra-
te that science can be fun and to motivate children 
and teens towards scientific careers. This EU project 
“Horizon 2020” has a great importance as being 
the first project to be conducted in turkey. i express 
my gratitude to our dean of faculty of Education 
also the Science Projects Coordinator, Prof. dr. Ha-
mide Ertepinar, for contributing greatly to conduct 
this event at our University. There is a great impor-
tance of today’s event is to raise scientific, technologi-
cal and artistic awareness for students by using the-
ir curiosity and inquiry skills. 

Europe’s most comprehensive Science and 
Amusement Day

The community of approximately 33 countri-
es and 300 cities (Amsterdam, London, rome, Pa-
ris, Hamburg, Barcelona, etc.) throughout the enti-
re day met with science and fun scientific activiti-
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Horizon 2020 
projesi kapsamında düzenlenen Avrupa 
Bilim ve Eğlence Günü’ne ev sahipliği 
yaptı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul lise ve 
dengi okullardan yaklaşık 7 bin öğrencinin 
katıldığı Horizon 2020 Avrupa Bilim ve 
Eğlence Günü’nde renkli dakikalar yaşandı.

A total of seven thousand kindergarten, 
elementary, middle and high school 
students had a colorful event while 
participating in the Horizon 2020  
project ‘European Science and  
Amusment Day’ which was hosted by 
Istanbul Aydin University. 
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Ç in Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ulusal 
Meclis toplantısının hemen ardından Batı 
Avrupa ülkelerine geziye çıktı. Hollanda, 

fransa, Almanya ve Belçika’yı kapsayan ziyaretle-
rin Çin-AB ilişkilerinde sıçrama yaratması bekleni-
yor. Xi, Brüksel’de AB karargahını ziyaret eden ilk 
Çin Cumhurbaşkanı oluyor. Ziyaretin, Çin’in AB 
ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir dönüm nok-
tasına işaret ettiği belirtiliyor. Taraflar “sadece tica-
ret savaşlarının önlenmesi” ilişkisinden, “aynı za-
manda karşılıklı güvene dayalı dostça bir yatırım 
ve ticaret ilişkisi” kurma aşamasına geçiyor.

İki yıl önce Avrupa ülkelerinde “Çin yatırımları-
nın siyasi amaçlı olduğu” dillendirilerek direnç ya-
ratılmaya çalışılıyordu. Ancak içinden çıkmaya ça-
lıştıkları kriz, öncelikle Avrupalı sanayicileri, yatı-
rımcıları, sonuçta siyasetçileri teslim aldı. Avrupa 
ülkeleri arasında Çin ile ekonomik ilişkilerde öne 
geçme yarışına da tanık olduk. Nihayet geçen Ka-
sım ayında imzalanan Çin-AB Yatırım Protokolu 
ile ikili ekonomik işbirliği için iyi bir başlangıç ya-
pıldı; müzakerelerin başlatılmasına karar verildi. 
Xi Jinping’in gezisi, Çin-AB ticareti ve ikili ekono-
mik ilişkiler konusunda çerçeve oluşturacak, stra-
tejik yönlendirme sağlayacak.

Ekonomik işbirliğinin Çin - AB ilişkileri için ek-
sen olduğunu söylemek de yanıltıcı olmaz. Çin Dı-
şişleri Bakanı Wang Yi, “Bu yıl diplomatik ajanda-
mızda Avrupa’nın özel yeri var” diyor. Xi’nin gezi-
sinin sadece AB ile değil, Çin’in bir bütün olarak 
Batı ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir dönüm 
noktası olduğu ifade ediliyor. Ancak diğer büyük 
ticaret ortakları ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde 
çatışmaların çözülmesi zor görünüyor.

Polisilikon anlaşmazlığı, hemen çözüldü

Çin 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne ka-
tıldığından beri yaşanan anlaşmazlıklar, Batı ile 
ticari ilişkilerinde önemli bir engelleyici olmuş-
tu. Geçen yıla kadar, neredeyse tüm anlaşmazlık-
lar diğer tarafa suçlamalar, misillemeler ya da ce-
zalandırıcı tarifelerle sonuçlandı. Bu durum, hız-
lı bir biçimde yükselerek küresel pazarın yarıdan 
fazlasını kontrol eden Çin güneş paneli sektörü-
nü olumsuz etkiledi. Önce ABD ve ardından Av-
rupa, Çin hükümetini haksız sübvansiyon yap-
makla suçlayarak, Çinli güneş paneli üreticilerine 
karşı cezalandırıcı anti - damping vergileri uygu-
lamaya koydu. Çin de ABD ve Avrupa’nın poli-
silikon ürünlerine ve Avrupa şaraplarına bir anti - 
damping soruşturması başlattı. Nihayet geçen yıl 
durumun kontrol dışına çıkmasına engel olacak 
adımlar atıldı. Ağustos ayında yapılan bir anlaş-
mayla Çin güneş paneli üreticileri fiyatlarını mi-
nimum seviyelere yükseltti ve anlaşmazlık da böy-
lece çözüldü. Çin yılda 20 milyar dolarlık güneş 
paneli ihracatı yapıyor ve sektörde 400 bin kişi is-
tihdam ediliyor.

İkinci anlaşma, Cumhurbaşkanı Xi’nin ziyare-
ti sırasında, geçen hafta ortasında duyuruldu. Bir 
ay süren zorlu bir müzakerenin ardından varılan 
anlaşma, sanayide kullanılan, polisilikon adı ve-
rilen ürünle ilgiliydi. Buna göre Avrupalı polisi-
likon ihracatçıları minimum fiyatın altında satış 
yapmayacaklar, Çin’de 2012 sonlarında başlattığı 
anti-damping soruşturmasından ve vergi koymak-
tan vazgeçecek.Polisilikon anlaşmasından bir gün 
sonra, şarap anlaşmazlığı da çözüldü. Çin ile AB 
şarap üreticilerinin de katılımıyla yapılan müzake-
reler sonunda karşılıklı destek kararı verildi. Buna 
göre, Avrupa şarap üreticileri teknik yardım sağla-
yarak Çin endüstrisini geliştirmeye yardım edecek.
Ticari anlaşmazlıkların çözümü, her iki taraf için 
de önemli. Çin-AB ticareti 2012 yılında 546 mil-
yar doları aştı. AB Çin’in en büyük, Çin AB’nin 
ikinci büyük ticaret ortağı.

Varcarel: Eşi görülmemiş fırsatlar

Avrupa Birliği’nin kıdemli siyasetçisi Ramon 
Luis valcarcel Siso, Avrupa-Çin ilişkilerinde “eşi 
görülmemiş fırsatlar” olduğunu söyledi. Xi’nin 
Avrupa gezisinden önce, 11 Mart’ta China Daily 
gazetesine konuşan varcarcel, iki ekonominin “ta-
mamlayıcı” nitelikte olduğunu savundu. AB Böl-
geler Komitesi Başkanı valcarcel, “Ticaret ve yatı-
rım ilişkisi zenginlik, istihdam, kalkınma ve inno-
vasyon kaynağıdır, her iki taraf için de işler. Dün-
ya ekonomisinin iyileşmesi de iki büyük küresel 
oyuncu Avrupa ve Çin’in istikrarı ve iradesi üze-
rinde inşa edilebilir” dedi. Brüksel merkezli Komi-
te, AB’deki bölgelerin, kentlerin sesi olarak nitele-
niyor. Ramon Luis valcarcel Siso, ekonomik ilişki-
nin iki kıtayı birleştireceğini söylüyor. Avrupa ile 
Çin’in bölgeleri ve kentleri arasında yoğunlaşan 
ekonomik ortaklıkları hatırlatan varcarcel, “aşa-
ğıdan yukarıya” gelişen ilişkilerin şimdi “yukar-
dan aşağıya” sağlamlaştırılması, “beton dökülme-
si” gerektiğini söylüyor. AB - Çin Stratejik Ortak-
lığı güçlendirme çabalarının en tepesindedir. val-
carcel, AB-Çin Kentleşme Ortaklığı gibi bazı yeni 
“beton dökme” girişimleri öneriyor.

Her ne kadar ilişkiler çok büyük bir hızla geliş-
se de iki taraf arasında yatırımların korunması ve 
piyasa erişimi konularında önemli tartışmalar da 
var. AB, dev Çin piyasasına daha geniş erişim ola-
nakları arıyor. Çin ise AB’nin yatırım korumacı-

C hinese President Xi Jinping set off to a visit 
to Western European countries directly after 
the National Assembly. it is expected that his 

visits, which covered the Netherlands, france, Ger-
many and Belgium will create a shift at the Chinese-
EU relations. Xi becomes the first Chinese President, 
who visits the EU headquarters in Brussels. it is noted 
that the visit pointed on an important milestone re-
garding the relations of China with the EU. The par-
ties set over from a “prevention of commercial wars 
only” relation to a stage of establishing “at the same 
time an amicable investment and trade relation based 
on mutual reliance”. 

two years ago it was stated in European countries 
that “Chinese investments have political purposes” 
and tried to create a resistance. But the crisis they are 
trying to overcome has captures primarily the Euro-
pean industrialists, investors and as a result the politi-
cians. We witnessed the race to forge ahead between 
the European countries at the economic relations with 
China. finally a good start is given for a bilateral 
economic collaboration by the Chinese-EU invest-
ment Protocol undersigned last November; it is agreed 
on the initiation of the negotiations. The visit of Xi 
Jinping will constitute a frame regarding the trade be-
tween China and the EU and the bilateral economic 
relations and provide a strategic guidance.

it wouldn’t be misleading to say that the economic 
collaboration is also an axis for the Chinese-EU rela-
tions. Wang yi, the foreign Minister of China, says 
“Europe has a special place in our diplomatic agenda 
this year.” it is expressed that the visit of Xi is not only 
an important milestone at China’s commercial rela-

tions with the EU, but also with the West as a whole. 
But the solution of the conflicts at the relations of the 
other great trade partner, the USA, with China seems 
to be difficult.

The encountered conflicts since the participation 
of China to the World trade Organization in 2001 
were an important hindrance at its commercial rela-
tions with the West. Until last year have nearly all 
conflicts resulted in accuses, retortions or penalizing 
tariffs against the other party. This situation has nega-
tively affected the Chinese solar panel sector, which 
rose rapidly and controlled more than the half of the 
global market. first have the USA and than Europe 
accused China for conducting an unfair subvention 
and implemented penalizing anti-damping taxes 
against Chinese solar panel manufacturers. And Chi-
na initiated an anti-damping investigation against 
the polysilicon products of the USA and Europe and 
European wines. finally last year are some steps made 
that would prevent that the situation gets out of con-
trol. The Chinese solar panel manufacturers have in-
creased their prices to minimal levels by an agreement 
undersigned in August and thus the conflict is solved. 
China exports annually solar panels with a value of 
20 Billion dollars and employs 400 thousand persons 
in the sector. The bilateral agreement is announced 
during the visit of President Xi at the mid of last week. 
The agreement, achieved after a one month lasting 
difficult negotiation, was related to the product called 
polysislicon which is used in the industry. According 
to this will the European polysislicon exporters not 
sale below the minimal price and China will waive 
from the anti-damping investigation and implement-
ing taxes it initiated by the end of 2012. One day 
after the polysilicon agreement is also the wine dispute 
solved. it is agreed at the end of the negotiations be-
tween the Chinese and EU wine producers on a mu-
tual support. According to this will European wine 
producers provide technical assistance and continue to 
develop the Chinese industry. The solution of commer-
cial conflicts is important for both parties. The trade 
between China and the EU has exceeded the volume 
of 546 Billion dollars in 2012. The EU is China’s 
greatest, and China is EU’s second greatest commer-
cial partner.

Varcarcel: Unexampled opportunities

ramon Luis Valcarcel Siso, the senior politician of 
the European Union, said that there are “unexam-
pled opportunities” at the relations between Europe 
and China. Varcarcel, who spoke to the newspaper 
China daily on March 11th before the Europe visit 
of Xi, advocated that both economies have a “supple-
mentary” feature. Valcarcel, Head of the EU regions 
Committee, said “trade and investment relation is 
the source for wealth, employment, development and 
innovation, and functions for both parties. And the 
improvement of the world economy can be built on 
the stability and will of these two great global play-
ers, of Europe and China.” The committee with its 
centre in Brussels is defined as the voice of the regions, 
cities in Europe. ramon Luis Valcarcel Siso says that 
economic relations will unite both continents. Varcar-
cel, who reminded the concentrating economic rela-
tions between the regions and cities of Europe and 
China, says that the developing relations need to be 
reinforced from “top to down”, that “concrete needs to 
be poured”. The EU-China Strategic Partnership is at 
the top of the reinforcement efforts. Valcarcel suggest 
some new “concrete pouring” initiatives like the EU-
China Urbanization Partnership.

Even if the relations should develop at a great pace, 
there are important discussions between both parties 
regarding the preservation of the investments and 
market access. The EU is looking for wider access pos-
sibilities to the huge Chinese market. And China is 
focussed on the investment protectionism of the EU 
and doesn’t want to leave the caution with regards to 
market access out of its hands. Chinese commentators 
say “China and the EU will achieve nowadays a more 
balanced progress on this issue”. it is emphasized that 
the mutual bound between China and the EU will 
not strengthen with a large trade volume only, but at 
the same time with the impressive development of the 
“industry internal trade”. 

A free trade zone is in the agenda

The free trade Zone (ftZ) between China and 
the EU continues to preserve its place in the agenda. 
China and the EU will initiate the negotiations in 
close future, but it is expressed that the EU has pre-
pared a worldwide ftZ strategy in order to acceler-
ate the recovery process from the crisis and that the 
preparation process is continuing.. in Asia had South 
Korea and the EU become ftZ partners and Singa-
pore, Malaysia, Vietnam and Japan had joined that 
partnership since that date. And China has under-
signed some ftZ agreements with non EU member 
countries like Switzerland and iceland. it is noted 
that these will be beneficial as sample projects when 
starting with the ftZ negotiations. The achievement 
of a faster progress is expected in all these issues after 
the EU visit of Xi Jinping. Hence, it is expressed that 
about 60 platforms, established between the EU and 
China after 2003 but became non-functional by the 
time, will restart to function, too.

lığına odaklanmış durumda ve pazar erişimi ko-
nusunda ihtiyatı elden bırakmak istemiyor. Çinli 
yorumcular “Çin ve AB, bu günlerde bu konuda 
daha dengeli bir ilerleme sağlayacaktır” diyor. Çin 
ve AB arasındaki karşılıklı bağın ise yalnızca büyük 
ticaret hacmi ile değil, aynı zamanda “endüstri içi 
ticaretin” etkileyici ölçülerde gelişmesiyle güçlene-
ceği vurgulanıyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi 
Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Orta ve Doğu Av-
rupa Araştırmaları Müdür Yardımcısı Liu Zuokui, 
“AB’nin protokoldan beklentileri, Çin’den daha 
yüksektir” diyor.

Serbest Ticaret Bölgesi de gündemde

Çin ile AB arasında serbest ticaret bölgesi (STB) 
konusu da gündemdeki yerini korumaya devam 
ediyor. Çin ile AB yakın gelecekte müzakereleri 
başlatacak ancak AB’nin krizden çıkış sürecini hız-
landırmak için dünya çapında STB stratejisi hazır-
ladığı, hazırlık sürecinin devam ettiği ifade edili-
yor. Asya’da, Güney Kore ile AB, STB ortağı ol-
muş, o tarihten bu yana Singapur, Malezya, viet-
nam ve Japonya ortaklığa katılmıştı. Çin’de İsviçre 
ve İzlanda gibi AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri 
ile birkaç STB anlaşması imzaladı. Bunların, STB 
müzakerelerine başlarken örnek projeler olarak ya-
rarlı olacağı belirtiliyor. Xi Jinping’in AB ziyareti-
nin ardından, tüm bu konularda daha hızlı ilerle-
me sağlanması bekleniyor. Zira, AB ile Çin arasın-
da 2003 yılından sonra kurulan ancak zamanla iş-
lemez hale gelen 60 dolayında platformun da yeni-
den çalışmaya başlayacağı ifade ediliyor.

ÇİN-AB: TİCARİ 
SAvAŞTAN 

ORTAKLığA ADıM

KRİZ PARANIN AKIşINI DEĞİşTİRDİ

İki yıl önce Avrupa ülkelerinde “Çin 
yatırımlarının siyasi amaçlı olduğu” 
dillendirilerek direnç yaratılmaya 
çalışılıyordu. Ancak içinden çıkmaya 
çalıştıkları kriz, öncelikle Avrupalı 
sanayicileri, yatırımcıları, sonuçta 
siyasetçileri teslim aldı.

Two years ago it was stated in European 
countries that “Chinese investments 

have political purposes” and tried to 
create a resistance. But the crisis they 
are trying to overcome has captures 
primarily the European industrialists, 

investors and as a result the politicians.

Çin Devlet Radyosu 

THE CRISIS HAS CHANGED THE FLow oF MoNEY
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COMMErCiAL WAr tO PArtNErSHiP



Eylül - Kasım 2014
September - November 201404

İSlAm DEVlETİ, “HİlAfET PROJESİ”  
VE “KüRESEl TERöRİZmlE SAVAş”

ISLAMIC STATE, “CALIPHATE PRojECT” AND  
“wAR AGAINST GLobAL TERRoRISM”

HİlAfET’İ BİZZAT BATI KENDİSİ GETİRECEK

WEST, ITSElf WIll BRING CAlIPHATE 

Amerikanın Sesi / Voice of America

El Kaide efsanesi ve “Dış Düşman” tehdi-
di, yoğun medya ve hükümet propagandası 
yardımıyla tüm dünyada sürdürülüyor. 11 

Eylül sonrası dönemde terörist El Kaide tehdidi, 
ABD-NATO askeri doktrininin yapıtaşını oluştu-
rur. Dünya çapında “kontr-terörizm operasyonla-
rının” yürütülmesini, insani bir görev maskesi al-
tında meşrulaştırır. Bilindiği ve belgelendiği üzere 
El Kaide’ye bağlı örgütler, Sovyet-Afgan savaşının 
en parlak döneminden bu yana, sayısız çatışmada 
ABD-NATO tarafından “istihbarat birimleri” ola-
rak kullanılmaktadır. Suriye’deki El Nusra ve ıŞİD 
isyancıları, asker toplama ve bunların eğitimini 
bizzat gözetim ve kontrolü altında tutan Batı as-
keri ittifakının paramiliter güçlerinin piyonlarıdır.

ABD Dışişleri Bakanlığı bazı ülkeleri “terörist-
lere yataklık etmekle” suçlarken aslında bir numa-
ralı “Terörizmi finanse Eden Devlet” Amerika’dır: 
ABD, Suudi Arabistan ve Katar’ın da aralarında ol-
duğu müttefikleri, hem Suriye’de hem de ırak’ta fa-
aliyet gösteren ırak Şam İslam Devleti’ni (ıŞİD) 
el altından destekleyip finanse etmektedir. Üste-
lik ırak Şam İslam Devleti’nin Sünni hilafet pro-
jesi, ABD’nin epeydir var olan hem ırak’ı hem de 
Suriye’yi bölme gündemiyle örtüşüyor: Sünni İs-
lamcı Hilafet, Arap Şii Cumhuriyeti ve diğerleri 
gibi... ABD’nin başını çektiği Terörizmle Küresel 
Savaş, ABD askeri doktrininin köşe taşını oluşturur. 
“İslamcı teröristlerin peşinden gitme”, gayrinizamî 
savaşın ayrılmaz parçasıdır. Temelinde yatan amaç, 
kontr-terörizm operasyonlarının dünya çapında 
yürütülmesini mazur göstererek ABD ve mütte-
fiklerinin bağımsız ülkelerin işlerine müdahale et-
mesini sağlamaktır. Alternatif medya da dâhil ol-
mak üzere çoğu ilerici yazar, ırak’taki son gelişme-
lere odaklanırken, “Terörizmle Küresel Savaşın” ar-
kasındaki mantığı anlamakta yetersiz kalmaktadır. 
ırak Şam İslam Devleti (ıŞİD), Batı askeri ittifa-
kının bir maşasından ziyade “bağımsız bir örgüt” 
gibi görülmektedir. Üstelik ABD-NATO gündemi-
nin ilkelerine karşı çıkan birçok samimi savaş kar-
şıtı aktivist dahi, buna rağmen Washington’un El 
Kaide’ye yönelik kontr-terörizm gündemini onay-
lamakta ve dünya çapında terör tehdidini “gerçek” 
sanmaktadırlar: “Savaşa karşıyız fakat Terörizmle 
Küresel Savaşı destekliyoruz”.

Hilafet Projesi ve ABD Ulusal İstihbarat Konse-
yi Raporu yeni bir propaganda kampanyası hare-
kete geçirildi. ıŞİD’in lideri Ebu Bekir El-Bağdadi, 
29 Haziran 2014’de İslam Devletinin kurulduğu-
nu ilan etti: Sunday’in 1 Temmuz tarihli ilanıy-
la grubu tarafından “Halife İbrahim İbn Awad” 
ilan edilen Ebu Bekir El-Bağdadi’ye sadık savaş-
çılar, 7. Yüzyıl’da Muhammed Peygamberin halefi 
olan ve Müslümanların çoğunun saygıyla bağlı ol-
duğu Raşidi halifeliğinden ilham alıyorlar.” (Daily 
Telegraph, 30 Haziran 2014)

Al Qaida legend and “External Enemy” threat is 
currently sustained all over the world by the help 
of intense media and government propaganda. 

terrorist Al Qaida threat within post 11th September 
period forms USA-NAtO military doctrine’s corner-
stone. it legitimates performing “counter-terrorism op-
erations” all over the world under a humanitarian duty 
mask. As it is known and documented, organizations 
joint to Al Qaida have been used as “intelligence units” 
by USA-NAtO in regard to countless conflict from the 
brightest era of Soviet-Afghan war. iŞid and Al Nusra 
rebels in Syria are pawns of paramilitary power of West-
ern military alliance which in person have the control 
and supervision of recruitment and their relevant edu-
cation. 

While The US department of State blames some 
countries with “harboring terrorists”, in fact, number 
one “State financing terrorism” is America: ABd sup-
ports and finances under hand allies in which there are 
Saudi Arabia and Qatar, 

and islamic State of iraq and The Lenant (iŞİd) 
active both in iraq and Syria. in addition, Sunni 
Caliphate Project of islamic State of iraq and The Lena-
nt is overlapping with USA’s agenda of dividing both 
iraq and Syria, that exists for a long time: like Sunni 
islamic Caliphate, Arabic Shia republic and others…
Global War against terrorism led by USA forms cor-
nerstone of USA military doctrine. “following islamic 
terrorists” is inseparable piece of anomalous war. Aim 
which underlies here indicating global counter-terror-
ism operations as legitimate is to ensure that USA and 
its allies intervene in independent countries dealings. 
including alternative media while most of progressive 
writer are focusing on last news in iraq, they still re-
main incapable of understanding logic behind “Global 
War against terrorism”. islamic State of iraq and The 
Lenant (iŞİd) is seen as a “independent organization” 
rather than a tool of Western military alliance. in addi-
tion, even many intimate and war against activists who 
are opposite of USA-NAtO’s principles of agenda still 
confirm Washington’s counter-terrorism agenda towards 
Al Qaida and think global terrorism threat is “real”: 
“We are against war but we support Global War against 
terrorism”.

Caliphate Project and USA National intelligence 
Council report a new propaganda campaign is prompt-
ed. iŞİd’s leader Ebu Bekir El-Bağdadi announced 
islamic State is founded in 29th June 2014: Warriors 
loyal to Ebu Bekir El-Bağdadi who was declared as 
“Caliph İbrahim İbn Awad” by his group on announce-
ment of Sunday dated 1st July are inspired by raşidi 
Caliphate to which most of Muslims are bound with re-
spect and who was successor of Muhammad the Prophet 
in 7th Century.” (daily telegraph, 30th June 2014)

According to this scenario new Caliphate is declared 
and manages to develop a strong counter-ideology which 
penetrates broad area. This is described as a supposition-

ABD’nin başını çektiği Terörizmle Küresel Savaş, ABD askeri doktrininin köşe taşını oluşturur. “İslamcı teröristlerin peşinden gitme”, gayrinizamî savaşın ayrılmaz parçasıdır. Temelinde yatan 
amaç, kontr-terörizm operasyonlarının dünya çapında yürütülmesini meşru göstererek ABD ve müttefiklerinin bağımsız ülkelerin işlerine müdahale etmesini sağlamaktır. ABD istihbaratı, 

Britanya’nın MI6’sı ve İsrail’in MOSSAD’ı ile işbirliği içinde hem teröristleri hem de “Hilafet Projesi”ni el altından desteklemektedir.
War against Global Terrorism that USA leads forms cornerstone of USA military doctrine. “Following Islamic terrorists “is inseparable piece of anomalous war. Aim which underlies here 

indicating global counter-terrorism operations as legitimate, is to ensure that USA and its allies intervene in independent countries dealings. USA Intelligence with cooperation in Britain’s 
MI6 and Israel’s MOSSAD both supports terrorists and “Caliphate Project” under hand. 

S
on aylarda Başkan Barack Obama dış 
politika yaklaşımının aşırı ihtiyatlı olması 
sonucu Suriye, Çin ve Rusya gibi rakip-

lerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle eleştirili-
yor. Beyaz Saray ise güçlü görünmenin sadece 
askeri kuvvetten ibaret olmadığını savunuyor. 
Peki, Amerika hala dünyanın jandarması rolünü 
oynuyor mu? Ağustos 2013’de Şam’ın banliyö-
sü Guta’da onlarca kadın, erkek ve çocuk, hü-
kümet kuvvetlerinin kimyasal silah saldırısı yü-
zünden öldü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat 
Washington’un koyduğu kırmızı çizgilerden bi-
rini geçmesine rağmen askeri karşılık 
görmedi. Londra’daki dışpolitika 
enstitüsü Chatham House’da 
görevli Xenia Dormandy bu-
nun bir dönüm noktası ol-
duğunu söylüyor: “Suriye 
yüzünden kimse gerçek-
ten Amerika’nın kırmı-
zı çizgilerinin eskisi gibi 
kullanılacağına inanmı-
yor. Çünkü Esat’ın bu çiz-
gileri karşılık görmeden aş-
masına izin verildi.”

Dormandy Amerika’nın hala 
dünyanın en büyük askeri ve eko-
nomik gücü olduğunu, bu nedenle bu 
gücünü kullanmayacağı yolunda bir algının çok 
tehlikeli olduğunu belirtiyor: “Eğer ülkeler, ör-
neğin Çin, Rusya’nın Kırım’da yaptığı gibi kar-
şılık görmeksizin bir toprağı ele geçirebilecek-
lerine inanırlarsa görmedikleri kırmızı çizgile-
ri geçerler; bu da Amerika ya da Batı’nın karşı-
lık vermesine neden olur.” Rusya’nın Mart ayında 
Kırım’ı ele geçirmesi, Amerika’nın izlediği ihtiyat-
lı tutumun diğer dünya güçlerini cesaretlendir-
diği eleştirilerine yol açtı. Ancak London School 
of Economics’de görevli Profesör Arne Westad, 
Batı’nın elinde çok az askeri seçenek bulunduğu 
görüşünde: “Batının seçenekleri 1990 başların-

P resident Barack Obama has been criti-
cized for his foreign policy approach is 
too prudent, that as a result encourages 

rivals as Syria, China and Russia. White House, 
on the other hand, claims to seem strong does 
not solely consist of military power. Then, does 
USA still play the role of Globe’s military police? 
In August of 2010, tens of women, men and chil-
dren died as a result of chemical weapon attack 
of governmental force in Guta, suburb of Damas-
cus. Despite Syria President Beşar Esat went over 
one of the red line of Washington, there was no 

military reaction. Xenia Dormandy official 
worker in Chatham House foreign 

policy institute in London argues it 
is a turning point: “Nobody any-

more believes America’s red 
lines would be really used as 
in the past because of Syria, 
because Esat was permitted 
to go over these red lines 
without any reaction.”

Dormandy claims that 
America is still the biggest 

military and economic power of 
the world, therefore it is so dan-

gerous to think as this power would 
not be used: “If countries, for instance China 

believes his own can acquire a land without any 
reaction as in the case of Russia in Crimean, then 
they go over the red lines they do not see and it 
results in a reaction of America or West.”

Russia acquiring Crimean in March created crit-
ics about America’s prudent approach encourages 
other powerful authorities of the globe. However 
Professor Arne Westad officer at London School 
of Economics claims there is a little military option 
at West’s hands: “Options of West have always 
been very limited from beginning of 1990s till the 
end of Cold War. Russia at all is a state who has 
nuclear weapons.” Orysia Lutseviç Ukraine spe-

ABD HÂLÂ DüNyANIN 
JANDARMASI ROLüNDE Mi? 

DOES USA STILL HAvE ROLE Of GLOBE’S MILITARy POLICE?

Prof. michel Chossudovsky



Bu senaryoya göre, yeni Hilafet ilan edilir ve geniş 
alanı etkisi altında alan güçlü bir kontr-ideolojiyi iler-
letmeyi becerir. Bu, 2020 yılında Bin Ladin’in haya-
li torunundan bir aile yakınına farazi bir mektup biçi-
minde tasvir edilir.

Hayali torun, Halife’nin kontrolü geleneksel re-
jimlerden zorla almaya çalışırken verdiği mücade-
leleri ve bunun sonucunda hem Müslüman dünya-
sı içinde hem de dışında Müslümanlar ile ABD, Av-
rupa, Rusya ve Çin arasında yaşanan çatışma ve kar-
gaşayı anlatır. Halife’nin desteği harekete geçirmedeki 
başarısı çeşitlilik gösterirken, onun çağrıları sonucun-
da Ortadoğu’daki -Afrika ve Asya’daki- Müslüman çe-
kirdeğin çok uzağındaki yerler dahi şiddetle sarsılırlar. 
Senaryo Halife -tarihsel bakımdan önceki Halifelerde 
olduğu gibi- bir bölge üzerinde hem manevi hem de 
dünyevi otoritesini kuramadan sona eriyor. (“Küresel 
Gelecek Haritası” Syf. 83)

NıC’in bu “yetkili” “Küresel Gelecek Haritası” rapo-
ru sadece Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon’a sunulmak-
la kalmayıp Amerika’nın müttefiklerine de yollandı. 
NıC raporunda (hilafet projesi bölümü de dâhil) atıfta 
bulunulan “Müslüman Dünyasından Yayılan Tehdit”, 
günümüz ABD-NATO askeri doktrinin temel zeminini 
oluşturmaktadır. NıC belgesi küresel üst düzey görev-
lilerin okunması için hazırlandı. Kabaca akademisyen, 
araştırmacı ve NGO “aktivistlerinin” yanı sıra kıdem-
li dış politikacıları ve askeri yetkilileri hedefleyen, kü-
resel “üst düzey” propaganda kampanyasının bir parça-
sıydı. Amaç, “üst düzey görevlileri” İslamcı teröristlerin 
Batı Dünyası’nın güvenliğini tehdit ettiğine inandırma-
ya devam etmekti. Hilafet senaryosunun sacayağı olan 
“Medeniyetler Çatışması” da, küresel kontr-terörizm 
gündeminin parçası olarak dünya çapında müdahaleyi 
Amerikan kamuoyuna mazur gösterir. 

Hilafet; jeopolitik ve coğrafi açıdan, ABD’nin içe-
risinde ekonomik ve stratejik nüfuzunu genişletmeye 
çalıştığı geniş bir alan oluşturur. Dick Cheney 2004 
NıC raporu hakkında şöyle diyor: “Sizin Yedinci Yüz-
yıl Hilafeti” olarak bildiğiniz şeyi şimdi yeniden kur-
maktan bahsediyorlar. İslam ya da İslam halkının, 
Batı’da Portekiz ve İspanya’dan, bütün Akdeniz bo-
yunca Kuzey Afrika’ya kadar; Kuzey Afrika’nın hep-
si; Ortadoğu; yukarıda Balkanların içlerine; Orta Asya 
cumhuriyetlerine, Rusya’nın güney ucuna; cömert 
Hint şeridine ve günümüz Endonezya’sına kadar her 
şeyi kontrol ettiği 1200, 1300 yıl boyunca dünya böy-
le organize edilmişti. Yani bir uçta Bali ve Jakarta’dan 
öbür uçta Madrid’e kadar.” Cheney’in günümüz bağ-
lamında tarif ettiği şey, Akdeniz’den Orta Asya ve Gü-
ney Doğu Asya’ya kadar yayılan geniş bir bölgedir ve 
ABD ve müttefiklerinin çeşitli askeri ve istihbarat ope-
rasyonlarına doğrudan giriştiği yerlerdir. NıC rapo-
runda ifade edilen amaç, “ABD çıkarlarına tehdit oluş-
turabilecek mevcut trendleri öngörmek suretiyle son-
raki yönetimleri, kendisini bekleyen zorluklara hazırla-
maktı”. NıC istihbarat belgesi, biz unutmayalım diye, 
“2020 yılında Bin Ladin’in hayali torunundan [hayali] 
akrabasına farazi bir mektuba” dayanıyordu. Bu “yet-
kili’ NıC istihbarat belgesinde çerçevesi çizilen “Öğ-
renilen Dersler” şöyledir: “Hilafet projesi uluslararası 
düzene ciddi bir tehdit teşkil eder... Bilişim teknoloji-
si devriminin, Batı ve Müslüman dünyaları arasındaki 
çatışmayı büyütmesi muhtemeldir…” Belge Hilafetin 
Müslümanlara çağrısına atıfta bulunur ve şöyle bağlar: 
“Hilafetin ilanı, terörizm ihtimalini azaltmayacağı gibi 
daha fazla çatışma yaratacaktır”. 

NıC analizi, hilafet ilanının, Müslüman ülkelerden 
yayılan yeni bir terörizm dalgası açığa çıkartacağını ile-
ri sürer. Böylece Amerika’nın Terörizmle Küresel Sa-
vaşı tırmandırmasını mazur gösterir: “Hilafet’in ilanı 
… İslam dünyasının içinde veya dışında Hilafet’e kar-
şı çıkanlara saldırmaya kararlı yeni bir terörist kuşa-
ğı kamçılayabilir.” NıC raporunun bahsetmekten ka-
çındığı şey, ABD istihbaratının, Britanya’nın Mı6’sı ve 
İsrail’in MOSSAD’ı ile işbirliği içinde hem teröristle-
ri hem de hilafet projesini el altından desteklediği ger-
çeğidir.Tam da bu sırada, şimdi, küresel medya, sade-
ce İslam dünyasından değil aynı zamanda Avrupa’da ve 
Kuzey Amerika’da “İslamcı teröristlerin yetiştiği evler-
den” yayılan “yeni terörist tehdide” odaklanmakla yeni 
bir yalan ve manipülasyon dalgasını başlattı. (Kanada mer-

kezli düşünce kuruluşu Globalresearch - yıldız temürtürkan çevirdi)

dan, Soğuk Savaş’ın sona erdiği günlerden beri hep 
çok sınırlı oldu. Rusya sonuçta nükleer silaha sahip 
bir devlet.” Chatham House Ukrayna uzmanı Ory-
sia Lutseviç Ukraynalılar’ın bu sınırlamaları bildiğini 
söylüyor: “Ukraynalılar son derece ihtiyatlı, Ameri-
ka tarafından desteklenecek doğrudan bir askeri ça-
tışmanın çok zor olacağını ve büyük can kaybına yol 
açacağını anlıyorlar.”

Obama geçen ay Harp Akademisi’nde yaptığı ko-
nuşmada sadece Amerika’yı zayıf görünmekten kur-
tarmak için askeri operasyonlara girişmenin yanlış 
olacağını tekrarladı: “Eğer sizleri dünyanın bir yerin-
de çözüm gerektiren bir sorun gördüğümde hemen 
savaşa gönderirsem görevime ve ülkeme ihanet et-
miş olurum.” Asya’daki birçok müttefik ülke Çin’in 
artan gücüne karşı bir denge unsuru olarak Ameri-
kan güvenlik şemsiyesinin altına giriyor. Ancak Xe-
nia Dormandy’e göre Afganistan ve Irak savaşların-
dan yorgun düşen Amerika, müttefiklerinin de so-
rumluluk yüklenmesini istiyor: “Tartışılan konu, ko-
alisyonlar inşa etmek. Asya ve Avrupa’da uzun za-
mandır benimsenen görüş ilk adımı Amerika’nın at-
ması, kaynaklarını seferber etmesi, onların ise sade-
ce arkadan destek vermesiydi. Ama bu görüş artık 
geçerli değil.”Japonya ordusuna küresel güvenlik-
te daha fazla görev vermeyi planladığını açıkladı. Bu 
da Çin’i kızdırdı. Ancak uzmanlar politika değişikli-
ğinin Washington’da memnunlukla karşılandığını 
söylüyor. Politika planlayıcıları Amerika’nın liderliği 
sürdürmesine itiraz etmiyor ancak karşılığında daha 
fazla destek istiyor. (Amerikanın Sesi Radyosu - 22 Haziran 2014)

cialist of Chatham House argues that Ukraine 
people know these restrictions: “Ukraine peo-
ple are so prudent, they understand issue that 
a direct war supported by America would be 
very hard and result in many deaths.”

In his speech at War Academy last month 
again Obama said that it is wrong to undertake 
military operations in order to rescue America 
from seeming weak merely: “If I refer you to 
war, when I right see a problem needing so-
lution in any place of the world, then I would 
have been betrayed my job and country.” Many 
allies in Asia are going into under umbrella of 
American security as a balance unit with re-
spect to China’s increasing power. However 
according to Xenia Dormandy, America tired 
of Afghan and Iraq wars wants his allies also 
shall take responsibility: “Debating issue is 
forming coalitions. Opinion adopted for a long 
time in Asia and Europe is America takes the 
first step, mobilizes his resources and they in-
stead just support behind. But this view is not 
real anymore.”

Japan explained that he is planning to at-
tribute more work to his military in terms of 
global security. This in turn made China angry. 
However specialists tell that policy change is 
welcome in Washington. Policy planners do 
not oppose America’s sustaining his leader-
ship, but they deserve more support in return. 
(voice of America Radio-22th June 2014)

Hilafet Projesi, bir propaganda enstrüma-
nı olarak on yılı aşkın bir süredir ABD istihba-
ratının gündemindedir. Aralık 2004’te Bush 
yönetimi döneminde Ulusal istihbarat Kon-
seyi (NIC), Batı Akdeniz’den Orta Asya’ya ve 
Güney Doğu Asya’ya kadar uzanan yeni bir 
Hilafet’in 2020 yılında ortaya çıkacağı ve bu-
nun Batı demokrasisi ve değerlerini tehdit 
edeceği kehanetinde bulundu. Ulusal istihba-
rat Konseyi’nin “bulguları”, “Küresel Gelecek 
Haritası” (http://www.futurebrief.com/pro-
ject2020.pdf) 123 sayfalık bir raporda yayım-
landı. “yeni Hilafet, radikal dinci kimlik politi-
kasının körüklediği küresel bir hareketin, na-
sıl küresel sistemin temelindeki Batı normları-
na ve değerlerine bir meydan okuma oluştura-
bileceğine bir örnek sunar.” 

NIC 2004 Raporu hiciv sınırlarını zorlar; ta-
rihsel ve jeopolitik analiz şöyle dursun istihba-
rattan bile yoksundur. Bu sahte Hilafet öykü-
sü yine de IŞiD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin 
29 Haziran 2014’deki PR ilanıyla çok iyi rek-
lam yaparak Hilafeti kurmasıyla hoş bir ben-
zerlik taşır. Ulusal istihbarat Konseyi (NIC) 
raporu, sözde “Bin Ladin’in hayali torununun 
2020 yılında bir akrabasına gönderdiği mek-
tubun hayali bir senaryosunu” sunar ve bu te-
melde 2020 yılı için öngörülerde bulunur. ABD 
istihbarat camiası, istihbarat ya da ampirik 
analizlerden ziyade uydurma Bin Ladin’in to-
rununun mektubu öyküsüne dayanarak Hilafe-
tin Batı Dünyası ve Batı medeniyeti için gerçek 
bir tehdit oluşturduğu sonucuna ulaşır. Propa-
ganda açısından, NIC tarafından tarif edildiği 
gibi, Hilafet projesinin altında yatan amaç, as-
keri bir haçlı seferini meşrulaştırma niyetiyle 
Müslümanları öcü göstermektir: “Aşağıda ta-
rifi yapılan hayali senaryo, radikal dinci kimli-
ğin körüklediği küresel bir hareketin nasıl orta-
ya çıkacağına örnek oluşturur. 

As a propaganda instrument Caliphate 
Project has been at the agenda of USA Intel-
ligence for about more than ten years. In De-
cember of 2004, through Bush government 
period, National Intelligence Council (NIC) pre-
dicted that a new Caliphate will arise by 2020 
through Western Mediterranean to Central 
Asia and Southern East Asia and this will be a 
threat for Western democracy and its values. 
“findings” of National Intelligence Council 
was published in a 123 pages report “Global 
future Map” (http://www.futurebrief.com/
project2020.pdf). “New Caliphate presents an 
example for how a global movement provoked 
by radical religious identity policy can form a 
challenge to Western norm and values which 
are underlying global system.”

NIC 2004 report forces irony limits; so far 
from historical and geopolitical analysis, it is 
deprived of intelligence. This fake Caliphate 
story still carries a nice similarity with PR no-
tice of IŞiD leader Ebu Bekir El-Bağdadi on 
29th June 2014 forming Caliphate by adver-
tising very well. National Intelligence Council 
(NIC) report, presents so called” imaginary 
scenario of Bin Ladin’s imaginary grandchild’s 
letter sent to a family relative in 2020.” and 
forecasts about 2020 in this regard. USA Intel-
ligence world, rather than intelligence or em-
pirical analysis reaches an end that Caliphate 
forms a real threat for Western World and 
Western civilization basing story of Bin Ladin’s 
so called grandchild’s letter. With respect to 
propaganda as described by NIC, aim under-
lying Caliphate Project is simulating Muslims 
as bogy by intent of legitimizing Crusade: Im-
aginary scenario described below forms an ex-
ample for how a global movement that radical 
religious identity provokes will arise. 

al letter from Bin Ladin’s imaginary grandchild to a 
family relative in 2020. 

imaginary grandchild tells about challenge of 
Caliph while he forcibly tries to take control from 
traditional regimes and as a result chaos and con-
flict between Muslims both within and outside 
of Muslim world and USA, Europe, russia and 
China. While Caliph’s success in terms of prompting 
support varies, even places far from Muslim core in 
Middle East –in Africa and Asia- are shaken as a 
result of his call. Scenario ends before Caliphate –as 
in the case of prior Caliphates historically-could not 
dominate on a region in terms of both moral and 
secular sense. (“Küresel Gelecek Haritası/Global fu-
ture Map” Page 83)

NiC’s this “authorized” “Global future Map” 
report was not only sent to White House, Congress 
and Pentagon but also to America’s allies. “Threat 
dispersing from Muslim World” referred in NiC re-
port (including Caliphate Project part also) forms 
basic ground of USA-NAtO military doctrine to-
day. NiC document was prepared for making sen-
ior officials read them. roughly, it was a piece of 
global “senior level” propaganda campaign which 
targets senior foreign politicians and military offi-
cials in addition to NGO “activists”, academician 
and researchers. Aim was to continue making “sen-
ior officials” believe in islamic terrorists are a threat 
for West security. “Clash of Civilizations” which is 
trivet of Caliphate scenario presents global interven-
tion as legitimate for American public opinion as a 
part of global counter terrorism agenda. 

Caliphate forms an extensive area where USA 
tries to increase its economic & strategic power 
in terms of geopolitics and geographic sense. dick 
Cheney tells about 2004 NiC report; “They are talk-
ing about re-establishing now the thing you know 
as Seventh Century Caliphate. World was organized 
in this sense for 1200, 1300 years when islam or 
islam population controls everything from Portugal 
to Spain at the west, till Northern Africa through 
entire Mediterranean; entire Northern Africa, Mid-
dle East, above inner Balkans; Central Asia repub-
lican countries, South point of russia, generous in-
dian line and today’s indonesia. it means Bali and 
Cakarta on the one end, till Madrid on the other.” 
What Cheney describes in regard to today is a large 
area expanding from Mediterranean to Central Asia 
& Southern East Asia and also regions where USA 
and its allies directly take role of various military and 
intelligence operations. Objective argued in NiC re-
port, “by means of foreseeing current trends that may 
be a threat for gain of USA, to prepare next methods 
for difficulties waiting for it.” to make us not for-
get, NiC intelligence document was depending on 
“a suppositional letter from Bin Ladin’s (imaginary) 
grandchild to a family relative in 2020.” “Subject 
learned” of which frame is drawn with respect to 
this “authorized” NiC intelligence document is as 
such: “Caliphate Project” represents a serious threat 
for international order… it is probable revolution 
of information technology that it extends conflict be-
tween Western and Muslim world. document refers 
to call of Caliphate to Muslims and add: “declara-
tion of Caliphate will not only decrease possibility of 
terrorism but also create more conflict.”

NiC analysis claims declaration of caliphate will 
make a new terrorism wave expanding from Mus-
lim countries arise. Then it legitimizes issue that 
America provoking Global War against terrorism: 
“declaration of Caliphate… may provoke a new 
terrorist generation determined to attack opposers of 
Caliphate both within and outside of islam world.” 
What NiC report is avoiding to talk about is the 
reality of USA intelligence, Britain’s Mi6 and is-
rael’s Mossad in cooperation encourages both terror-
ists and caliphate project under hand. right then, 
currently, global media has initiated a new lie and 
manipulation wave by focusing on “new terrorist 
threat” dispersing from “houses where islamic ter-
rorists grow” not only in islamic world but also in 
Europe and North America. (think tank Globalresearch of 
Canada- yıldız temürtürkan translated.)
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GAZZE VE ENERJİ JEOPOlİTİĞİ

SAvAŞ vE DOğALGAZ: İSRAİL 
İŞGALİ vE GAZZE

Beş yıl önce İsrail “Dökme Kurşun Operas-
yonu” çerçevesinde Gazze’yi işgal etti. İş-
galin ardından filistin’in doğal gaz saha-

larına, fiili olarak ve uluslararası hukuku ihlal 
eder bir şekilde İsrail tarafından el kondu. “Dök-
me Kurşun Operasyonu”nu takip eden sene, Tel 
Aviv, Doğu Akdeniz’de “İsrail sınırlarının ötesin-
de” Leviathan doğalgaz sahasını keşfettiğini du-
yurdu. O dönemde söz konusu doğalgaz sahası, 
“Doğu Akdeniz havzasının fazla keşfedilmemiş 
olan bölgesinde bulunmuş olan en önemli sa-
haydı. Doğu Akdeniz bölgesinde yaklaşık 83.000 
metrekarelik bir alanı kaplıyordu.” Aynı bölge-
de yer alan ve 2009’da keşfedilen Tamar sahasıyla 
birlikte düşünüldüğünde, İsrail, Houston, mer-
kezi Teksas’ta bulunan Noble Energy ve ortakla-
rı Delek Drilling, Avner Oil Exploration ve Ra-
tio Oil Exploration şirketleri açısından bir ener-
ji kazanç kaynağının ortaya çıktığı görülüyordu. 
(Bkz. felicity Arbuthnot, ısrael: Gas, Oil and 
Trouble in the Levant (İsrail: Doğu Akdeniz’de 
Doğal Gaz, Petrol ve Sıkıntı), Global Research, 
30 Aralık 2013) 

Gazz’deki doğalgaz sahaları, geniş çerçevede 
Doğu Akdeniz değerlendirme bölgesinin parçası-
dır. Şu anda ortaya çıkan şey ise, söz konusu biti-
şik doğal gaz sahalarının (İsrail’in yörüngesine gi-
ren ve filistin’e ait olanlar da dahil) entegrasyonu-
dur. Şunu not etmekte yarar var: tüm Doğu Akde-
niz kıyısı (Mısır’ın Sina yarımadasından Suriye’ye 
dek uzanan bölge), doğalgaz ve petrol rezervleri 
açısından geniş bir alan oluşturmaktadır. 

Aralık 2008’de Gazze şeridinin İsrail güçleri ta-
rafından askeri işgali, denizaşırı bölgelerdeki stra-
tejik doğalgaz rezervlerinin denetimi ve sahipli-
ğiyle doğrudan bir ilişki teşkil etmektedir. Bu bir 
fetih savaşıdır. 2000 yılında keşfedildiği üzere, 
Gazze kıyı şeridinde çok geniş doğalgaz rezervleri 
bulunmaktadır. British Gas (BG Group) ve onun 
ortağı olan Atina merkezli Consolidated Cont-
ractors ınternational Company (CCC) adlı şir-
ketlere (sahibi Lübnanlı Sabbagh ve Koury aile-
leridir) Kasım 1999’da filistin Yönetimi ile imza-
ladıkları 25 yıllık bir anlaşma sonucunda petrol 
ve doğalgaz sondaj hakları verildi. Denizaşırı do-
ğalgaz sahalarına ilişkin haklar sırasıyla şu şekil-
de oldu: British Gas - %60); Consolidated Cont-
ractors CCC - %30); ve ınvestment fund of the 
Palestinian Authority - %10. (Haaretz, 21 Ekim 
2007) PA-BG-CCC anlaşması dahilinde, bir do-
ğalgaz boruhattının inşası ve saha geliştirme yer 
alıyor. (Middle East Economic Digest, 5 Ocak 
2001)

BG’nin lisansı dahilinde, Gazze denizaşırı böl-
gesinin tümü yer alıyor ve söz konusu bölge bir-
çok İsrailli denizaşırı doğalgaz tesisiyle sınırdaş. 
Şunu da not etmek gerekiyor ki; Gazze-İsrail 
kıyı şeridindeki doğal gaz rezervlerinin %60’ı 
filistin’e ait. BG Group 2000 yılında iki kuyudan 
sondaj yaptı: Gaza Marine-1 ve Gaza Marine-2. 
British Gas’ın tahminlerine göre rezervler 1,4 tril-
yon küp fit düzeyinde ve değeri yaklaşık 4 mil-
yar dolar. Bunlar, British Gas’ın açıkladığı rakam-
lar. filistin’in doğalgaz rezervlerinin çok daha ge-
niş olması mümkün. 

Doğalgaz Sahaları Kime Ait? 

Gazze’deki doğalgaz sahalarının egemenliği me-
selesi oldukça önemli. Yasal bir çerçevede, doğal-
gaz rezervleri filistin’e ait. Yasser Arafat’ın ölü-
mü, Hamas hükümetinin seçilmesi ve filistin 
Yönetimi’nin mahvolması, İsrail’in Gazze’deki de-
nizaşırı doğalgaz rezervleri üzerinde fiili bir dene-
tim kurmasını sağladı. British Gas (BG Group) 
Tel Aviv hükümetiyle müzakere yapıyor. Bunun 
karşılığında, Hamas hükümeti de, doğalgaz saha-
larına dair sondaj ve geliştirme hakları konusun-
da baypas ediliyor. Başbakan Ariel Şaron’un 2001 
yılında seçilmesi, bu anlamda önemli bir dönüm 

i srael invaded Gaza with respect to “Opera-
tion Cast Lead” five years ago. After invasion, 
Palestine’s gas regions were confiscated by israel 

actually and violating international law. in year fol-
lowing “Operation Cast Lead” tel Aviv announced 
he discovered Leviathan gas region “beyond israel 
borders” in eastern Mediterranean. regarding that 
period relevant gas region “was most important one 
found at Eastern Mediterranean basin’s almost un-
discovered region. it was covering almost 83.000 m2 
quantity of Eastern Mediterranean region.” When it 
is thought together with tamar region at the same 
region and discovered in 2009, an energy bonanza 
was arising in regard to companies of israel, Hou-
ston, Noble Energy with headquarters in texas, and 
their partner delek drilling, Avner Oil Exploration 
and ratio Oil Exploration.(See. felicity Arbuthnot, 
israel: Gas, Oil and trouble in the Levant Global 
research, 30th december 2013) 

Gas regions in Gaza are part of Eastern Mediter-
ranean assessment region in a broader view. As for 
current what is arising is integration of relevant ad 
joint gas regions (including ones going into orbit of 
israel and also ones owned by Palestine) This should 
be noted: coast of entire eastern Mediterranean (re-
gion from Sinai peninsula of Egypt to Syria) forms a 
large region in terms of gas and petroleum reserves/
sources. 

Military invasion of Gaza line by israel in de-
cember of 2008 represents a direct relationship with 
control and possession of strategic gas reserves in 
overseas regions. This is a war of conquest. As dis-
covered by 2000, there are so large gas reserves at 
Gaza coastline. Petroleum and gas drilling right is 
given to British Gas (BG Group) and his partner 
Consolidated Contractors international Company 
(CCC) of Atina (owner is Sabbagh and Koury fami-
lies from Loubnan) by a 25 years contract signed 
with Palestine government in November of 1999. 
rights in terms of overseas gas regions were by this 
means respectively: British Gas – 60%); Consoli-
dated Contractors CCC – 30%); and investment 
fund of the Palestinian Authority – 10%. (Haaretz, 
21th October 2007) With respect to PA-BG-CCC 
contract, construction of gas pipeline and regional 
development are figured. (Middle East Economic 
digest, 5th January 2001)

Under license of BG, entire Gaza coastline is fig-
ured and relevant region is ad joint with many is-
raeli overseas gas facility. it should also be noted that 
60% of gas reserve in Gaza-israel coastline belongs to 
Palestine. BG Group drilled from two wells in 2000: 
Gaza Marine-1 and Gaza Marine-2. According to 

Prof Michel Chossudovsky

Filistin’in doğalgaz rezervlerine ilişkin olarak İsrail’in niyeti nedir? İsrailli ve/veya “barış koruma” güçlerinin konuşlandırılması eşliğinde yeni bir toprak düzenlemesi mi? İsrail açısından stratejik olan tüm 
Gazze kıyı şeridinin askerileştirilmesi mi? Filistin’in doğal gaz sahalarına açık bir şekilde el konması ve İsrail’in Gazze’nin deniz bölgeleri üzerindeki egemenliğini tek taraflı olarak beyan etmesi mi?

What is intention of Israel with respect to gas reserves of Palestine? Is it a new land regulation in company with deploying Israeli and/or “securing peace” powers? Is it militarizing entire 
coastline of Gaza which is strategic for Israel? Is it Israel’s one-sided declaration of sovereignty over Gaza’s sea regions and confiscating Palestine’s gas regions explicitly?

GAzA AND ENERGY GEoPoLITICS 

WAr ANd GAS: iSrAEL iNVASiON ANd GAZA

G
azze Şeridi’ndeki savaşın başlıca mağduru 
çocuklar. Savaşın çocukların ruhlarında aç-
tığı yaralar bazen bir ömür boyu kapanmı-

yor.Gazze Şeridi’ndeki son savaştan etkilenenlerin 
başında ise çocuklar geliyor. Alman pedagog Kristi-
na Wojtanowski, 2008 yılında Gazze’de bulunmuş. 
Wojtanowski o dönem karşılaştığı çocukların göz-
lerinin altının morarmış olduğunu bugün de hatırlı-
yor. Wojtanowski 2006 yılından beri Eğitim Sanatı 
Dostları (freunde der Erziehungskunst) adlı yardım 
örgütünün acil durum pedagojisi bölümünde görev 
yapıyor. Alman pedagog doğal felaket yaşamış her 
10 çocuktan birinin kalıcı ruhsal bozukluklar taşıdı-
ğını belirtiyor. Savaşlarda ise farklı rakamlar olmak-
la birlikte çocukların yüzde 75’inde travma sonra-
sı bozukluklar kaldığını ifade ediyor. Wojtanowski, 
“Ailelerin anlattıklarına göre üç yaşındaki çocuklar 

hangi gürültünün hangi tür uçağa ait olduğunu ne 
tür bir bomba olduğunu biliyorlar. Artık onlara bu 
sesin bir gök gürlemesi olduğunu söylemek müm-
kün değil. Sanırım 3 yaş burada sınır” diyor.

Pedagog Wojtanowski sütten kesilmemiş be-
beklerde durumun daha da zor olduğunu belirtiyor. 
Bilinçaltında birtakım değişiklikler olduğu için bü-
yüdükleri zaman bir gürültü duyduklarında nede-
nini bilmedikleri bir korkuya kapılabildiklerini kay-
dediyor. Savaşta oluşan ve tedavi edilmemiş post-
travmatik bozukluklar daha ileride tüm topluma 
yayılabiliyor ve tüm bir nesli olumsuz yönde etki-
leyebiliyor. ikinci Dünya Savaşı sonrasında Alman 
aileler buna bir örnek. Biyografi yazarı, psikotera-
pist Bettina Alberti savaşı çocukken yaşayan anne 
ve babalarla ve onların çocuklarıyla sayısız görüş-
me yapmış.Alberti, savaşı çocukken yaşayan anne 

M ajor victims of war in Gaza Line are 
children. Sometimes wounds of war on 
children’s soul don’t stop bleeding for 

a lifetime. Children are mostly affected by the last 
war in Gaza Line. German pedagogue Kristina Wo-
jtanowski had been in Gaza in 2008. Wojtanowski 
still remembers under-eye purpleness of children 
he met then. Wojtanowski has been working for an 
aid organization so called Art of Education fellows 
(freunde der Erziehungskunst) for department of 
emergency pedagogics since 2006. German peda-
gogue claims that one of ten children experienced 
natural disaster holds permanent psychological 
disorders. Also he states that as well as there are 
different values for wars, disorders become per-
manent for 75% of children pursuing trauma. Wo-
jtanowski says “As families expressed 3 years old 

SAvAŞIN fATURASI ÇOCUKLARA
CHILDREN PICK UP THE COST Of WAR
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noktası oldu. filistin’in denizaşırı doğal gaz saha-
ları üzerindeki egemenliğine İsrail Anayasa Mah-
kemesi karşı çıktı. Şaron, Gazze’nin İsrail’e ait 
olan denizaşırı doğalgaz rezervlerini ima ederek, 
“İsrail’in hiçbir zaman filistin’den doğalgaz sa-
tın almayacağını” açıkladı. 2003 yılında ise Ariel 
Sharon, ilk anlaşmayı veto etti. bu anlaşma, Bri-
tish Gas’a İsrail’e Gazze’nin denizaşırı kuyuların-
dan elde edilen doğalgazı tedarik etme imkanı ve-
riyordu. (The ındependent, 19 Ağustos 2003) 

Hamas’ın 2006 yılındaki seçim zaferi, Mah-
mud Abbas’ın vekalet rejimi dahilinde Batı Şeria 
topraklarına kıstırılmış olan filistin Yönetimi’nin 
ölüm fermanı oldu bir açıdan. 2006 yılında Bri-
tish Gas, “Mısır’a doğalgaz pompalamak üzere 
bir anlaşma imzalamaya oldukça yakındı.” (Ti-
mes, 23 Mayıs 2007) Alınan bilgilere göre, İngil-
tere başbakanı Tony Blair, Mısır ile olan anlaşma-
da manevra yapmak amacıyla İsrail adına müda-
hale etti. 

Bir sonraki yıl, Mayıs 2007’de ise İsrail Bakan-
lar Kurulu, Başbakan Ehud Olmert’in “filistin 
Yönetimi’nden doğal gaz satın alma” yönünde-
ki önerisini onayladı. Önerilen sözleşme, 4 mil-
yar dolar değerindeydi ve 2 milyar dolar düzeyin-
de kar getirecekti. Bunun bir milyarı da filistin-
lilere gidecekti. Bununla birlikte Tel Aviv’in ge-
lirlerini filistin’le paylaşmak gibi bir niyeti yok-
tu. İsrail Bakanlar Kurulu tarafından, BG Group 
ile bir anlaşmaya varmak üzere İsraillilerden olu-
şan bir müzakere timi kuruldu ve bu süreçte hem 
Hamas hükümeti hem de filistin Yönetimi bay-
pas edildi. “İsrail savunma yetkilileri, filistinlilere 
mal ve hizmet şeklinde ödeme yapılmasını istiyor-
lar ve Hamas kontrolündeki hükümete tek kuruş 
bile gitmemesi konusunda ısrar ediyorlar.” 

Amaç; 1999 yılında BG Group ile Yasser Arafat 
yönetimindeki filistin Yönetimi arasında imza-
lanmış olan sözleşmeyi yok hükmüne getirmekti. 
2007 yılında BG ile önerilen anlaşmaya göre, fi-
listinlilerin Gazze’deki denizaşırı kuyulardan elde 
edilen doğalgazı, denizaltından ilerleyen bir boru-
hattı yoluyla İsrail’in Ashkelon limanına getirile-
cek; böylelikle doğalgaz satışı üzerindeki denetim 
İsrail’in eline geçecekti. Anlaşma çuvalladı. Müza-
kereler askıya alındı. 

“Mossad başkanı Meir Dagan, anlaşmaya gü-
venlik gerekçeleriyle karşı çıktı. Buradan elde edi-
len gelirlerin terörü finanse edeceğini söyledi.” 
Knesset üyesi Gilad Erdan, “Başbakan yardımcısı 
Ehud Olmert’in filistinlilerden Aldığı Doğal Ga-
zın Ödemesinin Hamas’a Hizmet Edeceği” konu-
lu konuşmasından alıntı. Konuşma, 1 Mart 2006 
tarihinde yapılmış olup, emekli Yarbay Moshe Ya-
alon tarafından, Does the Prospective Purchase 
of British Gas from Gaza’s Coastal Waters Thre-
aten ısrael’s National Security? / Gazze’nin Ka-
rasularından British Gas tarafından Satın Alın-
ması Olası Doğalgaz, İsrail’in Ulusal Güvenliği-
ni Tehdit Eder mi? başlıklı Jerusalem Center for 
Public Affairs’de Ekim 2007’de yayımlanan ma-
kalesinden alıntılandırılmıştır. İsrail’in niyeti; iş-
letme paylarının filistinlilere ödenmesi olasılığı-
nı engellemekti. Ekim 2007’de BG Group, İsrail 
ile olan müzakerelerden çekildi ve 2008 yılı Ocak 
ayında da İsrail’deki ofislerini kapattı. 

Çizim Tahtasındaki İşgal Planı

Dökme Kurşun Operasyonu çerçevesinde Gaz-
ze Şeridi’nin işgal planı, İsrail askeri kaynaklarına 
göre, 2008 yılı Haziran ayında uygulamaya kon-
du. “Savunma bakanlığındaki kaynaklara göre; 
Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail Savunma 
Güçleri’ne altı ay öncesinden bir operasyon için 
hazırlanmaları yönünde talimat verdi. (Haziran 
veya Haziran’dan önce). Ancak İsrail o dönemde 
Hamas ile bir ateşkesin müzakerelerini yapmaya 
başlamıştı. (Barak Ravid, Operation “Cast Lead” 
(Dökme Kurşun): İsrail Hava Kuvvetleri, aylar-
ca süren planlamanın ardından saldırısına baş-

British Gas’s predictions reserves have a level of 1,4 
trillion cubic feet and worth about 4 billion dollar. 
These are values that British Gas explained. it is pos-
sible Palestine’s gas reserves are much more extensive. 

who owns gas regions?

issue of sovereignty on gas regions of Gaza is very 
important. in a legal framework, gas regions are 
owned by Palestine. death of yasser Arafat, election 
of Hamas and fall of Palestine government ensured 
israel’s actual control on overseas gas regions in Gaza. 
British Gas (BG Group) discusses with tel Aviv gov-
ernment. in return, Hamas government is bypassed 
in terms of right to drill in gas regions and develop-
ment. Election of President Ariel Şaronin 2001 was 
an important turnover in this sense. israel Constitu-
tional Court opposed control of Palestine on overseas 
gas regions. Şaron, referring to overseas gas reserves 
of israel, explained that “israel will never buy gas 
from Palestine.” in 2003, then, Ariel Sharon vetoed 
first agreement. This agreement was enabling israel 
supply gas obtained from Gaza’s overseas wells. (The 
independent, 19th August 2003) 

Election victory of Hamas in 2006 became death 
decree of Palestine government which was jam in 
Western Bank region with respect to Mahmud Ab-
bas’s deputation regime in a sense. British Gas in 
2006 was in sight of signing an agreement to pump 
gas to ‘Egypt’. (times, 23th May 2007) in regard to 
information gathered, England Prime Minister tony 
Blair intervened on behalf of israel to maneuver in 
terms of agreement with Egypt. 

following year in May 2007, israel Council of 
Ministers approved Prime Minister Ehud Olmert’s 
proposal “to buy gas from Palestine government.” 
Proposed agreement was worth of 4 billon dollar 
and would bring 2 billion dollar profit. One bil-
lion of this would go to Palestinian. in addition, tel 
Aviv was not intended to share his income with Pal-
estine. By israel Council of Ministers, a discussion 
team consisting of israeli people was founded to agree 
with BG Group and both Hamas government and 
Palestine government were bypassed in this period. 
“israel defense officials wanted for Palestinians pay-
ment in terms of goods and services and insisted on 
even no penny for Hamas government.” Aim was to 
make agreement signed between BG Group and Pal-

ladı. Haaretz, 27 Aralık 2008) Aynı ay içerisin-
de İsrailli yetkililer British Gas ile temas kurdu-
lar. Amaçları; Gazze’nin doğalgazının satın alın-
masına ilişkin kritik müzakereleri tamamlamak-
tı. “Hem Maliye Bakanlığı genel müdürü Yarom 
Ariav, hem de Ulusal Altyapı Genel Müdürü Hezi 
Kugler, BG’yi, İsrail’in görüşmeleri yenileme ar-
zusu hakkında bilgilendirmekte uzlaştılar.” Kay-
naklar ayrıca, BG’nin henüz İsrail’in talebine res-
mi yanıt vermediğini eklediler; ancak şirket yetki-
lileri muhtemelen birkaç hafta içerisinde İsrail’e 
gelecek ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler ger-
çekleştirecekti. (Globes online- ısrael’s Business 
Arena, 23 Haziran 2008)

Gazze ve Enerji Jeopolitiği 

Gazze’nin askeri işgalinin amacı, doğalgaz sa-
haları üzerindeki egemenlik hakkının, uluslararası 
hukuku ihlal edecek şekilde, İsrail’e devridir. Peki, 
işgal sonrasında ne bekleyebiliriz? filistin’in do-
ğalgaz rezervlerine ilişkin olarak İsrail’in niyeti ne-
dir? İsrailli ve/veya “barış koruma” güçlerinin ko-
nuşlandırılması eşliğinde yeni bir toprak düzenle-
mesi mi? İsrail açısından stratejik olan tüm Gazze 
kıyı şeridinin askerileştirilmesi mi? filistin’in do-
ğal gaz sahalarına açık bir şekilde el konması ve 
İsrail’in Gazze’nin deniz bölgeleri üzerindeki ege-
menliğini tek taraflı olarak beyan etmesi mi? 

Eğer gerçekleşecek olan şey bu ise, Gazze’nin 
doğalgaz sahaları, İsrail’in denizötesi tesislerine 
entegre edilecekti ve söz konusu tesisler de Gaz-
ze şeridiyle yan yanaydı. Bu farklı denizötesi tesis-
ler, aynı zamanda İsrail’in enerji taşımacılığı ko-
ridoruyla bağlantılıdır. Söz konusu koridor, pet-
rol boruhattı terminali olan ve Kızıl Deniz üzerin-
de bulunan Eilat limanından Aşkelon’daki boru-
hattı terminali-limana ve kuzeydeki Hayfa’ya dek 
uzanmaktadır. Muhtemelen, tesisler, Türk limanı 
Ceyhan ile İsrail-Türkiye arasında kurulması öne-
rilen boruhattı üzerinden birbirine bağlanacaktı. 
Ceyhan, Bakü, Tiflis, Ceyhan Trans-Kafkasya bo-
ruhattının terminal noktasıdır. “Hedeflenen şey 
ise; BTC boruhattını Trans-İsrail Elyat-Aşkelon 
boruhattıyla bağlantılandırmaktır.” (Bkz. Mic-
hel Chossudovsky, The War on Lebanon and the 
Battle for Oil (Lübnan Savaşı ve Petrol Mücadele-
si), Global Research, 23 Temmuz 2006)

estine government of yasser Arafat null and void in 
1999. According to the agreement offered with BG 
in 2007, gas attained by overseas wells of Palestin-
ians in Gaza would be brought Ashkelon harbor of 
israel via pipelines under sea, then control would be 
of israel on sale of gas. Agreement failed. Negotia-
tions were suspended. 

 “Head of Mossad, Meir dagan opposed to agree-
ment because of security reasons. He claimed income 
gained by here would finance terror.” Quote by Knes-
set member Gilad Erdan’s speech on “deputy Prime 
Minister Ehud Olmert’s service for Hamas by payment 
of gas purchased by Palestinians” Speech was dated 1st 
March 2006 and quoted by article published in Oc-
tober of 2007 on Jerusalem Center for Public Affairs 
and headed as “does the prospective of British Gas 
from Gaza’s Coastal Waters Threaten israel’s National 
Security? of retired lieutenant colonel Moshe yaalon. 
intention of israel was to block possibility of payment 
for Palestinians in terms of facility shares. in 2007, 
BG Group retired from negotiations with israel and 
closed his offices in israel in January of 2008. 

Invasion Plan on Drawing board

Plan of invasion of Gaza line within the frame 
of Operation Cast Lead, according to israel military 
sources, implemented on June of 2008. “According 
to sources in Ministry of defense, defense Minister 
Ehud Barak, instructed israel defense for planning 
an operation six months before. (June or before June) 
However israel had started a ceasefire negotiation 
through relevant period. (Barak ravid, Operation 
“Cast Lead”: israel Air forces started his attack pur-
suing months of planning. Haaretz, 27th december 
2008) israel officials within the same month contacted 
with British Gas. Their aim was to complete critical 
negotiations in terms of purchase of Gaza’s gas. “Both 
general manager of Ministry of finance yarom Ariav 
and general manager of international infrastructure 
Hezi Kugler, were agreed on inform BG about israel’s 
attempt to update meetings.” Sources also added BG 
had not reply israel’s request yet legally; but company 
officials would probably visit israel in a couple of 
weeks and meet government officials. (Globes online- 
israel’s Business Arena, 23th June 2008)

Gaza and Energy Geopolitics 

Aim of military invasion of Gaza, is assigning 
right to control gas regions to israel in a sense vio-
lating international law. Then what can we expect 
after invasion? What is the intent of israel in terms 
of Palestine’s gas reserves? is it a new land regulation 
in company with deploying israeli and/or “securing 
peace” powers? is it militarizing entire coastline of 
Gaza which is strategic for israel? is it israel’s one-
sided declaration of sovereignty over Gaza’s sea re-
gions and confiscating Palestine’s gas regions explic-
itly? if the case that would be real is this one, Gaza’s 
gas regions would be integrated to israel’s overseas 
facilities and relevant facilities were adjoining with 
Gaza line. These different overseas facilities, at the 
same time are in connection with energy shipping 
hole of israel. This hole lies down till Hayfa at the 
North and to harbor-pipeline station which is a pe-
troleum pipeline in Askelon from Eilat harbor on 
red Sea. Probably facilities would be connected by 
pipeline proposed to set between turkey and israel 
via turkish harbor Ceyhan. Ceyhan is station point 
of Baku, tiflis, Ceyhan trans-Caucasia pipeline. 
“Aim is connect BtC pipeline with trans-israel 
Elyat-Askelon pipeline.” (See. Michel Chossudovsky, 
the War on Lebanon and the Battle for Oil, Global 
research, 23th July 2006)

babaların içe dönüklüğü ve kimi 
zaman şiddete başvurması ne-
deniyle travmalarını çocukları-
na aktardığını belirtiyor. Psiko-
logların “ikincil travma” dedik-
leri bu olay hiç savaş yaşama-
mış çocukların da ebeveynle-
ri aracılığıyla yalnızlık ve başarı 
baskısı yaşamalarını beraberin-
de getirebiliyor.

Savaşı bizzat yaşayan çocuk-
larınsa büyüdüklerinde şiddete 
eğilimli oldukları görülüyor. Ai-
lelerini kaybeden çocuklar doğal 
olarak intikam duygularıyla do-
luyor. Bu da hiç bitmeyen bir şiddet sarmalı yaratı-
yor. Çocuklara yardım örgütü çalışanları bu nokta-
da kendilerine önemli bir rol düştüğünü belirtiyor-
lar. Kendilerini güvende hissedebilecekleri ortam-
lar yaratmaya çalışıyorlar. Ancak çocuklara psiko-
lojik rehabilitasyon için Gazze Şeridi’ne girmelerine 
izin verilmediğini de sözlerine ekliyorlar. (Christian Ig-

natzi / Almanyanın Sesi Radyosu, Berlin)

lost their families have feeling of revenge intrinsical-
ly. This creates a violence spiral never ends. Officials 
of organizations helping children state that they have 
an important role for this issue. They are trying to 
provide places where children can feel secure. How-
ever they add they are not permitted to enter Gaza 
line for psychological rehabilitation in regard to chil-
dren. (Christian Ignatzi / voice of German Radio, Berlin)

children know which voice is which plane and what 
kind of bomb it is, it is not possible to tell them it is 
a thunder. I think 3 years is the limit.”

Pedagogue Wojtanowski says it is also more dif-
ficult for unweaned babies. Since they have some 
changes on their subconscious, when they grow 
and hear a rumble they may be possessed by fear of 
which they do not know the reason. War’s posttrau-
matic disorders which are not treated may spread 
through society and a generation might be affected 
negatively. After 2nd World War German families are 
an example of this. Bettina Alberti a biography writer 
and psychotherapist had countless meetings with 
parents experiencing war on their childhood and their 
children experienced war. Alberti states that par-
ents transfers their trauma into their children since 
parents sometimes resort to violence and because 
of their introversion feeling. This situation which is 
called as “secondary trauma” by psychologists may 
contribute to feeling of loneliness and under press of 
success on children never experienced war via their 
parents. Regarding children personally experienced 
war, they prone to violence when they grow. Children 
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Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattıyla beraber diğer doğalgaz 
ve petrol boru hatları ile su kaynakları, dünyanın 
içinde bulunduğu enerji ve doğal kaynakların pay-
laşımı sorunu açısından bakıldığında, Ada’ya atfe-
dilen “stratejik” ifadesi bir kez daha mana bulmak-
tadır. 2011 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
İsrail arasında Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama 
çalışmalarına yönelik imzalanan anlaşma, Ada’nın 
önemine binaen yazılan ve söylenenleri doğrular 
nitelikte. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan değerlendirmede “Kıbrıs Rum 
tarafının 2011 Eylül ayında Doğu Akdeniz’de baş-
lattığı sondaj faaliyetleri çözüm süreci açısından 
en önemli risk” olarak değerlendirilmekteydi. Ba-
kanlık, “KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafın-
dan yaşanan bu krizin aşılabilmesi için doğal kay-
nakların hakça paylaşımına yönelik yapıcı önerisi-
nin Rum tarafınca yanıtlanmadan iade edilmesi ise 
bir yandan Kıbrıs Türklerine de pay vermekten söz 
eden Rumların, doğal kaynakların nasıl paylaşıla-
cağı konusunda takdir yetkisini tamamıyla kendi-
lerinde gördüklerini ve halihazırda Birleşmiş Mil-
letler (BM) himayesinde kapsamlı çözüm müzake-
releri yürüttükleri Kıbrıslı Türkleri esasen müstak-
bel ortak olarak görmediklerini bir kez daha göz-
ler önüne sermişlerdir” ifadesiyle krize yönelik ba-
kış açısının müzakere sürecine verdiği zarara işaret 
etmektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile im-
zaladığı anlaşma sonrasında bölgede yeni bir kri-
zin oluşmasına yol açan Doğu Akdeniz’deki ener-
ji rezervlerinin bölge ülkeleri tarafından paylaşıl-
ması meselesi, Doğu Akdeniz’de sert hamleleri içe-
ren bir tür enerji satrancına yol açtı. Münhasır eko-
nomik bölge kavramı etrafında şekillenen Doğu 
Akdeniz’deki enerji rezervleri üzerindeki güç müca-
delesi, bölgedeki tarihi Kıbrıs ve Arap-İsrail sorun-
larına farklı bir boyut katarken mevcut Suriye krizi-
ne ilave bir faktör de oluşturuyor. 

BM 1982 Deniz Hukuku Konvansiyonu tarafın-
dan “bir devletin belirlenen bölgede deniz kaynak-
larının keşfi ve kullanımı üzerinde özel haklar kul-
landığı alanlar” olarak tanımlanan Münhasır Eko-
nomik Bölge (MEB), kıyı çizgisinden 370 km’ye 
kadar bir alana tekabül eder. İstisnası ise mevcut 
durumdaki gibi münhasır ekonomik bölgelerin 
çakışmasında yani kıyı çizgilerinin birbirlerinden 
uzaklığının 740 km’den az olması durumunda or-
taya çıkar. Bu alanların belirlenmesi “ortay hat çiz-
gisi”, “bölgelerin ilgili taraflarca anlaşmayla belir-
lenmesi” ve mukayeseli unsurları göz önünde bu-
lundurmayı gerektiren “hakkaniyet ilkesi”ne da-
yanmasını gerektirir.

Rezerv kapasitesi açısından bakıldığında, petrol 
rezervinin dünyadaki diğer rezerv bölgelerine kıyas-
la daha az olduğu (2,5 milyar metreküp) Ameri-
kan Enerji Enformasyon Birimi (US Energy ınfor-
mation Agency-EıA) tarafından hazırlanan rapor-
da belirtilirken LNG açısındansa çıkarılmamış re-
zervin 3,1 milyar metreküp olduğu ifade ediliyor. 
Kıbrıs açık sularında ve Levant bölgesinde tahmini 
doğal gaz rezervinin 1076 milyar metreküp olduğu, 
kısa dönemde yapılacak arama çalışmalarıyla bu ra-
kamların artabileceği Uluslararası Enerji Ajansı (ın-
ternational Energy Agency-ıEA)’nın raporunda be-
lirtiliyor. Raporda, buradaki kapasitenin kullanıma 
sunulmasına gölge düşürenin ise Kıbrıs, Arap-İsrail 
ve Suriye meselesinin yarattığı siyasal istikrarsızlık 
olduğu belirtiliyor.

Doğu Akdeniz'i parsel olarak 12 sahaya ayıran 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ihalelerle, 
12. parseli ABD’li Noble Enerji’ye, 2,3,9 nolu par-
selleri ENı'ye, 10 ve 11 nolu parselleri de Total'a 
verirken 2. sahayı İtalya ve fransa'ya verdi. Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi 2003 yılında Mısır'la başla-
dığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama an-
laşmasına, 2007'de Lübnan, Suriye ve İsrail ile de-
vam etmişti. 2009'da, Kıbrıs açıklarında Güney 
Kıbrıs'ın sözde "münhasır ekonomik bölgesi" için-
de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına petrol araş-
tırma çalışması yapan Panama bandıralı Norveç 
araştırma gemisine Türk savaş gemisince müdahale 
edildiği haberleri Rum basınında çıkmıştı.

Doğu Akdeniz’de suların ısınmasına neden olan 
bu gelişmenin fitilini ise Türkiye ve İsrail arasında 
yaşanan krizin sonrasında, 11 yıl aradan sonra ilk 
kez Rum Lider Dimitris Hristofyas’ın İsrail’de üst 
düzey protokolle ağırlanması ve ağırlamanın ardın-
dan daha önce İsrail’le de doğalgaz arama anlaşma-
sı imzalayan Rum Yönetimi’nin İsrail’le 17 Aralık 
2010'da iki ülkenin denizde münhasır ekonomik 
bölgelerinin (MEB) sınırlarını belirleyen anlaşmayı 
imzalaması sonrasında sürecin hızlandırılmasını is-
temesi ateşlemiştir.

Türkiye’nin uyarıları ve ortak çalışma çağrıları-

this rule occurs when EEZ’s would overlap; that is, 
satae coastal baselines are less than 740 km apart. 
designation of the areas requires ''bisector line'', 
''defining the area in agreement of the parties'' and 
''equity principle based'' considering comparative 
elements. 

With regard to reserve capacity, it is noted that 
oil reserve is comparatively less (2.5 billion cubic 
meter) in the report issued by United States Energy 
information Administration (EiA), while undis-
covered LNG reserve is 3.1 billion cubic meter. 
recent discoveries in the offshore waters of Cyprus 
and Levant region in the report by international 
Energy Agency (iEA) shows that estimated natural 
gas reserve is 1076 billion cubic meter, while future 
explorations may raise the gas reserves in the short 
term. it is reported also that long shadow on the 
prospects for increasing production is political in-
stability caused by Cyprus, Arab-israeli and Syrian 
conflict.

Greek Cypriots divided Eastern Mediterranean 
into 12 areas as parcels and gave 12th parcel to 
American Nobel Energy; 2nd,3rd,9th parcels to 
ENi, 10th parcel to total, 2nd region to italy and 
france with tenders. Greek Cypriots signed oil and 
gas drilling agreements in 2003 with Egypt fol-
lowed by Lebanon and Syria in 2007. The crisis 
broke when there were news that Norwegian search 
ship with Panama flag made oil search on so called 
EEZ for Greek Cypriots and turkish battleships in-
tervened in 2009.

The fuse of the recent development which warms 
the waters in the Eastern Mediterranean, was light-
ed by Greek Cypriots willingness to accelerate the 
process after the signature of agreement defining the 
borders of exclusive economic zone on the sea on 17 
december 2010 after hosting dimitris Christofias, 
Greek Cypriot leader in israel with high level proto-
col for the first time 11 years later on the eve of crisis 
between turkey and israel.

in this manner, derviş Eroğlu, The President 
of turkish republic of Northern Cyprus (trNC) 
and turkish Prime Minister signed Mediterranean 
Continental Shelf delimitation Agreement in order 
to preserve equal rights of turkish Cypriots on the 
natural resources in the island and its surround-
ing in September 21 in New york. Then, trNC 
Cabinet gave licence to turkish Petroleum Corpo-
ration (tPAO) for searching oil and natural gas 
in the surrounding of the island in September 22; 
so, tPAO began to geophysical search and seismic 
data collection by Piri reis ship on September 26 
in the licensed area called ''region G'' in the name 
of trNC and completed its mission by November 
2 and collected data in 4 thousand square meters.

tPAO signed an agreement with Shell on No-
vember 2011 for search, production and sharing 
agreement in the Mediterranean and South-eastern 
Anatolia. Within the political decision taken by 
trNC, drilling activities began in oil-well named 
turk yurdu-1 which aims to go down to 3 thousand 
meters in Gazimagosa. Village named Sinirustu, 
where drilling is made, is located in the area where 
Shell Company had drilling with positive outcomes 
in 1973. tPAO and Shell will also work on shale 
gas in South-eastern Anatolia. it is announced that 
the cost of drilling will be met by Shell in the area 
with 2 thousand 500 meters sea depth and huge 
platform will also be brought by Shell. 

if underlying causes are revealed, it can be ar-
gued that GCASC prefers status quo in Cyprus is-
sue when it removes attention from negotiation just 
before the negotiations in October through de facto 
situation caused by oil and natural gas searches 
by signing so called exclusive economic zone 
agreement with israel. for some experts it is 
called as ''the strategy of moving Cyprus 
issue to the sea''. recent withdrawal 
by the Greek Cypriots from the ne-
gotiations has verified such an 
argument.

Another resistance 
point for 

na rağmen Ada’nın güneyinde ihaleye çıkan Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Eylül 2011’de pet-
rol arama sahalarından birini alan ABD’nin Nob-
le Energy şirketiyle sondaj çalışmasını başlatması 
üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan 21 Eylül’de New York’ta, Kıb-
rıs Türklerinin Ada ve çevresindeki doğal kaynak-
lar üzerindeki Rumlarla ortak sahibi oldukları eşit 
haklarını muhafaza etmek için Akdeniz’de Kıta Sa-
hanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. KKTC 
Bakanlar Kurulu da 22 Eylül’de Türkiye Petrolle-
ri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya Ada’nın etrafında-
ki deniz alanlarında petrol-doğalgaz arama ruhsat-
ları vermiş; TPAO da 26 Eylül’de Piri Reis sismik 
araştırma gemisi ile KKTC adına ”G bölgesi” ola-
rak adlandırılan ruhsat sahasında jeofizik araştır-
ma ve sismik veri toplama çalışmasına başlamış ve 
2 Kasım’da çalışmalarını tamamlayarak 4 bin kilo-
metre alanda veri toplamıştır. 

TPAO, Shell ile Kasım 2011’de Akdeniz ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama, üre-
tim ve paylaşım anlaşması imzaladı. KKTC’nin al-
dığı siyasi karar çerçevesinde Gazimagosa kentin-
de karada 3 bin metreye kadar inilmesi planlanan 
Türk Yurdu-1 adı verilen bu kuyuda sondaja baş-
ladı. Petrol aranan Sınırüstü köyü, Shell şirketinin 
1973’te sondaj yaptığı ve olumlu sonuçlara ulaştı-
ğı bölgede yer alıyor. TPAO ve Shell, Güneydoğu 
Anadolu'da ise şeyl gaz (kaya gazı) üretiminde fa-
aliyet gösterecek. 2 bin 500 metre deniz derinliği-
ne sahip olan bölgede sondaj masraflarının Shell ta-
rafından karşılanacağı belirtilirken sondajı yapacak 
dev platformun da Shell tarafından getirileceği ifa-
de ediliyor. GKRY’nin bu hamlesinin altına yatan 
sebepleri ele alındığında; GKRY’nin Ekim ayında-
ki Kıbrıs müzakerelerinin hemen öncesinde İsra-
il ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaş-
ması gereği petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıy-
la yarattığı bu fiili durumla gündemi müzakereler-
den kaydırarak statükonun devamı yönünden bir 
siyaset izlediğini bir kez daha göstermiş olmakta-
dır. Bazı uzmanlarca bu, “Kıbrıs sorununu denize 
taşıma stratejisi” olarak nitelendirilmektedir. Rum 
Yönetimi’nin müzakere sürecinden çekil-
diğine dair açıklaması bu argümanı doğ-
rulamaktadır. Türk tarafının diğer itiraz 
noktası ise Türkiye’nin bölgede en uzun 
kıyıya sahip ülke olması nedeniyle sahip ol-
duğu haklar. Rumların sondaj kararı uluslarara-
sı hukuka aykırı ve provokasyon olarak değerlen-
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Considering Kirkuk-yumurtalik Oil Pipeline 
together with Baku-tbilisi-Ceyhan Pipeline and 
other natural gas and oil pipelines plus water re-
sources, the term "strategic" meets its meaning dedi-
cated to the island in terms of energy with respect to 
the problem of sharing energy and natural resources 
in the world. in 2011, agreement signed between 
Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus 
(GCASC) and israel on search for natural gas in 
the Eastern Mediterranean verifies what is written 
and told about the significance of the island. in the 
assessment by turkish Ministry of foreign Affairs, 
it is revealed as "drilling in the Eastern Mediter-
ranean by Greek Cypriots in September 2011 being 
the most significant risk in terms of negotiations". 
Ministry points out the damage given by the cri-
sis on negotiation process by saying that "returning 
the constructive call for an equitable sharing of the 
natural resources, on 24 September 2011 and 29 
September 2012, by President of the turkish re-
public of Northern Cyprus (trNC) derviş Eroğlu, 
without a positive answer reveals once again that 
Greek Cypriots mentioning about giving a share 
to the turkish Cypriots takes it granted that they 
solely bear the power of discretion on sharing natu-
ral resources and do not recognise turkish Cypriots, 
whom they currently have comprehensive negotia-
tions for resolution under the auspices of the United 
Nations (UN), as an intended partner ".

Energy Chess in the Eastern Mediterranean

Sharing energy reserves in the Eastern Mediter-
ranean by the neighbouring countries occurred due 
to an agreement signed between Greek Cypriot Ad-
ministration of Southern Cyprus and israel result-
ing a brand-new crisis caused an energy chess with 
harsh attacks of the players. Power struggle on en-
ergy reserves in the Eastern Mediterranean centred 
on exclusive economic zone concept, added a new 
dimension to the historical Cyprus and Arab-israeli 
conflict, also composes additional factor to the exist-
ing Syrian crisis. 

determined by 1982 UN Convention on the Law 
of the Sea, ''Exclusive Economic Zones (EEZs)'' as 
''areas that a state exercises privileges on exploration 
and utilisation of marine resources in a designated 
area'' is an area extends to a distance of 370 km out 
from the coastal baseline of a state. The exception to 
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dirilerek KKTC ile imzalanan kıta sahanlığı anlaş-
ması ile TPAO, fiili durum oluşturulmuş oluyor.

Avrupa Birliği (AB)’nin suları durultma yönün-
de çeşitli girişimleri olan AB Komisyonu’nun Ge-
nişlemeden Sorumlu Temsilcisi Stefan füle’nin, 
Rum lider Dimitris Hiristofyas’ı bizzat telefon-
la arayarak ‘sondajın ertelenmesi’ni istemesi, AB 
Dönem Başkanı Polonya’nın, Rumlardan ve AB 
Komisyonu’ndan kapsamlı bilgi alarak doğal gaz 
aranmasına ara verilmesini Rum Yönetimi’ne ilet-
mesi ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catheri-
ne Ashton’ın sözcüsü Maja Kocijancics ’in, “Taraf-
lar itidalli davranıp, sürecin başarıyla tamamlanma-
sı için elinden geleni yapmalıdır” açıklamasına rağ-
men süreç işlemeye devam etti.

Türk Dış Politikası ve Doğu Akdeniz Sorunsalı

Amerikan Noble Energy şirketinin, Güney Kıb-
rıs açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmalarına baş-
laması, bölgede Türkiye-İsrail-Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi üçgeninde krize neden olurken Türkiye’de 
hamlesini milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortaklığı (TPAO) ile dünyanın önde gelen 
petrol şirketlerinden Shell ile Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama, üretim ve 
paylaşım anlaşması imzalamak yönünde yapmıştı. 

Doğu Akdeniz’de statükoyu değiştiren bu geliş-
melerin Türk Dış Politikası’na etkisi hususunda çe-
şitli görüşler öne sürülüyor. Bunlardan bir tanesin-
de, Türkiye’nin ‘komşularla sıfır sorun’ politikasını 
Doğu Akdeniz’de zorladığının altı çiziliyor. Sondaj 
kriziyle Rum Kesimi ile ilişkilerinde Türkiye’nin re-
elpolitik ilkelere geri dönüş yapılmaya başlandığı-
nı öne süren USAK AB Araştırmaları Merkezi Po-
litik Ekonomi Uzmanı Mustafa Kutlay’a göre, son-
daj krizi ile birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz öl-
çeğinde üç önemli reelpolitik mesajı aldı: 

Bunlardan birincisi, “Doğu Akdeniz’deki denge-
nin bir kez daha Türkiye aleyhine değiştiğidir” di-
yen Kutlay, tarihsel bir analiz yaparak, “1981’de 
Yunanistan’ın AB’ye üye olması, ardından 2004’te 
AB’ye Güney Kıbrıs’ın ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adı al-
tında üye olmasıyla Doğu Akdeniz’de dengeler bo-
zulmuştu. Rum Kesimi’nin son petrol arama ham-
lesi Türkiye tarafından karşılıksız bırakılırsa denge-
ler Türkiye aleyhine daha da bozulacaktır” ifadesi 
çarpıcıdır. İkinci olarak, Rumların sondaj arama fa-
aliyetlerine başlamasıyla birlikte Doğu Akdeniz’de 
sıfır toplamlı bir oyun başlamış olduğunu belirten 
Kutlay, sorunları karşılıklı diyalog-temelli çözmek 
yerine, realist güç dengesini öne çıkaran bir politi-

turkish side is the rights provided by turkey hav-
ing the longest seashore in the region. Greek Cyp-
riot’s decision on drilling is reclaimed as illegal and 
provocation, and by signing a continental sea shelf 
agreement with trNC, a de facto situation is con-
stituted. 

The process continued despite the efforts to calm 
down each side by the European Union (EU) in 
various ways such as Stefan füle, Commissioner 
responsible for Enlargement and European Neigh-
bourhood Policy in the European Commission per-
sonally calling dimitris Hiristofyas, Greek leader, 
Poland, holding as the EU Presidency briefed by 
Greek Cypriots and EU Commission and asking 
Greek Cypriots to suspend natural gas exploration, 
and also Maja Kocijancics, Spokesperson of Cather-
ine Ashton, European Union High representative 
for foreign Affairs and Security Policy for the Eu-
ropean Union ''all parties should exercise restraint 
and do their utmost to facilitate successful comple-
tion of this process''.

Turkish foreign Policy and the Eastern 
mediterranean Problematic

While drilling held by American Noble Energy 
company in the offshore of the Southern Cyprus 
caused a crisis in turkey-israel-GCASC, turkish 
move was the signature of exploration, produc-
tion and sharing agreement in Mediterranean and 
South-eastern Anatolia between national tPAO, 
oil company and Shell, world’s leading oil company. 

Several perspectives exist on the impacts of the de-
velopments changing the status quo in the Eastern 
Mediterranean on turkish foreign Policy. in one of 
them, it is argued that it challenges foreign policy 
of turkey in the Eastern Mediterranean, the zero 
problem with neighbours. Mustafa Kutlay, Politi-
cal Economy Expert at EU Studies Center of USAK 
argues that it is the return to the reel politic princi-
ples in relations with Greek Cypriots with drilling 
crisis, and there are three reel politic lessons learnt 
in Eastern Mediterranean scale for turkey: firstly, 
Kutlay argues that ''balance in the Eastern Medi-
terranean changed against turkey once again'' and 
makes a historical analysis by saying that ''the bal-
ance in the Eastern Mediterranean is challenged 
after Greece becoming member to the EU in 1981, 
then in 2004, Southern Cyprus becoming member 
of the EU as ''Cyprus republic''. if the latest move 
by the Greek Cypriots on drilling oil is left unan-
swered by turkish side, the balance will be distorted 

ka anlayışıyla hareket eden Kıbrıs Rum Kesimi’ne 
Türkiye’nin de benzer bir stratejiyle cevap verme-
si gerektiği mesajını veriyor. Son olarak ise, Kıb-
rıs meselesi çözülmedikçe Türkiye’nin başına daha 
birçok sorunun çıkmaya devam edeceğini belirten 
Kutlay görüşlerini şu şekilde özetliyor : “Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi, BM tarafından ‘Kıbrıs Cum-
huriyeti’ adı altında egemen bir devlet olarak ta-
nındığından dolayı, sondaj krizinde Rum Kesimi 
‘devlet’ olmasından kaynaklanan haklarını kullan-
dığını iddia ediyor. AB, Rusya, İngiltere gibi güçler 
de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akdeniz’de petrol ara-
ma hakkına sahip olduğunu söylüyor. fakat Tür-
kiye Rum Kesimini devlet olarak tanımadığı için 
konuya ilişkin bir anlaşmaya yanaşmıyor. Kısacası, 
Kıbrıs sorunu çözülmedikçe Türkiye bu ve bu gibi 
birçok sorunla karşı karşıya kalabilecek”. 

Kutay’a göre Türkiye’nin kararlılık ve ciddiye-
tini hemen her platformda ısrarlı bir şekilde an-
latması; bilhassa AB, ABD, BM, Rusya, Mısır ve 
Lübnan nezdinde diplomatik baskı uygulaması 
yerinde olacak. KKTC ile imzalanan anlaşma ge-
reği vakit kaybetmeden sondaj çalışmalarına baş-
lanmalı, Akdeniz’de Mısır ve Lübnan ile mün-
hasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalanma-
sı için girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca Doğu 
Akdeniz’de ‘sıfır toplamlı bir oyunun’ devreye gir-
diğinin idrakinde bir dış politika paradigması be-
nimsenmelidir. Son dönemde Türk dış politikası-
nın eş zamanlı olarak çok değişik cephelerde yo-
ğun bir diplomasi trafiğine girdiği ortadadır. Bu 
durum Türkiye’nin enerjisini çok daha iktisat-
lı ve sonuç odaklı kullanmasını gerektirmektedir. 
Türkiye’nin enerjisini en yoğun şekilde harcama-
sı gereken alanların başında ise Doğu Akdeniz’in 
geldiğini, bu açıdan Doğu Akdeniz’in Türkiye için 
yaşam alanı oluşturan (lebensraum) bir alt-havza 
teşkil ettiğini belirtmek gerekir.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere diğer ülke-
lerin bakışı da farklılık arz ediyor. KKTC’li kaynak-
lar, İngiltere’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
bölgesinde kalan Ağrotur ve Dikelya’da iki ayrı as-
keri üssü bulunduğunu anımsatarak, İngilizlerin 
şu an için ‘bekle ve gör’ politikası izlediği görüşün-
de. AB içindeki son durum, Rumların lehine işli-
yor. Rumların petrol arama çalışmalarını, fransa, 
Almanya, Yunanistan, Danimarka, Avusturya, Bel-
çika ve Hollanda destekliyor. Bir görüşe göreyse 
bu desteğin nedeni ise Avrupa’yı Rusya’ya bağım-
lılığını azaltmaya yarayacak enerjinin buradan sağ-
lanacak olması ve enerji arayışındaki Çin’i Doğu 
Akdeniz’den uzak tutmaya yaramasıdır.

against turkey more''. Secondly, Kutlay argues that 
zero-sum-game began in the Eastern Mediterrane-
an initiated through drilling activities by the Greek 
Cypriots, and it is essential for turkey to respond a 
similar strategy held by GCASC which is a policy 
highlighting realist power balance instead of solving 
the issues based a mutual dialog. 

Lastly, unless Cyprus issue is resolved turkey will 
be faced with several more issues. Kutlay summarises 
his ideas as following : ''Since GCASC is recognised 
as ‘Cyprus republic’ by the UN as a sovereign state, 
Greek Cypriots argue that they use their rights origi-
nated from being ‘state’. Leading countries such as 
UN, russia, UK also mention that Cyprus republic 
has right for exploration in the Mediterranean. But, 
turkey fails to cooperate on the issue since it does 
not recognise Greek Cypriot side as a state. in short, 
unless Cyprus issue is resolved, turkey may face with 
such issues.'' 

According to Kutlay, it will be valid for turkey to 
express its decisiveness and seriousness in each plat-
form persistently; especially, it will be convenient to 
have diplomatic pressure at EU, United States of 
America, UN, russia, Egypt and Lebanon. drill-
ing must be held immediately based on the agree-
ment signed with trNC, and initiatives must be 
taken for signing agreements of exclusive economic 
zone in the Mediterranean with Egypt and Leba-
non. Moreover, a foreign policy paradigm consider-
ing a zero sum game in the Eastern Mediterranean 
should be employed. it is obvious that turkish for-
eign policy is in busy diplomacy traffic in various 
fronts recently. it requires turkey to use its energy 
focused more on economy and result-oriented per-
spective. The primary area that turkey should use its 
energy intensely is Eastern Mediterranean, and in 
that perspective, it should be mentioned that East-
ern Mediterranean forms a sub-basin composing a 
lebensraum.

Perspectives of other countries on the develop-
ments in the Eastern Mediterranean are diverse. 
resources in trNC argue that UK follows wait and 
see policy since they have two military bases, Agrotur 
and dikelya in GCASC. Latest position of the EU 
is against Greek Cypriots. drilling activity of the 
Greek Cypriots is supported by france, Germany, 
Greece, denmark, Austria, Belgium and Holland. 
According to another perspective the reason of such 
support is based on the fact that energy necessary 
for Europe to decrease dependency on russia will be 
provided from here and it provides to keep China, 
energy seeker away from Eastern Mediterranean.

Sonuç
Doğu Akdeniz’deki enerji satrancı, öyle görün-

düğü gibi 3 aktörle sınırlı değil; ABD, AB, Rusya ve 
Çin gibi enerji kaynakları savaşının temel aktörleri 
de oyunun bir parçası. ‘Arap Baharı’ diye adlandırı-
lan halk ayaklanmalarının da bu dönemde yine oyu-
nun diğer aktörleri olan Mısır, Lübnan ve Suriye böl-
gesinde çıkması da zamanlama açısından dikkatten 
kaçmaması gereken gelişmelerdir. Objektif dar tu-
tulduğunda yunanistan-israil-Türkiye-Kıbrıs üçge-
ninin öne çıktığı bu satrançta, büyük resim ise çok 
sayıda oyunun ve oyuncunun, hesabın iç içe geçtiği 
bir oyun olduğunu gösteriyor ve yine enerji bu denk-
lemin en fiyakalı bileşeni. Türkiye açısından bir alt-
havza (lebensraum) olan Doğu Akdeniz, Türk Dış 
Politikası’nda son yıllarda olumlu gelişmelerin ya-
şandığı Ege Denizi’ndeki Türk-yunan anlaşmazlığı-
nın yerini almaya aday görünürken enerji alanında 
bölgede yaşanan gelişmeler, Türk Dış Politikası’nın 
mücadele alanlarında yeni ve aktif bir cephenin açıl-
masına yol açmıştır. Türkiye kararlığını attığı somut 
adımlarla ortaya koyarken bu olay, karşı taraftaki is-
rail ile yaşanan ve Mavi Marmara ile derinleşen ger-

gin ilişkilerde yeni bir kaynama noktası oluşmasına 
neden olmuştur. Doğu Akdeniz’deki mevcut para-
digmayı değiştiren enerji satrancı, bölge ülkelerin-
den biri olan Suriye’de yaşananlar ve müdahaleye 
varacak noktaya gelen gelişmeler dikkate alındığın-
da bölge, dünya siyasetinde Orta Doğu ile birlikte 
merceğin odaklandığı yerlerden biri olmaya devam 
edecektir. Tarafların kararlı tutumları sorunu çıkma-
za götürücü bir neden iken Suriye ile ilgili yaşanan-
lar, ikinci bir mücadele sahasının açılması konusun-
da ülkelerde tereddüde yol açacaktır.

Ada çevresinde ruhsat verilen sahalarda başlattı-
ğı araştırmalarla 1974’ten sonra ilk kez bir Türk ku-
ruluşu (TPAO) Güney Kıbrıs’ta fiili durum yaratmış 
oldu. Çalışmaların süresinin vakit alacağı dikkate 
alındığında, önümüzdeki sürecin gündeminde Kıb-
rıs Adası’nın yer bulacağı söylenebilir. Kıbrıs’ın etra-
fını saran bölgelere "bölgesel ve stratejik güç" olma 
yolunda bir açılım sağladığı dikkate alındığında asır-
lar boyu süren mücadelenin anlamı daha iyi ortaya 
koyulabilecektir. Buna bir de enerji faktörü eklen-
miş, mücadele bir enerji satrancına dönüşmüştür.

Conclusion
Energy chess in the Eastern Mediterranean 

is not limited with 3 actors, as it looks like; pri-
mary actors of the energy wars such as USA, 
EU, Russia and China are also part of the game. 
It is interesting that riots called ‘Arab Spring’ oc-
curred in the other actors of the game namely 
Egypt, Syria in terms of timing. 

When it is zoomed, Greece-Israel-Turkey tri-
angle is observed in the chess, in the big pic-
ture, it is a game with multiple games and pla-
yers, calculation intertwined each other, but 
still, energy is the most pretentious element in 
the equation.

It can be argued that while Eastern Mediterra-
nean forming a sub-basin (lebensraum) for Tur-
key may replace Turkish-Greek dispute on the 
Aegean Sea with improvements towards the re-
solution in Turkish foreign policy developments 
in the region on energy resulted in the forma-
tion of a new and active front in Turkish fore-
ign policy. 

While Turkey expresses its decisiveness with 

concrete steps, it formed a new boiling point in 
tense relations with Israel deepened by Gaza 
flotilla crisis. 

When the energy chess changing the current 
paradigm in the Eastern Mediterranean is re-
vealed together with developments leading to-
wards intervention in Syria, it will continue to be 
a region that the zoom is focused on together 
with the Middle East in the world politics. Whi-
le the decisive attitude of the parties is a fac-
tor leading to a dead-end in the issue, ongoing 
process in Syria will lead countries to be hesi-
tant about opening a second front of dispute in 
the region.

After 1974, for the first time a Turkish com-
pany (TPAO) created a de facto situation in the 
Southern Cyprus through researches in the li-
censed area around the Island by Piri Reis ship. 
Considering the fact that it will be the end of 
2012 to conclude search and 2014 to process, it 
can be argued that Cyprus will be on the agenda 
in the upcoming period.
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Yaklaşık on yıldan bu yana bir evi olma-
yan Torsten Meiners, Almanya’nın en zen-
gin kentlerinden Hamburg’un sokaklarında, 

boş binalarında ve geçici barınaklarda hayatta kalma 
mücadelesi veriyor. Kumar borcu yüzünden kirasını 
ödeyememeye başlayan, ardından girdiği depresyon 
ile hayata küsen Meiners önce parklarda geceleme-
ye başlamış. Tuvaletini temizlediği bir benzin istas-
yonunda, o gün satılmayan yiyeceklerin bir kısmını 
Meiners’e vermişler. Açlık sorununu da böyle hallet-
miş bir süre. Topladığı depozitolu şişeler ile bir mik-
tar cep harçlığı da çıkaran Meiners zamanla en azın-
dan bir çatısı olan boş konutlara sığınmış.

Bölünmüş toplum

İstatistiklere göre aslında Almanya’da hiç kimsenin 
evsiz olmaması gerekiyor. Alman Ekonomi Araştır-
maları Enstitüsü’nün (DıW) 2012 yılı verilerine göre 
ülkede yaşayan nüfusun toplam şahsi serveti 6 tril-
yon 300 milyar euroya tekabül ediyor. Bu da orta-
lama olarak her bireyin 83 bin euro birikmiş parası 
olduğu anlamına gelmekte. Ancak madalyonun bir 

de diğer yüzü var: Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ser-
vet Almanya’da olduğu kadar dengesiz dağılmış değil. 
Her beş kişiden birinin hiçbir birikimi bulunmazken 
her yedi kişiden birinin borcu sahip olduğu birikim-
den daha fazla.

Torsten Meiners’ın zaten zor olan hayatı son yıl-
larda daha da ağır koşullarda geçiyor. Hamburg’un 
St.Pauli semtinde kendi gibi evsizlerle birlikte gece-
leri sığındığı bir köprü önce bir çit ile gelen tepkiler 
üzerine de inşaat yapımı öne sürülerek bir inşaat is-
kelesi ile kapatılmış durumda. Evi olmayanların bir 
başka uğrak yeri olan Hamburg Garı’ndan da bir sü-
redir özel güvenlik personeli tarafından kovuluyorlar. 

Köln Üniversitesi’nin Yoksulluk Araştırma bölü-
münden Christoph Butterwege, bu gelişmelerin bir 
nedeni olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Tren istasyonlarının ekonomik hayata dahil edil-
diği, ticari amaçla kullanıldığı, bir nevi içinden de-
miryolu geçen alışveriş mabetlerine dönüştüğü bir 
süreç yaşıyoruz. Bu süreçte sorumluluk özel bir kuru-
luşa veriliyor ve bu kuruluş kendince gerekli temizliği 
yapıp, yoksullara, evsizlere, istasyon binasının bir kö-
şesinde geceyi geçirme imkanı tanımıyor.”

t orsten Meiners who is homeless for about ten 
years tries to survive at one of the wealthiest 
cities of Germany, at the roads of Hamburg, 

empty buildings and temporary shelters. Meiners who 
could not pay his rent because of his gambling debt and 
then having trouble with depression thus being a weary 
of life had spent the night at gardens in the beginning. 
in a gas station of which he was toilet cleaner, they have 
given a piece of meal that was not sold on that day. So 
he has solved his hunger problem for a period. Getting 
some pocket money with returnable bottles he gathered, 
Meiners has at least sheltered in empty but roofed ho-
uses in time. 

Divided society

According to statistics no one in fact should be home-
less in Germany. According to 2012 data of German 
institute for Economic research (diW Berlin deuts-
ches institut für Wirtschaftsforschung ) total individu-
al wealth of population living in the country is corres-
ponding to 6 trillion 300 billion euro. This means each 
individual has 83 thousand euro saved up in average. 

But there is also the other side of the medallion: inco-
me is not distributed such unbalanced in any country 
of Europe as in Germany. While there is no savings in 
regard to one off five people, debt of one off seven is hig-
her than savings s/he has. 

Already challenging, life of torsten Meiners has been 
harder in recent years. in St.Pauli city of Hamburg, a 
bridge where he sheltered at nights with the homeless 
like himself has been closed by a fence first and then 
by a construction frame asserting building constructi-
on upon reactions. They have also been dismissed for a 
while by private security workers from Hamburg ter-
minal which is another haunt for the homeless. Chris-
toph Butterwege from Poverty research department of 
Köln University mentions there is a reason of these is-
sues as:

“We are experiencing a period in which train stati-
ons are included in economical life, used commercially, 
in a sense evolved in shopping units railways passing 
through. in this period responsibility has been given to 
a private institution and this institution doing cleaning 
in his opinion does not allowing the homeless, the poor 
for spending the night in a corner of station building.”

EvSİZLERİN PAYıNA DÜŞEN: 

ÇİVİlİ VE SUlU müDAHAlE
SHArE Of HOMELESS: 

RESPoNSE wITH wATER AND NAILS
Almanya gibi varlıklı ülkelerde bile hayatını sokaklarda sürdürmek zorunda kalan çok sayıda 

insan var. Son yıllarda artan evsizler, şehir merkezlerinden insani olmayan yöntemlerle 

uzaklaştırılmak isteniyor. Londra’da evsizlerin gelmemesi için kapı girişilerine çivi yerleştiriliyor. 
There are so many people who have to maintain their lives on roads even within wealthy countries like Germany. 

Homeless people who are increased in number recently have been attempted to be removed from city centers 

by non-humanitarian methods. To prevent the homeless in London, nails are placed on door entrance. 

Su Sıkılıyor, çivi 
yerleştiriliyori

Puttıng water, 
Placıng naılS

Bu yöntemlerin en onur kırıcılarından birine 
geçtiğimiz yıllarda ünlü bir moda zinciri imza at-
mıştı. Mağazalarından birinin giriş kapısına yer-
leştirilen fiskiyelerden, geceyi kapının önünde ya-
tarak geçirmeye çalışanların üzerine uykuda iken 
su sıkılıyor ve bu insanlar bu yöntemle oradan ko-
vuluyorlardı. ingiltere’nin başkenti Londra’da ise 
bir kapı girişinin önüne evsizlerin yatmaması için 
çiviler yerleştirildi geçtiğimiz günlerde.

Torsten Meiners, insanlara bu şekilde davranı-
lamayacağını ancak iş yeri sahipleri ile o bölge-
lerde yaşayan insanları da anlayabildiğini belirti-
yor ve “Sabahın erken saatinde işe giderken kapı 
girişlerinde, belki de alkollü bir şekilde yatanları 
görmek, her iki taraf açısından da istenmedik bir 
durum” diyor.

Köln üniversitesi’nden Butterwege’ye göre 
yoksulluğun artmasından en başta siyasiler so-
rumlu. Devletin konut yapımını tamamen özel gi-
rişimcilere bıraktığını vurgulayan bilim adamı, es-
kiden olduğu gibi sosyal konut projelerine ağırlık 
verilmesini ve ancak bu sayede sokakta yaşayan 
insan sayısının artmasının önüne geçilebileceğini 
ifade etti. (Almanyanın Sesi - 28.06.2014). 

A famous fashion chain had set one of the 
most discreditable of these methods in previ-
ous years. While they are sleeping, water is put 
on people trying to spend the night sleeping on 
the door by sprinklers placed on entrance doors 
of one of shop centers, and these people were 
dismissed from there by this method. Recently 
in London, capital city of England, nails were 
placed on a door entrance in order to avoid the 
homeless from sleeping there. Torsten Meiners 
states that it is not true to behave humans in this 
sense but he adds he can understand tradesman 
and people residing there and tells “It might be 
an undesirable situation to see sleeping drunk 
people at door entrances while going to work in 
the early morning regarding both sides.”

According to Butterwege from Köln University 
politicians are primarily responsible for increase 
of poverty. Scientist emphasizing that state pri-
marily nominates private sector entrepreneurs 
in terms of house construction, increase of the 
homeless can only be prevented by concentrat-
ing on social house building as in the past. (voice 

of Germany-28.06.2014).

Marcus Lütticke
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Harvard ve Kanada Carleton 
Üniversitesi’nde Küresel Nükleer Yöne-
tişim, Atom Enerjisi ve Silahsızlanma 

konularında ders veren, Birleşmiş Milletler Orta-
doğu Uzmanı ve Gözlemcisi Prof. Trevor findlay, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Batı (Garbiyat) Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzen-
lenen konferansta “Küresel Nükleer Yönetişim” 
üzerine soruları yanıtladı. florya Yerleşkesi’nde 
düzenlenen konferansta açılış konuşmasını ya-
pan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, doğu ülkelerinde-
ki “Batı” önyargısını kırmak istediklerini belirtti. 
Dr. Aydın, “Batıya yönelik sürekli bir eleştiri var. 
fakat bizler batıdan neden ayrıldığımız ve örtü-
şemediğimiz konusunda kendimizi sorgulamıyo-
ruz. Bu düşünceyi ön plana çıkarmak için İstan-
bul Aydın Üniversitesi bünyesinde Batı Araştır-
maları Merkezi’ni kurduk. Nereden Batıya yan-
lış bakılıyor? Doğrusu ne olabilir? Merkezimiz 
bu konularda akademik, sosyal, ekonomik, siya-
si, kültürel ve stratejik çalışmalar yaparak faaliyet 
gösterecek. İnanıyorum ki bu alandaki çalışmalar 
ivme kazanacak, ulusal ve uluslararası etkinlikler 
gerçekleştirilecek” dedi.

Ruslar çok dikkatliler

Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin ardından, 
Rusya’nın olası bir tehditte silah kullanımı yapıp 
yapmayacağı konusunda düşüncelerini dile getiren 
Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. findlay 
şunları söyledi: “Rusya’nın olası bir tehditte müt-
tefiki İran’ın silahlarını kullanabilmesinin endi-
şe konusu olduğunu düşünüyorum. Ancak nükle-
er silahların kullanımının gerçekleşeceğini düşün-
müyorum. Ruslar, Soğuk Savaş’tan aldıkları tecrü-
benin bir sonucu olarak nükleer güçler konusunda 
çok dikkatliler. Zaten Kırım krizinde de herhangi 
bir şekilde bu konuyu gündeme getirmediler. So-
ğuk Savaş döneminde Sovyet Birliği ve ABD, nük-
leer konusunu diğer tartışmalı konulardan ayrı tu-
tabilmişlerdi. Nükleer müzakerelerini sürdürmele-
ri mümkündür” şeklinde konuştu.

müzakerelerde Bir İlerleme Yok 

Birkaç yıl içerisinde nükleer silahsızlanma ko-
nusunda daha fazla ilerleme olacağını düşünen 
Prof. findlay, “Benim beklentim, Rus ve Ame-
rikalıların zamanla nükleer güçlerini azaltma yö-
nünde tekrar müzakerelere başladıklarını gör-
memiz. Çin’in de bu müzakerelere katılmak için 

yeterli teşviki bulması-
nı umuyoruz. Nükle-
er müzakerelerde şimdi-
lik pek bir ilerleme yok 
ancak muhtemelen şuan 

ORTADOğU’DA SİLAHSıZLANMA 
KONUSU İSTANBUL AYDıN 

ÜNİvERSİTESİ’NDE TARTıŞıLDı
diSArMAMENt iN tHE MiddLE-EASt iS diSCUSSEd At  

iStANBUL AydiN UNiVErSity
İlk kez İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 

kurulan Batı (Garbiyat) Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, “Ortadoğu’da Atom 

Enerjisi Kullanımı ve Silahsızlanma” 
konusunu masaya yatırdı.

The West (West World) Research and 
Application Centre, established for the 
first time by Istanbul Aydın University, has 
handled the “Atomic Energy Utilization and 
Disarmament in the Middle-East” issue.

bunların üzerine gidilmesi için iyi bir zaman değil” 
dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kuru-

mu (ıAEA) hakkında bilgi veren Prof. 
findlay, teknik birliği bulunan 

ajansın, silahsızlanma ve ülkele-
ri silahsızlandırma konusunda 

büyük rol oynağını belirt-
ti. Prof. findlay, “Nükleer 
güvenlik ıAEA’nın bir sis-
temidir. ıAEA, üye ülkele-

rin barış için mi yoksa başka 
amaçla mı kendilerine üye ol-

duğunu denetlemektedir” dedi.

“Irak ile Problemler Yaşanıyor” 

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Uzmanı ve Göz-
lemcisi olan findlay, “ırak konusunda nükleer barış 
problemleri yaşanıyor. Ülkenin imzaladığı silahsız-
lanmaya bağlı kalmaması en büyük sorundur. Kit-
le üzerinde yaşanan zararlar, ırak’ın silahsızlanma 
konusu daha da ön plana çıkmıştır. ıAEA, Körfez 
Savaşı’ndan sonra, ırak tarafından bulundurulan si-
lahların düzeltilmesi için birçok çabada bulundu. 
ıAEA, ırak ile yaşanan problemler sonrası güvenli-
ğe daha fazla dikkat etmeye başladı” dedi. ıAEA’nın, 
İran’ın nükleer silahları durdurması üzerine çalış-
malar yaptığını söyleyen findlay, “İran bu konuda 
çok katı. ıAEA, İran’ın geçmiş aktivitelerini keşfe-
dip şuan ki durumu değerlendiriyor” dedi. İlişkile-
rin yürütülmesinde güvenlik sistemlerinin önemi-

ni vurgulayan findlay, ülkelerin imkânları 
kötü kullandığı takdirde ıAEA’nın bu 

konuda önlemler alacağını söyledi.

P rof. trevor findlay, the Middle-East 
Specialist and Observer 
of the United Na-
tions, who lec-

tures on Global Nucle-
ar Governance, Ato-
mic Energy and 
disarmament at 
Harvard Univer-
sity and Carleton 
University in Ca-
nada, has answe-
red at the conferen-
ce, organized by the West 
(West World) research and Appli-
cation Centre of the istanbul Aydın 
University, the questions on “Global Nucle-
ar Governance”. dr. Mustafa Aydın, Chair-
man of the Board of trustees of istanbul Ay-
dın University, who made the opening spe-
ech at the conference organized in the flor-
ya Campus, noted that they want to break 
the “West” prejudice in the Eastern count-
ries. dr. Aydın said “There is always a cri-
tic against the West. But we don’t questi-
on ourselves on why we differentiate from 

and cannot coincide with the West. 
We have established the West Studies 
Centre within the entity of istanbul 
Aydın University in order to bring 
this idea to the foreground. from 
where is it looked wrong to 
the West? Our centre 
will conduct its ac-

tivities by performing academic, social, economic, 
political, cultural and strategic studies on these is-
sues.”

The Russians are Very Attentive

Prof. findlay, lecturer at Harvard University, 
who brought his thoughts to words on whether rus-
sia will use weapons in case of a possible threat af-
ter the merger of Crimea with russia, said: “i think 
that the possibility that russia might used the wea-
pons of its allied iran in case of a threat is a disqu-
ieting issue. But i don’t think that nuclear weapons 
will be used. The russians are very attentive regar-
ding nuclear powers as a result of the experience they 
gained from the Cold War. They didn’t bring this is-
sue in any way to the agenda during then Crime-
an crisis, too. The Soviet Union and the USA were 
able to keep the nuclear issue separate from the ot-
her conflict issues. it is possible that they sustain the-
ir nuclear negotiations.” 

There is No Progress at the Negotiations 

Prof. findlay, who thinks that there will be gre-
ater progress in nuclear disarmament in a couple of 
years, said “My expectation is that we see that the 
russians and Americans start again with the nego-
tiations in order to decrease their nuclear power by 
time. We hope that also China find sufficient enco-
uragement to participate to these negotiations. The-
re isn’t much progress at the nuclear negotiations at 
the moment, but it might possibly be not a good mo-
ment at the moment to address these issues.” Prof. 
findlay, who provided information on the interna-
tional Atomic Energy Agency (iAEA), noted that 
the agency, which has a technical union, plays an 
important role in disarmament and the disarma-
ment of countries. Prof. findlay said “Nuclear secu-
rity is a system of the iAEA. The iAEA audits whet-
her its members became their member for peace of 
for other purposes.” 

“There are Problems Encountered with Iraq” 

findlay, who is the Middle-East Specialist and 
Observer of the United Nations said “There are 
nuclear peace problems encountered related to iraq. 
The greatest problem is that the country doesn’t 
comply with the disarmament agreement it has un-
dersigned. The damages experienced by the mass, 
the disarmament issue of iraq came more to the fo-
reground. The iAEA has shown many efforts after 
the Gulf War regarding the correction of the wea-
pons available in iraq. The iAEA started to attract 
the attention on the security after the problems en-
countered with iraq.” findlay, who noted that the 
iAEA worked on stopping the works conducted by 
iran on nuclear weapons, said “iran is very strict 
on this issue. The iAEA discovers the past activiti-
es of iran and assesses the present situation.” find-
lay, who emphasized the importance of the security 
systems during the conduct of the relations, said that 
the iAEA will take measures when the countries mi-
suse the possibilities.

The First Step Regarding the Study of the 
west is Made by Istanbul Aydın University

dr. Selin Şenocak, director of the Centre, who 
notes that the West (West World) research and App-
lication Centre, established by istanbul Aydın Uni-
versity, is not only in turkey, but also in the world 
a first, said “The West has performed for long ye-
ars studies on the Eastern civilizations, but the Ot-
tomans, turkey or the other countries in the East 
didn’t have any study initiatives on the West. Our 
aim is to examine the sociological, cultural, econo-
mic, historical structure of the Western civilization 
and to learn more about this structure.”

istanbul Aydın üniversitesi tarafından ku-
rulan Batı (Garbiyat) Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin sadece Türkiye’de değil, Dünya’da 
da ilk olduğunu belirten Merkez Müdürü Dr. Se-
lin Şenocak, “Batı, çok uzun yıllar Doğu mede-
niyetleri konusunda araştırmalar yaptı fakat bu-

güne kadar Osmanlı, Türkiye veya doğudaki di-
ğer ülkeler Batı’yı araştırma atılımında bulun-
madı. Bizim amacımız, Batı medeniyetinin sos-
yolojik, kültürel, ekonomik, tarihsel yapısını in-
celemek ve bu yapıyı daha iyi tanımak olacak-
tır” dedi. 

Batıyı Araştırmaya Yönelik İlk Adım İstanbul Aydın Üniversitesi’nden
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1935 yılından beri, federal Rezerv’den çıkan 
her 1 dolar’ın arka tarafında aşağıdaki damga 
yer alıyor: Annuit Coeptis, Latince’de, “Tan-

rı, Girişimlerimizi Kutsasın”, Novus Ordo Seclo-
rum ise, Latince’de “Çağın Yeni Düzeni” anlamına 
gelir. federal Rezerv’in kuruluşunun 100.yıldönü-
müne yaklaştığımız şu günlerde, Amerikan halkının 
şunu anlamasını sağlamamız mutlak suretle gerek-
lidir: fed, ekonomik sorunlarımızın kıyısında köşe-
sinde değil, tam kalbinde yer alıyor. Bu; bankerle-
rin yarattığı bir para sistemidir ve bankerlerin yara-
rına çalışır. Amerikan halkı, “demokratik bir siste-
mimiz” olduğunu düşünmeyi severler; ancak fede-
ral Rezerv’in “demokratik” herhangi bir yanı yok-
tur. Seçilmemiş ve hesap verebilir olmayan ve özel 
bir merkez bankasından gelen merkezi planlamacı-
lar, mali sistemimizi işletmekte ve ekonomimizi yö-
netmektedirler. Barack Obama ekonomi hakkında 
bir şey söylediğinde, mali piyasaların esneyerek ya-
nıt vermesinin, ancak federal Rezerv başkanı Ben 
Bernanke ağzını açtığı her defasında çılgınca çark 
etmelerinin bir sebebi var. federal Rezerv’in, Ame-
rikan ekonomisi üzerinde diğer herkesten daha bü-
yük bir gücü var. fed, dünya tarihindeki en büyük 
saadet zinciridir ve eğer Amerikan halkı bunun ger-
çek anlamda nasıl işlediğini anlar ise, derhal feshe-
dilmesi yönünde çağrıda bulunacaklardır. Aşağıda, 
herkesin bilmesi gerektiği şekilde, federal Rezerv 
hakkında 25 özet gerçeklik yer alıyor: 

Amerikan tarihinin ekonomik büyümesinde-
ki en büyük dönem; Merkez Bankası’nın olmadı-
ğı dönemdi. federal Rezerv kurulana dek, ABD’nin 
enflasyon ile kalıcı, süregiden bir sorunu asla olma-
dı. federal Rezerv’in kurulmasından önceki yüz-
yılda, ortalama yıllık enflasyon oranı, yaklaşık yüz-
de yarım düzeyindeydi. federal Rezerv’in kuruldu-

f ollowing stamp is to be seen on the backside 
of each 1 dollar note of the federal reserve 
since 1935: Annuit Coeptis means in Latin 

“May God Bless Our initiatives”, and Novus Ordo 
Seclorum means in Latin “New Order of the Age”. 
it is definitely necessary to make the American peo-
ple understand these days, when we approach the 
100th anniversary of the foundation of the federal 
reserve, the following: fed is not at any edge or cor-
ner of our economic problems, but exactly in its core. 
This is a monetary system created by the bankers and 
functions in favour of the bankers. The Americans 
like to think that we have “a democratic system”; 
but the federal reserve has no “democratic” aspect. 
Our financial system is operated and our economy 
is directed by planners, who come from a not se-
lected, not accountable and private central bank. 
There must be a reason for that the financial mar-
kets respond yawningly when Barack Obama says 
something, but crazily backpedal when each time 
the President of federal reserve, Ben Bernanke, 

opens his mouth. The federal reserve has a greater 
power than anyone else over the American economy. 
fed is the largest pyramid scheme in the world his-
tory and the American people will instantly request 
its termination when they understand how it really 
works. Below are 25 facts about federal reserve, 
which need to be known by everyone: 

The greatest era in the economic growth of Ameri-
can history was the era without the Central Bank. 
The USA had never a permanent, ongoing problem 
with inflation. The average annual inflation ratio 
in the century prior to the foundation of federal 
reserve was at nearly half percent. The average ra-
tio of the inflation was nearly 3,5% in the century 
since the foundation of the federal reserve, and this 
number could even be much higher when the infla-
tion figures wouldn’t have been such manipulated. 
Even when we take the official figures into consider-
ation, the American dollar has lost more than 95% 
value until today since nearly 100 years ago when 
federal reserve was founded. 

ğundan beri geçen yüzyıl boyunca, enflasyonun yıl-
lık ortalama oranı, yaklaşık %3,5 oldu ve eğer enf-
lasyon sayıları bu denli manipüle edilmemiş olsay-
dı, bu rakam daha yüksek bile olabilirdi. Resmi ra-
kamları hesaba alarak bile, Amerikan doları, federal 
Rezerv’in yaklaşık 100 yıl önce kurulduğu dönem-
den bugüne kadar % 95’ten fazla değer kaybetti. 

Georgia, Jekyll adasında 1910 yılı Kasım ayında-
ki gizli toplantı sırasında, federal Rezerv planı giz-
lice hazırlanmıştı ve toplantıya, Amerikan senatör 
Nelson W. Aldrich, Hazine Müsteşar yardımcısı A. 
P. Andrews ve Wall Street bankacılık yapılanması-
nın üst kademesinden tüm temsilciler katılmıştı. 
1913 yılında Kongre’ye şöyle bir vaatte bulunuldu: 
Eğer federal Rezerv Yasası geçerse, ticaret döngü-
sünü ortadan kaldıracak. Aşağıdaki cümle, doğru-
dan fed’in “resmi misyon” açıklamasından geliyor: 
“Ulusa daha güvenli, daha esnek ve daha istikrarlı 
bir parasal ve mali sistem sağlamak. Yıllar içerisinde, 
fed’in bankacılık ve ekonomideki rolü genişledi.” 

federal Rezerv sisteminin kurulduğu yıl, kalıcı bir 

A
vrupa Birliği 1 Mayıs 2004’te on ülkenin 
daha katılmasıyla tarihinin en büyük ge-
nişleme adımını atmış oldu. Avrupa büyük 

beklentiler içindeydi. Sadece eski AB ülkelerin-
deki özel şirketler tedirgindi. Bundan tam on yıl 
önce on yeni AB üyesi ülkenin başkentlerini havai 
fişek gösterileri ve Avrupa bayrakları süslemek-
teydi. yeni üyeler Brüksel’de candan karşılanmış-
tı. Sevinç kadar büyük beklentiler de vardı. Sade-
ce eski AB ülkelerindeki şirketler doğuya genişlen-
mesini karışık hislerle karşılamıştı. Avrupa iç pa-
zarının genişlemesi, daha fazla tüketici ama aynı 
zamanda da rekabetin artması anlamına geliyor-
du. Alman özel sektörü tarafından finanse edilen 
Köln’deki ekonomik araştırma enstitüsünün uz-
manlarından Michael Grömling yeni üyelerden en 
çok Alman şirketlerinin çekindiğini hatırlatıyor.

Ayrıca yeni üyelerle aralarındaki refah farkı ve 
yüksek işsizlik yüzünden Batı Avrupa yönünde iş-
gücü göçünün başlamasından de endişe edilmek-
teydi. Bundan on yıl önce yeni üyelerdeki fert başı-
na düşen milli gelir eski AB ülkeleri ortalamasının 
yarısını ancak bulmaktaydı. Alman inşaatçılar birli-
ği başkanı felix Pakleppa da genişlemeden endişe 
duyduklarını saklamıyor. O yıllarda Alman inşaat-

çılığının durgunluk geçirmekte olduğunu hatırlatan 
Pakleppa, “Durumumuz kötüydü ve şirketler za-
yıf düşmüştü. ücret farkından dolayı rakip yaban-
cı şirketlerin düşük fiyat vermesinden çekiniyor-
duk”, diyor. Ama korkulduğu gibi olmadı. 2004 yı-
lından sonra Almanya’nın yeni üyelerle olan ticare-
ti ikiye katlandı. Alman mallarının en iyi müşterisi 
Polonya. Macaristan ile ticarette ise gerileme kay-
dedildi. Doğuya genişlemeden önemli ölçüde etki-
lendiğini söyleyen işletmecilerin oranı yüzde onu 
geçmiyor. Ama genişlemenin Almanya açısından 
olumsuz etkisinin olmadığı da söylenemez. Geniş-
lemeyle birlikte Alman inşaatçılık piyasasında re-
kabet arttı. yevmiye, sosyal sigorta primi ve saat 
ücretlerinin farklı olması yüzünden Almanya’da 
kayıtlı işgücü şirketlere çok daha pahalıya geliyor.
AB’nin Doğu Avrupa’ya genişlemesini arzulayan-
ların arasında da hayal kırıklığına uğrayanlar var. 
AB’ye on yeni ülke daha alınmasını Alman şirket-
leri ihtiyatlı iyimserlikle karşılamıştı. Ekonomist 
Grömling genç sanayi ülkelerindeki hızlı büyüme 
nedeniyle Alman şirketlerinin doğudaki ortakların-
dan ziyade dünya piyasasına ağırlık vermesinin de 
bunda rol oynadığını belirtiyor. inşaatçılar birliği 
başkanı Pakleppa da işletmeler yeni üyelere alış-

E uropean Union took the biggest enlarge-
ment step in its history on 1st May 2004 
by participation of ten countries more. 

Europe was in great expectations. Private com-
panies were the ones only hesitating in old EU 
countries. fireworks show and Europe flags were 
gracing ten newest EU countries’ capital cities ex-
actly ten years ago before today. New members 
welcomed hearty at Brussels. There were expec-
tations as big as happiness. Only companies in old 
EU countries welcomed expanding through east 
in confusion. Enlargement of Europe’s domestic 
market was to mean more consumers but also 
increase of competition. Specialist Michael Gröm-
ling from economic research institution financed 
by Germany private sector in Köln is noting mostly 
German companies are refraining from new mem-
bers. In addition there was also a hesitation about 
start of labor migration towards Western Europe 
because of wealth and high unemployment differ-
ence between them and new members. Ten years 
ago from now, per capita income of new members 
was hardly reaching half of average of old EU 
members. felix Pakleppa head of constructers 
union is not hiding their hesitation about enlarge-

AB GENiŞLEMESi ASIL KiME yARADI?
WHO DID REALLy BENEfIT fROM EU ENLARGEMENT?

fEDERAl REZERV  
HAKKINDAKİ 25 GERÇEK

25 FACTS AboUT FEDERAL RESERVE

Michael Snyder

Federal Rezerv, daimi bir borç makinesi olarak tasarlanmıştı. Bunu tasarlayan bankerler, 
Amerikan hükümetini daimi bir borç sarmalı içerisine düşürmek niyetindeydi; ve bu sarmaldan 
hiçbir zaman kurtulamamasını istiyorlardı. Federal Rezerv yaklaşık 100 yıl önce kurulduğundan 
bugüne, Amerika’nın ulusal borcu, 5.000 kattan fazla arttı.

The Federal Reserve was designed as a permanent debt machine. The banker, who had 
designed it, aimed to push the American government into a permanent debt spiral; and they 

wanted that it would never relief from this spiral. The national debt of America increased more 
than 5,000 fold until present since Federal Reserve was founded 100 years ago. 
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official report has federal reserve secretly given 16,1 
trillion dollars credit to big banks during the last 
financial crisis. Below is the list of the institutions, 
which received the credits and the credit amount 
they received, directly excerpted from page 131 of 
the report in question: 

Citigroup – $2,513 Billion
Morgan Stanley – $2,041 Billion
Merrill Lynch – $1,949 Billion
Bank of America – $1,344 Billion
Barclays PLC – $868 Billion
Bear Sterns – $853 Billion
Goldman Sachs – $814 Billion
royal Bank of Scotland – $541 Billion
JP Morgan Chase – $391 Billion
deutsche Bank – $354 Billion
UBS – $287 Billion
Credit Suisse – $262 Billion
Lehman Brothers – $183 Billion
Bank of Scotland – $181 Billion
BNP Paribas – $175 Billion
Wells fargo – $159 Billion
dexia – $159 Billion
Wachovia – $142 Billion
dresdner Bank – $135 Billion
Societe Generale – $124 Billion
“All Other debtors” – $2.639 Billion
federal reserve has paid these big banks at the 

same time a fee of 659,4 Million dollars for their 
support at the “management” of these secret dona-
tions. federal reserve printed 2,75 trillion dollars 
for nothing and injected this into the financial sys-
tem during the last five years. This situation resulted 
in that the stock-exchange increased to levels never 
seen before and resulted in that our financial system 
became extreme instable. According to that, what is 
told to us, was the purpose of the monetary expan-
sion to help “mobilizing the economy”; but today 
is federal reserve giving money to big banks for 
that they do not provide the 1,8 trillion dollars 
in the “surplus reserves” they took under protection 
at fed as loans. The monetary expansion is largely 
for the favour of the stocks and the other financial 
investment owners... With other words is monetary 
expansion greatly for the favour of the very prosper-
ous. Even Barack Obama had accepted that 95% of 
the incomes, gained since he became president, were 
obtained by the richest 1% of the income owners. 
The gap between the richest fraction of one percent 
and the rest of the world has reached its highest level 
since the 1920s.

federal reserve has asserted at the federal court 
that it is “not an agency” of the federal govern-
ment, and thus it is not subjected to the freedom 
of information. federal reserve clearly accepts that 
the 12 regional federal reserve Banks are “organ-
ized like private companies”. The regional federal 
reserve banks issue stock certificates to “member 
banks” which own these. The federal reserve sys-
tem largely favours big banks. in 1970 had the big-
gest five banks of America 17% of the assets of the 
American banking industry in their hands. And to-
day have the biggest five banks 52% of the assets of 
the American banking industry. it is expected that 
federal reserve “regulates” these banks, but it didn’t 
do anything to stop the burst of the interest ratio 
derivate balloon of 441 trillion dollars; hence this 
situation could have resulted in a definite collapse of 
the whole financial system. The federal reserve was 
designed as a permanent debt machine. The banker, 
who had designed it, aimed to push the American 
government into a permanent debt spiral; and they 
wanted that it would never relief from this spiral. 
The national debt of America increased more than 
5,000 fold until present since federal reserve was 
founded nearly 100 years ago. 

The American government will spend more than 
400 Billion dollars for the debt on the national 
debt only. We will spend in only 1 year more than 1 
trillion dollars for the interest on the national debt 
when the mean interest ratio on the debt Ameri-
can government should increase by 6% only. it is 
according to Article 1, Section 8 of the American 
Constitution thought that the American Congress 
has the authority to “print money, determine the na-
tional money and exchange rate, and determine the 
standard of the money”. But, what exactly is federal 
reserve doing? (Global research)

tığı için AB’nin genişletilmesinden artık çekinme-
diklerini söylüyor. Bunda Almanya’nın nüfus yapı-
sının değişmesi de rol oynuyor. Doğu Avrupa’daki 
kalifiye işgücüne artık başka gözle bakılıyor. va-
sıflı Alman gençlerinin sayısı azaldığı için Orta ve 
Doğu Avrupalı işgücü potansiyeli bundan on yıl ön-
cesine göre çok daha farklı değerlendiriliyor. Rayna 

Breuer, Almanyanın Sesi Radyosu

anymore since companies get used to new mem-
bers. Change of population structure in Germany 
also has a role in this regard. Qualified labor force 
in Eastern Europe is viewed differently now. Since 
number of skilled German young people decrease, 
potential of Central and Eastern Europe labor force 
is viewed much more differently with respect to ten 
years ago from now. (Rayna Breuer, voice of German Radio)

gelir vergisinin de getirilmesi, bir rastlantı değildir. 
Bunun ardındaki fikir; ceplerimizdeki refahı federal 
hükümete, federal hükümetin refahını da bankerle-
re transfer etmekti. federal Rezerv’in kurulmasının 
hemen ardından geçen 20 yıl içerisinde, Amerikan 
ekonomisi Büyük Buhran’ın içine düştü. 1950 yılın-
dan beri 10 farklı ekonomik resesyon yaşandı. fede-
ral Rezerv, “.com balonu”nu yarattı; federal Rezerv 
“iskan balonunu” yarattı ve şimdi de gezegenin ta-
rihinin en büyük senet balonunu yarattı. Resmi bir 
rapora göre, federal Rezerv, son mali kriz sırasında 
büyük bankalara 16,1 trilyon dolar gizli kredi verdi. 
Aşağıda, ilgili raporun 131. sayfasından doğrudan 
alınmış şekliyle, kredileri alan kuruluşların listesi ve 
aldıkları kredi miktarı yer almaktadır: 

Citigroup – $2, 513 trilyon
Morgan Stanley – $2,041 trilyon
Merrill Lynch – $1,949 trilyon
Bank of America – $1,344 trilyon
Barclays PLC – $868 milyar
Bear Sterns – $853 milyar
Goldman Sachs – $814 milyar
Royal Bank of Scotland – $541 milyar
JP Morgan Chase – $391 milyar
Deutsche Bank – $354 milyar
UBS – $287 milyar
Credit Suisse – $262 milyar
Lehman Brothers – $183 milyar
Bank of Scotland – $181 milyar
BNP Paribas – $175 milyar
Wells fargo – $159 milyar
Dexia – $159 milyar
Wachovia – $142 milyar
Dresdner Bank – $135 milyar
Societe Generale – $124 milyar 
“Diğer Tüm Borçlanıcılar” – $2.639 trilyon
 federal Rezerv, aynı zamanda, bu gizli hibele-

rin “yönetimine” yardımcı olmaları için bu büyük 
bankalara 659,4 milyon dolar harç ödedi. federal 
Rezerv, hiç yoktan yaklaşık 2,75 trilyon dolar para 
bastı ve bunu son beş yıl içerisinde mali sisteme en-
jekte etti. Bu durum, borsanın daha önce görülme-
miş düzeylere yükselmesine sebep oldu ve mali sis-
temimizin aşırı istikrarsız hale gelmesine yol açtı. 
Bize söylenene göre, parasal genişlemenin amacı, 
“ekonomiyi harekete geçirmeye” yardım etmekti; 
ancak bugün federal Rezerv, fed’de koruma altına 
aldıkları “aşırı rezervlerdeki” 1,8 trilyon doları borç 
vermemek için büyük bankalara para veriyor. Para-
sal genişleme, stoklara ve diğer mali yatırım sahip-
lerinin işine yarıyor büyük oranda... Bir diğer ifa-
deyle, parasal genişleme, büyük ölçüde, çok müref-
feh olanların işine yarıyor. Barack Obama bile, Baş-
kan olduğundan beri elde edilen gelir kazançlarının 
%95’inin, gelir sahiplerinden en zengin %1’inin 
eline geçtiğini kabul etmişti. En zengin yüzde birlik 
kesim ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurum, 
1920’li yıllardan beri en yüksek noktasına erişti. 

federal Rezerv, kendisinin federal hüküme-
tin “bir ajansı olmadığı”, dolayısıyla Bilgi Edin-
me Özgürlüğü’ne tabi olmadığı konusunda fede-
ral mahkemede iddialarda bulundu. federal Rezerv, 
12 bölgesel federal Rezerv bankasının “özel şirketler 
gibi örgütlendiğini” açıkça kabul etmektedir. Bölge-
sel federal Rezerv bankaları, onlara sahip olan “üye 
bankalara” hisse senetleri çıkarmaktadır. federal Re-
zerv sistemi, büyük oranda büyük bankaları kayırı-
yor. 1970 yılında, Amerika’nın en büyük beş ban-
kasının elinde, Amerika’nın bankacılık endüstrisi-
nin varlıklarının %17’si bulunuyordu. Bugün ise, 

en büyük beş Amerikan bankasının elinde, tüm 
Amerikan bankacılık endüstrisi varlıklarının %52’si 
var. federal Rezerv’in büyük bankaları “düzenleme-
si” bekleniyor; ancak 441 trilyon dolarlık faiz oranı 
türev balonunun patlamasını durdurmak için hiç-
bir şey yapmadı; keza bu durum tüm mali sistemin 
mutlak suretle yıkılmasına sebep olabilirdi. federal 
Rezerv, daimi bir borç makinesi olarak tasarlanmış-
tı. Bunu tasarlayan bankerler, Amerikan hüküme-
tini daimi bir borç sarmalı içerisine düşürmek ni-
yetindeydi; ve bu sarmaldan hiçbir zaman kurtula-
mamasını istiyorlardı. federal Rezerv yaklaşık 100 
yıl önce kurulduğundan bugüne, Amerika’nın ulu-
sal borcu, 5.000 kattan fazla arttı. 

Amerikan hükümeti, bu yıl sadece ulusal borç 
üzerindeki borca 400 milyar dolardan fazla para 
harcayacak. Eğer Amerikan hükümetinin borcu 
üzerindeki ortalama faiz oranı sadece %6 oranın-
da artarsa ulusal borç üzerindeki faize sadece bir 
yılda 1 trilyon dolardan fazla para harcayacağız. 
Amerikan anayasasının 1. maddesi, 8. bölümüne 
göre, Amerikan kongresinin, “para basmak, ulusal 
paranın ve döviz kurunun belirlenmesi, ve para-
nın standardının tespit edilmesi” konusunda yet-
kiye sahip olduğu düşünülmektedir. Peki, federal 
Rezerv tam olarak ne yapıyor? (Global research)

The federal reserve plan was secretly prepared 
during a secret meeting in November 1910 in Geor-
gia, Jekyll island and the American Senator Nelson 
W. Aldrich, deputy State Secretary of treasury A. 
P. Andrews and all representatives of the top level of 
the banking structure of Wall Street had attended 
the meeting. The following assurance was given to 
the Congress in 1913: it will eliminate the trade cy-
cle when the federal reserve Code should be accept-
ed. The sentence below is directly from the “official 
mission” statement: “to provide the nation a more 
reliable, more flexible and more consistent monetary 
and financial system. The role of fed in the banking 
and economy has expanded over the years.” 

it is not an incidence that also a permanent tax 
system was introduced in the foundation year of 
federal reserve. The idea behind this is to transfer 
the wealth in our pockets to the government and the 
wealth of the government to the bankers. in the 20 
years directly after the foundation of the federal re-
serve felt the American economy into the Great de-
pression. 10 different economic recessions are experi-
enced since 1950. federal reserve created the “.com 
balloon”; federal reserve created the “housing bal-
loon” and created now the greatest stock certificate 
balloon of the history of the planet. According to an 

ment. Noting German construction was in reces-
sion for those years Pakleppa tells “Our situation 
was bad and companies were going into a decline. 
We were refraining from rival foreign companies’ 
low prices because of price gap.” But fears did not 
come true. Trade of Germany with new members 
after 2004 was doubled. Poland is the best cus-
tomer of German products. A decline was noted for 
Hungary in terms of trade. Rate of business man-
agers telling affected significantly by enlargement 
through East does not exceeding 10%. But 
it is not possible to say enlargement 
does not have a negative effect 
on Germany.

Competition has 
increase in German 
construction mar-
ket with respect to 
enlargement. Since 
daily wage, social se-
curity contribution and 
hourly wage are different, registered la-
bor force in Germany comes dear for companies 
a lot more. There are disappointed people also 
among the ones wishing Europe enlarges through 
Eastern Europe. German companies welcomed 
ten new countries in EU with a prudence and opti-
mism. Economist Grömling states that rather than 
their partners in east, German companies’ concen-
trating on global market because of fast growth 
in young industry countries is also have a role in 
this issue. Head of constructers union Pakleppa 
tells he does not hesitate for enlargement of EU 



Eylül - Kasım 2014
September - November 201414

ımmanuel Wallerstein

Genel olarak Avrupalıların şimdi ise özellikle Almanya Başbakanı Merkel’in farkına vardığı şey 
şu: ABD artık güvenilmez bir “ortak” olmaya başlıyor. Artık ABD’ye mi güvenecekler yoksa 

gerçekten Rusya’ya mı? Ayrıca daha önemlisi, onlar Rusya ile ilgilenirken Rusya bunu  
faydalı ve denemeye değer bulacak mı?

What generally Europeans realize but for now especially German Prime Minister Merkel does is: USA 
starts to be an insecure “partner” now. Will they trust USA or Russia really? In addition more important 

while they are concerning with Russia, will Russia find it worth trying or beneficial?

GÖRÜLMEMİŞ 
ÇATLAK

AlmANYA VE AmERİKA:Temel problem, ABD’nin yaşadığı jeopo-
litik gerileme. ABD bu durumdan hoş-
nut değil ve kabullenmek istemiyor. Bu 

da ABD’yi çok tehlikeli bir aktör yapıyor. Al-
manya hükümeti 10 Temmuz günü Berlin’deki 
CıA istasyon şefinin ülkeden acilen ayrılmasını 
talep etti. Bu tarz talepler müttefik devletler ara-
sında alışılmadık değil. Alışılmadık olan bunun 
adeta bir tören havasında herkesin gözü önün-
de yapılması. Peki, 1945 sonrası Amerika Birle-
şik Devletleri ve Alman federal Cumhuriyeti ara-
sındaki sıkı ilişkiye rağmen “görülmemiş çatlak” 
şeklinde adlandırılan şeyin nedeni ne?

Bir gün arayla biri Los Angeles Times’ta diğe-
ri Alman Der Spiegel’de olmak üzere iki başya-
zı yayınlandı. İki makalede de ABD ve Alman-
ya arasındaki çatlağın hızla büyüyeceğine bel-
ki de hiç düzeltilemeyeceğine dair karamsar bir 
bakış hakim. Los Angeles Times’daki yazı Jacob 
Heilbrun tarafından kaleme alınmış ve başlığı 
da Alman-Amerikan Ayrılığı. Ayrılık kelimesi-
nin anlamı neredeyse çok açık. Heilbrun yazısı-
nı önemli değerlendirmelerin ardından bir uya-
rıyla bitiriyor: “Eğer Obama Almanya’daki casus-
luk faaliyetini dizginleyemezse, Almanya’yı müt-
tefik ülke konumundan düşman konumuna ge-
tireceği gerçeğiyle yüz yüze gelebilir. Obama için 
uzun süreli müttefikine Auf Wiedersehn (Hoşça 
kal) demek Amerikan ulusal güvenliğine yönelik 
hiçbir gizli bilginin telafi edemeyeceği bir darbe-
ye yol açacaktır.”

Heilbrun’un kendi bakış açısının Washington’ca 
dikkate alınacağına dair ufak bir umudu var gi-
biyse, yazısı aynı tarihte Der Spiegel’deki başyazı-
nın gölgesinde kalıyor. Bu uzun makalenin baş-
lığı “Almanya’nın tercihi: Amerika mı Rusya mı 
olacak?” Makalenin ilk bölümünün başlığı da 
“Bardağı taşıran son damla.” 

Burada solculardan ya da Rusya ile sıkı iliş-
kileri savunanlardan değil muhafazakar libe-
ral ve ABD’yle sıkı ilişkileri savunan Atlantik 
Köprüsü’nü yönetenlerden bahsediliyor. Heilb-
run çaresiz bir şekilde şunları söylüyor: “Eğer ca-
suslukla ilgili son iddianın doğru olduğu ortaya 
çıkarsa, bu noktada durmanın zamanı gelmiştir.” 
Makalede ek müzakere sürecinden değil de dur-
maktan bahsedilmesini dikkate almak gerekiyor. 
Sadece dur. Son bir etkili detay: ABD’nin Al-
manya büyükelçisi Almanca bilmiyor. Rusya’nın 
büyükelçisi de öyle akıcı konuşuyor ki aksanı güç 
bela fark edilir. ABD büyükelçiliğinin ofisi en 
yüksek güvenlik önlemleriyle korunması muhte-
mel, çünkü Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nin girişini 
kontrol edenlerden daha üstünler. Rus elçiliğinin 
girişinin rahatlığı ise inanılır gibi değil.

Bu, “görülmemiş çatlak” o kadar ani ve o kadar 
öngörülemez miydi? Şimdiye kadar, Almanya, 
ABD, fransa, Büyük Britanya’da ya da diğer yer-
lerde yazılanlar bir öykü anlatıyor, nedenleri ana-
liz ediyor ve çözüm öneriyor. Özellikle, makalele-
rin çoğunluğu suçlayacak şey arıyor. Başlıca şüp-
heliler NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) ve Obama. 
Ama bu basitçe NSA ve Obama’nın akılsız karar-
ları mı? Başka bir deyişle, gerçek farklı olabilir mi? 
Hakikat ayrıntılarda. ABD hükümeti ahmak ve 
çok beceriksiz. Üstelik bu yapısal bir problem ve 

P rimary problem is geopolitical decline of 
USA. USA is not comfortable with this is-
sue and does not want to accept. This makes 

USA a very dangerous actor. Germany government 
requested CiA station chief in Berlin leave the coun-
try urgently on 10th July. This kind of requests is not 
unusual among allied governments. What is unu-
sual is performing this as a festival almost in sight 
of everyone. Then, what is the name of the thing 
called as “unseen fracture” after 1945 despite close 
relationship between United States of America and 
federal republic of Germany?

One of them from times in Los Angeles and the 
other from der Spiegel in Germany published two 
main texts in different times of the same day. re-
garding both articles, there dominated a pessimis-
tic view for fracture between USA and Germany, 
claiming relevant fracture would increase fast and 
even might never get better. text in times-Los An-
geles was written by Jacob Heilbrun by head title 
German-American Break. Meaning of “break” is 
almost so clear. Heilbrun is ending his text with 
a warning after important evaluations: “in case 
Obama cannot regulate espionage actions in Ger-
many, face to face he may meet reality that bring-
ing Germany in an enemy country position from 
allied one. for Obama saying Auf Wiedersehn 
(goodbye) to Germany his long-term ally will result 
in an impact that would never be compensated by 
secret information in regard to national security of 
America.”

if Heilbrun had a little hope that his view would 
be considered by Washington, his writing is over-
shadowed by main writing in der Spiegel on the 
same date. Head title of this long article is “What 

hatalarıyla yönetimdeki ahmaklıkları geçici değil.
Temel problem, ABD’de bir süre önce başla-

yan ve devam eden jeopolitik gerileme. ABD bu 
durumdan hoşnut değil ve kabullenmek istemi-
yor. ABD’nin kayıplarının nasıl en aza indirilece-
ği kesinlikle bilinmiyor. Bu nedenle yeniden tesis 
edilemeyecek sistemi -ABD liderliğindeki dünya- 
yeniden tesis etmeye çalışıyorlar. Bu ABD’yi çok 
tehlikeli bir aktör yapıyor. Amerika’da hiç az sa-
yıda olmayan ve mesleği sonuca götüren “eylem” 
yapmak olan politik ajanlar var ve bu, onların ne 
olursa olsun yapacakları anlamına gelebilir. ABD 
seçimleri büyük ölçüde ABD’nin politik aktörle-
rinin bu oyunu nasıl oynadıklarına bağlı olacak.

Genel olarak Avrupalıların şimdi ise özellik-
le Almanya Başbakanı Merkel’in farkına vardığı 
şey şu: ABD artık güvenilmez bir “ortak” olmaya 
başlıyor. Hatta Almanya’da ve diğer Avrupa ülke-
lerinde “özgür dünyanın” sıcak kucaklayışına öz-
lem duyanlar, ABD’nin olmadığı bir jeopolitik 
düzende nasıl hayatta kalacaklarına karar verme 
sürecinde daha az özlem duyanlarla zoraki olarak 
birleşiyorlar. Ayrıca bu durum onları içerisinde 
Rusya’yı barındıran bir Avrupa çatısına, makul 
bir alternatife de yöneltiyor. Almanlarda ve Avru-
palıların genelinde, bu karşı konulamaz harekete 
dair bir kararsızlık var. Artık ABD’ye mi güvene-
cekler yoksa gerçekten Rusya’ya mı? Ayrıca daha 
önemlisi, onlar Rusya ile ilgilenirken Rusya bunu 
faydalı ve denemeye değer bulacak mı? Şüphe-
siz ki, bugün Alman hükümetinin yakın çevre-
sinde bu konu tartışılıyor ve ABD’ye güvensizli-
ğin yarattığı onarılmaz çatlağın nasıl düzeltilece-
ği bilinmiyor. 

http://www.binghamton.edu/fbc/commentaries/archive-2014/381en.htm

will Germany prefer: America or russia?” title of 
1st section of article is “The last straw.”

Here it is talked about conservative liberals and 
ones administering Atlantic Bridge who suggest 
close relationship with USA rather than leftists or 
promoters of idea of close relationship with russia. 
Heilbrun desperately says: “it is time to stop here if 
the last claim about espionage would be verified.” it 
is necessary to consider issue of stopping referred in 
article rather than additional negotiation time. Just 
stop. An important detail lastly: Germany ambas-
sador of USA does not know to speak German. rus-
sia’s ambassador speaks so fluent that it is almost im-
possible to distinguish his pronunciation. Securing 
USA embassy by high precautions is possible because 
they are more qualified by the ones controlling Oval 
Office entrance of White House. russian embassy 
entrance is unbelievable in terms of freeness.

Was issue of “unseen fracture” such sudden and 
unforeseen? till now, entries written in Germany, 
USA, france and Great Britain or other places are 
telling a story, analyzing reasons and offering so-
lutions. Especially many of articles are looking for 
someone to blame. Primary suspicious ones are NSA 
(National Security Agency) and Obama. However 
are these simply unreasonable decisions of NSA and 
Obama? in other words can reality be different? re-
ality is in details. USA government is foolish and 
so unskillful. Moreover it is a structural problem 
and faults and foolishness in administration are not 
temporary. 

Main problem in USA is geopolitical recession 
that started for a period of time ago and current 
continuousness of it. USA is not comfortable with 
this and does not want to accept. it is exactly not 
known how to minimize USA’s loss. 

So they are trying to rebuild the system-world led 
by USA-which cannot be rebuilt. it makes USA a 
very dangerous actor. Of their numbers are not low 
at all, there are so many political agents whose job 
is to “act” bringing end in America and this might 
mean they will do in any case. USA elections will 
probably depend on how political actors of USA 
will play this game. 

Generally Europeans and currently & especially 
what Merkel Prime Minister of Germany realized 
is: USA started to be an unreliable “partner”. Even 
in Germany and in other European countries peo-
ple missing warm hug of “free world” are unwill-
ingly uniting with the ones missing relatively less in 
period of deciding how they will survive in geopo-
litical order in which there is no USA. in addition 
this situation is also directing them into a reason-
able alternative, a European roof russia takes place 
within. 

There is an indecision situation for this irresistible 
action within German and Europeans in general. 
Will they trust in USA or russia really? in addi-
tion, more important while they are concerning 
with russia, will russia find it worth trying or ben-
eficial? Without a doubt this issue is being discussed 
today within inner circle of German government 
and it is unknown how would irrecoverable fracture 
that disbelief in USA created be repaired. 

http://www.binghamton.edu/fbc/commentaries/archive-2014/381en.

htm
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KAUA’İ KOKTEYlİ

BÜYÜK TARıM 
İŞLETMELERİ 

HAWAİİ’Yİ NASıL 
ZEHİRLİYOR

Y eni veri analizinin ortaya çıkardığına 
göre; yüksek zehirli pestisitler - zarar-
lı organizmaları engellemek, kontrol al-

tına almak ya da zararlarını azaltmak için kulla-
nılan madde ya da maddelerden oluşan karışım-
lar- Kaua’i’deki GDO tarlalarına Amerika’daki 
çiftliklerin çoğundan çok daha yüksek oranda 
uygulanıyor. Hawai’nin adalarından Kaua’i, ge-
netiği değiştirilmiş mahsüllere karşı verilen yo-
ğun siyasi mücadelelerde Sıfır Noktası haline gel-
di. Ancak bu mücadele, sadece GDO teknolojisi-
nin yararları ve zararlarıyla ilgili bir mesele değil. 
Kaua’i’deki genetik mühendislik ürünleri mah-
sullerle deneyler yapan dört ulus-ötesi işletme, 
adanın bir kısmını Amerikan tarımının en toksik 
kimyasal ortamlarından birine dönüştürdü. 

Biyoteknoloji şirketlerinin faaliyetlerinde kul-
lanılan çok yüksek toksik kimyasalların yedi-
si, çocukluktaki zihinsel bozukluklardan kansere 
dek uzanan bir dizi ciddi sağlık sorunlarının mü-
sebbibi. Aynı anda hep birlikte uygulandıkların-
da, bunlara maruz kalan insanlar açısından çok 
daha tehlikeli olabiliyor bu maddeler.

Yirmi yıldır, Syngenta, BASf Plant Scien-
ce, DuPont Pioneer ve Dow AgroSciences, Wa-
imea yakınlarında test amaçlı mahsüllerini eki-
yorlar. Burası, Kaua’i’nin güneybatı kıyısındaki 
küçük bir kasaba. Beraberlerinde de, bugün ta-
rımda kullanılan en tehlikeli sentetik pestisitler-
den bazılarını kullanıyorlar. ve bunu öylesine yo-
ğun bir şekilde yapıyorlar ki, hükümetin pestisit 
veritabanlarına dair bir analizin gösterdiği gibi, 
Amerika’daki diğer birçok tarladaki normların 
kat kat üstüne çıkılıyor. Geçtiğimiz sonbahar-
da, Kaua‘i İl Konseyi, 960 sayılı kararnameyi ka-
bul etti. Bu, mevcut yerel düzenlemelerin yettiği-
ni iddia eden endüstrinin saldırgan tepkisine rağ-
men, mevcut GDO mahsullerinin yetiştirilmesi-
ni spesifik olarak düzenleyen ilk yerel yasa olma 
özelliğini taşıyor. GDO sahalarındaki deneyler, 
ABD Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor ve 
pestisitler, Çevre Koruma Ajansı’nın onayından 
geçiyor. Ancak kimilerinin denetlediğine kimile-
ri de at gözlüğüyle bakıyor. 

Kaua‘i Kent Meclisi, federal ajansların şirket-
lere karlarını serbest bir şekilde gerçekleştirme 
hakkı verirken bunun sağlık açısından etkileri-
ni unuttuklarını iddia ediyor; dolayısıyla sınırla-
rı dahilinde kullanılan pestisitleri düzenleme yet-
kisinin kendinde olduğunu iddia ediyor. 960 Sa-
yılı Yasa, okulların ve insanların yaşadığı, çalıştı-
ğı veya tıbbi destek aldıkları diğer binaların ya-
kınlarındaki bölgelerde herhangi bir ilaçlama ya-
pılmamasını öngörüyor; ancak GDO’lu mahsul-
lere yönelik topyekün bir yasaklama da getirmi-
yor. Son haftalarda ise, Kaua‘i’de yaşayanlar, İl 
Yönetim Sözleşmesi’ne bir değişiklik getirilmesi-
ni önerdiler. Böylelikle, yeni düzenlemeler biraz 
daha sıkı bir çerçeveye yerleştirilecek. Eğer il ça-
pında bir oylamayla kabul edilirse, pestisit kul-
lanımlarının kamu sağlığına zarar vermediği ko-
nusunda şirketler bölge halkını tatmin edene ka-
dar tüm GDO yetiştirme işlemleri yasaklanacak. 

Büyük tarım endüstrisi şirketleri, bu süreci 
mücadele etmeksizin başıboş bırakmayacaklar. 
Ocak ayında şirketler, 960 sayılı kararnameyi ip-
tal etmek üzere mahkemelere başvuruda bulun-
dular. Ağustos ayında yürürlüğe girmeden önce 
bu konuda bir mahkeme kararı verilmesi bekle-
niyor. Aynı zamanda, Şart’ta bir değişikliğe gidil-
mesine karşı çıktıkları için bu konuda kapsam-
lı bir siyasi kampanya gerçekleştirmeleri de bek-
leniyor. Bu şirketler, Kasım’daki genel seçimlerde 
960 sayılı kararname yanlısı adaylara rakip olan 
GDO-dostu adayları destekleyebilirler. Kaua‘i 
İl Konseyi üyesi ve “Ordinance 960” adlı kita-
bın yazarı Gary Hooser, “Kaua‘i, GDO mahsül-
lerinin test edilmesi için Sıfır Noktasıdır, burası, 
aynı zamanda demokrasinin uygulanmasının da 
Sıfır Noktasıdır” demişti. 

Yerel sakinler neden mücadele ediyorlar? 

Belki de hiç kimse bu zamana dek Klayton 
Kubo’dan daha iyi anlatmadı süren mücadele-
yi. Kendisi, Waimea’nın en doğu ucunda yaşıyor. 
Onun tabiriyle, “zehir vadisi”nde... Bu haberi ya-
zan muhabire, evinin sokağa bakan tarafındaki 
camı kaplayan çerçeveyi silerken çekilen kısa bir 
videosunu gösteriyor. Adada bulunan volkanik 
toprakları andıran kırmızımsı bir kir var camın 
pervazında. Burası, evinin tozlara karşı son savun-
ma hattı. Ancak, burası sadece büyük toz parçala-
rını engelleyebiliyor; ince kumlar, toksik buharlar 
ve sokağın tam karşısındaki test arazilerinden ge-
len kimyasal kokuları engelleyemiyor.

A ccording to new data analysis; high 
poison pesticides-mixes of goods to 
prevent, control or decrease harm 

of harmful organism-are applied in a higher 
rate on GMO (genetically modified organ-
ism) lands in Kaua’i with respect to many of 
farms in America. Kaua’i of Hawaii islands 
has become Zero Point in regard to extensive 
political struggle against genetically modified 
crop. However this struggle is not merely about 
benefit & harms of GMO technology. four 
transnational enterprise conducting experi-
ments with genetic engineering product corps in 
Kaua’i transformed part of one of islands into 
American agriculture’s one of the most toxic 
environment. Seven of very high toxic chemi-
cals used in bio-technology companies’ activities 
are responsible from a range of serious health 
problems in children from mental disorders to 
cancer. When they applied simultaneously they 
may become much more dangerous for the peo-
ple exposing these. 

for twenty years, they are drilling their crops 
for their objectives around BASf Plant Sci-
ence, duPont Pioneer and dow AgroSciences, 
Waimea. Here is a small town in south eastern 
coast of Kaua’i. They are using some of the most 
dangerous synthetic pesticides used in agricul-
ture today. They are doing this so intensively 
such that value is much higher than norms in 
many lands of America as in pesticide database 
of an analysis of government shows. Last au-
tumn Kaua‘i Province Council enacted legal 
decision no 960. despite aggressive reaction 
of industry claiming current local provisions 
are sufficient, it is the 1st local law regulat-
ing to grow GMOs specifically. Experiments in 
GMOs field are inspected by USA Ministry of 
Agriculture and pesticides are passing through 
confirmation of Environment Protection Agen-
cy. But some are looking at some of inspected 
having blinders on.

Kaua‘i district Council claims that while 
federal agencies are according a right for com-
panies to perform their profit free, they forget 
effects of this issue in regard to health; thus 
again it claims its authority to regulate pesti-
cides used within limits. 

Law no 960 speaks there should not be any 
disinfection near schools, places where people 
live, work or buildings they get medical care 
but it does not bring a total prohibition in re-
gard to GMO crops. in recent weeks people liv-
ing in Kaua‘i proposed a change for Province 
Administration Contract. By this new provi-
sions would be harder. in case it is accepted by 
a voting throughout the province, all of GMO 
growing actions would be prohibited till com-
panies are satisfying people in terms of pesticide 
usage is not harmful to public health. 

Without any struggle, Grand Agriculture 
Enterprise companies would not give rein to 
this period. Companies went to law to annul 
legal decision no 960 in January. 

A court decision is expected for this issue be-
fore entering into force in August. At the same 
time a comprehensive political campaign is also 
expected for issue since they opposed a change in 
Clause. These companies may support GdO-
sided nominees who are rivals of legal provi-
sion no 960 in General Elections in November. 
Kaua‘i Province Council nominee and writer 
of the book “Ordinance 960” Gary Hooser said 
“Kaua‘i is Zero Point for testing GdO crops, 
here is at the same time Zero Point of practicing 
democracy. 

why do local people struggle?

Ongoing struggle has not been probably told 
better than Klayton Kubo has done till now. 
He is living in furthest east side of Waimea. By 
his definition; “poison valley”… He is showing 
a short video of him shoot while he is clean-
ing frame of window facing the street where his 
home is suited to reporter who wrote this news. 
There is reddish dirt on molding of the window 
reminding of volcanic lands in the island. Here 
is last defense line of his home against dirt. 
However here can only avoid big pieces of dirt, 
it cannot avoid little sands, toxic steam and 
chemical smell coming from test lands across 
the road. 

Kaua’i’deki genetik mühendislik ürünleri mahsullerle deneyler yapan dört ulus-ötesi işletme, adanın 
bir kısmını Amerikan tarımının en toksik kimyasal ortamlarından birine dönüştürdü.  

Dört tarım endüstrisi devi, Ar&Ge çalışmalarını Havai adalarının tropikal ikliminde gerçekleştirmeyi 
tercih ettiler; çünkü böylelikle bütün yıl boyunca arazide çalışabiliyorlar;  

yıllık mahsul yetiştirme takvimini üç-dört mevsime yayabiliyorlar; böylelikle, genetiği  
değiştirilmiş yeni tohumlar geliştirmek için daha fazla zaman buluyorlar.

HOW dOES GrANd 
AGriCULtUrE ENtErPriSES 

POiSON HAWAii?

KAUA’I CoCKTAIL:

Four transnational enterprise conducting experiments with genetic engineering product corps 
in Kaua’i transformed part of one of islands into American agriculture’s one of the most toxic 

environment. Four agriculture industry giants preferred Hawaii islands’ tropical climate to 
perform their Research & Development studies; because they can work on the land through the 

year, enlarging annual crop calendar to 3-4 seasons and thus having more time to develop 
genetically modified new seeds.

Paul Koberstein
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Başarıya alışık Alman ekonomisi sendeliyor. 
Nedeni ise dünya çapında yaşanan jeopo-
litik krizler. Alman dış ticaret odalarından 

Berlin’e ulaşan kötü haberlerin sayısı artıyor. Eko-
nomi uzmanları 2014 yılı için dünya çapında bü-
yüme bekliyordu. Ancak bu beklenti şimdilik ger-
çekleşmeyecek. 2014’te birbiri ardına patlak ve-
ren siyasi krizler ekonomik büyüme beklentilerini 
boşa çıkardı. Ortadoğu’daki savaşlar, ancak özellikle 
Ukrayna’daki kriz ve Rusya ile siyasi gerilim ekono-
miye şimdiden olumsuz etki etmeye başladı. Alman 
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DıHK) 2014 için 
ihracat tahminlerini yüzde 4,5’ten yüzde 3,5’e dü-
şürdü. DıHK Dış Ticaret Bölümü Başkanı volker 
Treier, yüzde 3,5’in bile iyimser bir tahmin olduğu-
nu belirtiyor ve ekliyor: “Temmuz ve Ağustos’a dair 
veriler henüz elimizde yok. Yılın geri kalanında ih-
racat durulursa yüzde 3,5 yerine yüzde 2,1’de kala-
biliriz. Gerilimin daha da tırmanması ve bizim bir 
adım daha atmamız durumunda ya da Kremlin, bu-
nun yeterli olmadığına inanırsa senaryo da değişir.”

DıHK halihazırda ihracatçıların cirosunun 11 
milyar euro azaldığını tahmin ediyor ve Almanya’da 
100 bin kişilik istihdamın tehlikede olduğunu be-
lirtiyor. Alman ekonomisinin yurtdışındaki res-
mi temsilcilikleri olan dış ticaret odalarından da 
olumsuz işaretler geliyor. Treier, “AB ülkelerindeki 
dış ticaret odalarının hemen hepsi, yaptırımlar ve 
Rusya’nın tepkileri nedeniyle yılın geri kalanında 
gıda ve tarım alanında sevkiyatın durmasıyla işleri-
nin olumsuz etkilenmesini bekliyor. Bunlar olum-
suz etkiler. Euro Bölgesi içindeki büyümeyi ya da 
konjonktürü alaşağı etmiyor ama üzerindeki yükü 
artırıyor” diyor. Bu da şu an zaten çok güçlü du-
rumda olmayan ekonomiler için kötü haber anla-
mına geliyor. Treier, fransa’da ekonomik büyüme-
nin gelecek yılda da yüzde 1 cıvarında seyredece-
ğini, resesyona giren İtalya’nın daha da büyük en-
dişe yarattığını belirtiyor. Ancak Rusya ve Ukray-
na da krizden payını alıyor. DıHK Rusya için yüz-
de 2’lik büyüme öngörüsünde bulunmuştu. Şim-
di ise Rus ekonomisinde en iyi ihtimalle durgun-
luk bekleniyor. Ukrayna ekonomisi için ise bu yıl 
büyümede yüzde 7’lik gerileme yaşanacağı tah-
min ediliyor. Treier şunları söylüyor: “Tabii ki bu-
nun sadece Alman-Rus ekonomik ilişkilerine de-
ğil, Rus-Avrupa ekonomik ilişkilerine de etkile-
ri var. ‘Avrupa’dan örneğin Kazakistan gibi ülkele-
re nasıl sevkiyat yapacağız’ sorusu da ortaya çıkı-
yor. Sevkiyatın Rusya üzerinden yapılması gereki-
yor. Tüm bunlar şu an şirketlerin üzerinde durdu-
ğu, yanıt bulmaya çalıştığı sorular.”

G erman economy which is get used to suc-
cess is stumbling. reason is global geopo-
litical crisis. Bad news reaching Berlin 

which is one of German foreign trade chambers 
are increasing. Economists were expecting a global 
economic progress throughout the world for 2014 
but this expectation will not come true for now. 
Political crises experienced tout de suite in 2014 
invalidated expectations of economic growth. Wars 
in Middle East, but especially crisis in Ukraine and 

political tension with russia already started to af-
fect economy negatively. Union of Germany Cham-
ber of Commerce and industry (diHK) predicted 
a decrease from 4.5% to 3.5% in terms of 2014 
export rates. diHK foreign trade department 
Head Volker treier states even 3.5% is an optimis-
tic prediction and adds: “We haven’t got July and 
August data yet. We may stay around 2.1% rather 
than 3.5% in case export calms down for remaining 
part of year. increase of tension more and one more 

‘Normalliğe dönülür’

Rusya, Almanya’nın toplam ihracatında sadece 
yüzde 3,5’lik yer tutmasına rağmen Rusya ile iliş-
kilerin bozulması belirli sektörlere ağır etki yapa-
cak. Rusya’da yaklaşık 6 bin Alman firması faali-
yet gösteriyor. Makine sektöründe Rusya Alman-
ya için en önemli dördüncü pazar. Alman şirket-
leri Rusların şimdi Çin, Kore, Japonya gibi başka 
iş ortakları bulmasından korkuyor. DıHK Dış Ti-

Ç
in ve Rusya, ABD’nin eseri Panama Kanalı’nın 
rakibinin Nikaragua’da inşaatı etrafında bü-
yük jeopolitik ve jeoekonomik oyun yapıyor-

lar. Rus şirketleri Latin Amerika’daki bu stratejik 
projeye katılma konusunda Çinli ortaklarıyla çalışma 
görüşmeleri yapıyorlar. inşaatın 2014 yılının Aralık 
ayında başlaması planlanıyor. Çalışma görüşmeleri-
nin gizliliği hesaba alınarak görüşmelere katılan Rus 
şirketleri açıklanmıyor. Rus şirketlerinin rolü şimdilik 
açık bir şekilde belirlenmemiştir, çünkü sözü edilen 
mega proje, daha çok Çin tarafının kontrolü altında 
bulunuyor. formel olarak projeyi Hong Konglu özel 
bir şirket yönetiyor, ama herkesin anladığı gibi, ar-
kasında Çin devleti duruyor. Halen kanalın yapılma-
sı konusunda Rus tarafının katılımına ilişkin Çin ile 
çalışma görüşmeleri yapılıyor. Şu ana kadar görüş-
melerde herhangi bir resmi belge ya da ticari sözleş-
me imzalanmadı. Projeye gösterilen ilgi çok yüksek, 
çünkü bu Latin Amerika’daki en büyük altyapı proje-
si. Kanalın büyük stratejik önemi olacak.

Çin, bu projeye sahipliğini Ekim 2013’te açıkla-
mıştı. Pekin’de Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel 
Ortega’nın oğlu ile kanalın açılmasına ilişkin ilk gö-
rüşmeler düzenlendi. Uzmanlar, Pekin’in ABD’ye La-
tin Amerika’da ciddi meydan okumada bulunduğunu, 
çünkü ABD’nin kontrolü altındaki Panama Kanalı’na 
bir alternatif yapmaya cesaret ettiğini kaydediyor. 

Ancak bir sorun var, iki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkiler kesilmiş bulunuyor. Managua, Pekin’in ka-
bul etmediği Taipei ile resmi ilişkilerde bulunuyor. Ni-
karagualılar Hong Kong’u da gezdiler. Onları, kanalın 
inşaat ve işletilmesine imtiyaz alan yerli HK Nicara-
gua Canal Development investment şirketi davet etti.

HK Nicaragua Canal Development Investment 
Şirketi’nin 42 yaşındaki başkanı milyarder Wang 
Jing o zaman projenin “sırf ticari nitelikte olduğu-
nu” ve hükümet tarafından desteklenmediğini bildir-
di. Oysa şirketi, projenin fizibilite çalışmalarını hazır-
lamak amacıyla devlet korporasyonu olan China Rail-
way Construction’ın uzmanlarını işe çekti. Kanal, Çin 
sanayi için başta venezüella ve Brezilya gibi bölgesel 
kaynak sağlayacıları ile ticareti ucuzlaştırmaya ve ge-
nişletmeye yardım edecek. Ayrıca Arjantin ve Kolom-
biya da var. Kanalı işletecek operatör olacağı hesaba 
alınırsa, seyrüsefer olanakları Çin için daha elveriş-
li hale gelecek. Elbette ki bu, Çin için stratejik açıdan 
çok önemli bir tesistir. Bu projede Çin ve Rusya’nın 
siyasi ve ticari çıkarları aynı. Rusya iş adamları da 
çoktandır bu projeye ilgi gösteriyor. Bu arada son yıl-
larda Nikaragua ile sıkı ilişkilerimiz de hesaba alınır-
sa. ilişkiler, ticari-ekonomik ve askeri-teknik de da-
hil pratik olarak tüm yönlerde gelişiyor. Bunun siya-
si bağlamı ortadadır. BM’de Ukrayna krizi ile ilgili so-
runun oylanması sırasında buna bir kere daha tanık 

C hina and Russia are playing a big geopo-
litical and geo-economical game around 
construction of rival of Panama Canal 

which is work of USA in Nicaragua. Russian 
companies perform working meetings with their 
Chinese partners in terms of participating in this 
strategic project in Latin America. Start of con-
struction is planned in beginning of December 
2014. Participator Russian companies are not ex-
plained with respect to privacy of working meet-
ings. Role of Russian companies are not provided 
clearly for now because relevant mega project is 
more of controlled by China side. formally Project 
is controlled by a private company from Hong 
Kong, but as everyone sees there is Chinese gov-
ernment behind it. Still working meetings are be-
ing performed with China in terms of Russia side’s 
participation with respect to canal’s construction. 
No legal document or commercial contract was 
signed in meetings till now. Interest in Project 
is very high since it is the biggest infrastructure 
Project in Latin America. Canal will have great 
strategic importance. 

China explained possession on this Project in 
October 2013. first meetings about setting the 
canal were performed in Peking with son of Nica-
ragua President Daniel Ortega. Specialist states 

ÇiN vE RUSyA, yENi PANAMA  
KANALI KURMAK iSTiyOR

CHINA AND RUSSIA WOULD LIKE TO SET NEW PANAMA CANAL

AlmAN EKONOmİSİNE YAPTIRIm 
ÇElmESİ

SANCTIoN TRIP To GERMAN ECoNoMY

Almanyanın Sesi Radyosu / Voice of Germany Radio

Rusya, Almanya’nın toplam ihracatında 
sadece yüzde 3,5’lik yer tutmasına 
rağmen Rusya ile ilişkilerin bozulması 
belirli sektörlere ağır etki yapacak. 
Rusya’da yaklaşık 6 bin Alman firması 
faaliyet gösteriyor. Makine sektöründe 
Rusya Almanya için en önemli dördüncü 
pazar. Alman şirketleri Rusların şimdi 
Çin, Kore, Japonya gibi başka iş 
ortakları bulmasından korkuyor. DIHK 
Dış Ticaret Bölümü Başkanı Volker Treier: 
“Bir şok yaşandığında, ki şu anki kriz 
harici bir şok, bunun önce hazmedilmesi 
gerek. Bu sindirme sürecinde önce fren 
etkisi görülür, ama ardından yeniden 
belli bir normalliğe dönülür.”

Despite Russia has 35% portion of 
Germany’s export, their worsening 

relationship will highly affect certain 
sectors. There are almost 6 thousand 
active German companies in Russia. 

Russia is 4th most important market for 
Germany in terms of machine industry. 

German companies are currently afraid 
of Russia would find other business 

partners like China, Korea and Japan. 
DIHK Foreign Trade Department Head 

Volker Treier says: “A shock, but current 
one is a non-crisis shock, should be 

accepted as first. In this digestion period 
braking work appears first and then back 

to certain normality again.” 
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because of shipments pause in terms of food and ag-
riculture in remaining part of the year with respect 
to sanctions and russia’s reaction. All of these affect 
negatively. it does not pull down growth or con-
juncture within Euro region but increases burden 
of it.” This already means bad news for economies 
which are not currently so powerful. treier says 
economic growth in france would be around 1% 
next year also and italy which experiences recession 
would create much more hesitation. 

However russia and Ukraine also get their share 
from crisis. diHK had predicted 2% growth for 
russia. for now recession is expected in russia’s 
economy at best. regarding Ukraine economy 7% 
decrease in growth is expected for this year. treier 
says: “to be sure it does not only affect German-
russia economic relationship but also russia-Eu-
rope. There emerges question of ‘How will we ship 
from Europe to countries like Kazakhstan’. Ship-
ment should be performed via russia. All of these 
are questions which companies emphasize try to 
find an answer.”

‘Normality is revertable’

despite russia has only 3.5% share of Germany’s 
total export, worsening relationship with russia 
will heavily affect certain sectors. There are almost 
6 thousand active German companies in russia. 
russia is 4th most important market for Germany 
in terms of machine industry. German companies 
are currently afraid of russia would find other busi-
ness partners like China, Korea and Japan. diHK 
foreign trade department Head Volker treier 
states that business life can cope up with new cir-
cumstances and new realities will emerge: “A shock, 
but current one is a non-crisis shock, should be ac-
cepted as first. in this digestion period braking work 
appears first and then back to certain normality 
again.” 

According to predictions of diHK in case crisis 
in the world but especially in Middle East would 
not get harder and situation with russia would not 
worsen more, clouds would start to disperse in 2015 
and recovery is to be welcomed. in this case it is 
expected that global economy would grow by 3.8% 
and German export would increase by 5% around. 

Sanctions stroke German companies

According to a research of Union of Germany 
Chamber of Commerce and industry (diHK) sanc-
tions imposed by EU on russia affected German ex-
porters negatively. According to a research of Union 
of Germany Chamber of Commerce and industry 
(diHK) sanctions imposed on russia by European 
Union (EU) after Ukraine crisis affected one of eve-
ry four German exporter companies. foreign trrade 
Head of department Volker treier said “One of 
every four German exporter companies abroad have 
been affected by sanctions” in his speech of rhein-
ische Post gazette. treier stated that companies espe-
cially having commercial relationships with russia 
and USA are affected negatively. Specialist also said 
that companies had been obliged to have a look at 
almost every kind of commercial activity because of 
sanctions applied by USA and EU. 

EU and USA lastly made their sanctions through 
russia harder last Wednesday. While sanctions of 
USA include russian companies usually active in 
terms of finance, defense and energy, European Un-
ion targets companies supporting russia side sepa-
ratists at eastern Ukraine. federal Council foreign 
relations Commission Head Norbert röttgen ad-
vised that after plane crash of Malaysia Airways, 
economic sanctions through russia might become 
harder. 

Sanctions shake Russian Economy

Sanctions imposed on russia left petroleum and 
finance fields in a difficult situation. russia is not 
able to use half of foreign Exchange reserve. 

it is mentioned that negative effects of interna-
tional economic sanctions imposed on russia be-
cause of Ukraine conflict on petroleum industry and 
finance fields are started to be perceived. According 
to a new published in German news journal der 
Spiegel Western technology is needed in regard to 
studies of drilling oil especially within arctic region. 
USA had stopped technical equipment sale to rus-
sian company Gazprom Burenie within the frame 
of sanctions. it is stated in journal’s news referred to 
Nikolay Graçov a specialist of Skolkovo innovation 
center around Moscow that russian production of 
raw petroleum might decrease 10% in midterm. 

it is stated that russian banks are financial market 
depended and three banks asked help from Kremlin 
since European Union and USA put a limit of 90 
days on maturity of credits issued on russian banks 
of which majority share is up to government at news 
which also states financial sanctions too started to 
shake russia in addition to commercial restraints. 
According to information received from EU Com-
mission, deactivating russia’s foreign accounts al-
lows for using only half of foreign exchange reserve 
which is 465 billion dollar of Moscow administra-
tion (Voice of Germany radio)

olundu: Nikaragua, Rusya’nın tutumunu desteklie-
yen ülkeler arasındaydı. Kısacası, Nikaragua Kanalı 
etrafında büyük jeopolitik ve jeoekonomik oyun ya-
pılıyor. Öyle görülüyor ki, Rusya bu oyuna katılacak.
Rusya şirketlerinin Çin projesine olası katılışına ilişkin 
görüşmeler, Rusya ve Nikaragua arasında imzalanan 
önemli sözleşmelerin ortamında yürütülüyor. Nikara-
gua, 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde Rus askeri ge-
mileri ve uçaklarına ülkeyi ziyaret etmeye izin verdi. 
Ayrıca, 30 haziran 2015 tarihine kadar Karayipler de-
nizinde ve Pasifik’te, Nikaragua kara sularında devri-
ye yapmaya izin verdi. (Pötr yakovlev / Rusyanın Sesi)

a big game which is geopolitical and geo-econom-
ical around Nicaragua Canal. It seems that Russia 
will participate in this game. Meetings of Russian 
companies in relation to possible participation of 
Chinese Project are performed in environment of 
important contracts signed between Russia and 
Nicaragua. Nicaragua allowed for Russian military 
vessel and aircrafts visiting country within first 6 
months of 2014. In addition it allowed for watch-
man’s rounds on Nicaragua territorial waters, 
Caribbean Sea and Pacific till 30th June 2014. 
(Pötr yakovlev / voice of Russia)

caret Bölümü Başkanı volker Treier, iş dünyasının 
yeni koşullarla başa çıkabileceğini ve yeni realite-
ler doğacağını belirtiyor: “Bir şok yaşandığında, ki 
şu anki kriz harici bir şok, bunun önce hazmedil-
mesi gerek. Bu sindirme sürecinde önce fren etkisi 
görülür, ama ardından yeniden belli bir normalliğe 
dönülür.” DıHK tahminlerine göre başta Ortado-
ğu olmak üzere dünyadaki krizler daha da tırman-
mazsa ve Rusya ile durum daha da kötüye gitmez-
se 2015’te bulutlar dağılmaya başlayacak ve iyileş-
me görülecek. Bu durumda dünya ekonomisinin 
yüzde 3,8 oranında büyümesi ve Alman ihracatı-
nın yaklaşık yüzde 5 dolayında artması bekleniyor.

Yaptırımlar Alman şirketlerini vurdu

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin 
(DıHK) yaptığı bir araştırmaya göre, AB’nin 
Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar Alman ihracat-
çılarını olumsuz etkiledi. Alman Ticaret ve Sana-
yi Odaları Birliği (DıHK) tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukray-
na krizi sonrasında Rusya’ya uyguladığı yaptırım-
lar her dört ihracatçı Alman şirketinden birini et-
kiledi. Kurumun dış ticaret bölümü yöneticisi vol-
ker Treier, Rheinische Post gazetesine yaptığı açık-
lamada, “Yurt dışında faaliyet gösteren her dört 
Alman şirketinden biri yaptırımlardan etkilendi” 
dedi. Treier, özellikle Rusya ve ABD ile ticari iliş-
kileri olan şirketlerin durumdan olumsuz etkilen-
diğini ifade etti. Uzman, ABD ve AB’nin uygula-
dığı farklı yaptırımlar yüzünden, şirketlerin hemen 
her tür ticari faaliyetini gözden geçirmek zorunda 
kaldığını söyledi. AB ve ABD son olarak geçen çar-
şamba günü Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sert-
leştirmişti. ABD’nin yaptırımları ağırlıklı olarak 
finans, savunma ve enerji alanında faaliyet göste-
ren Rus şirketlerini kapsarken, Avrupa Birliği ise 
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıla-
rı destekleyen şirketleri hedef alıyor. federal Meclis 
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, 
Malezya Havayollları’na ait uçağın düşürülmesinin 
ardından Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların 
ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Yaptırımlar Rus ekonomisini sarsıyor

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar petrolcülük ve 
finans branşlarını zor durumda bıraktı. Rusya dö-
viz rezervinin yarısını kullanamıyor.

Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya’ya uygula-
nan uluslararası ekonomik yaptırımların petrol en-
düstrisi ve finans branşı üzerindeki olumsuz etkile-
rinin hissedilmeye başladığı bildiriliyor. Alman ha-
ber dergisi Der Spiegel’de yer alan bir habere göre, 
öncelikle kuzey kutup bölgesindeki petrol çıkarma 
çalışmalarında Batılı teknolojiye ihtiyaç duyulu-
yor. ABD, yaptırımlar doğrultusunda Rus işletme-
si Gazprom Burenie’ye yaptığı teknik ekipman satı-
şını durdurmuştu. Derginin Moskova yakınlarında-
ki Skolkovo inovasyon merkezi uzmanlarından Ni-
kolay Graçov’a atfen yayınladığı haberde, orta vade-
de Rusya’nın ham petrol üretiminin yüzde on ora-
nında gerileyebileceği belirtiliyor. Ticari kısıtlamala-
rın yanı sıra mali yaptırımların da Rusya’yı sarsma-
ya başladığı ifade edilen haberde Rus bankalarının 

finans piyasalarına bağımlı olduğu ve Avrupa Birli-
ği ile ABD’nin, hisse çoğunluğu devlete ait olan Rus 
bankalarına açtığı kredilerin vadesini 90 gün ile sı-
nırlaması nedeniyle üç bankanın Kremlin’den yar-
dım talep ettiği yer alıyor. AB Komisyonu’ndan alı-
nan bilgilere göre Rusya’nın yurtdışındaki hesapla-
rının dondurulması Moskova yönetiminin 465 mil-
yar dolarlık döviz rezervinin ancak yarısını kullan-
masına imkan tanıyor. (Almanyanın Sesi radyosu)

step of us or if Kremlin does not believe it is enough 
scenario changes.”

diHK predicts already 11 billion euro decrease 
in exporter’s turnover and states an employment 
of 100.000 is at risk in Germany. foreign trade 
chambers which are foreign legal representatives of 
German economy also show negative signs. treier 
says “Almost all of foreign trade chambers in EU 
countries expect negative effect on their business 

that Peking seriously challenges with USA in 
Latin America since it dares to build an alterna-
tive to Panama Canal under the control of USA 
currently. However there is a problem, diplomatic 
relationship between two countries are currently 
interrupted. Managua has legal relationship with 
Taipei that Peking does not accept. Nicaraguan 
people also visited Hong Kong. Local HK Nica-
ragua Canal Development Investment Company 
which has privilege for construction and opera-
tion of canal has invited them. 

42 years old billionaire Wang Jing president 
of HK Nicaragua Canal Development Investment 
Company then stated Project “merely commer-
cial” and was not supported by the government. 
However company attracted specialists of China 
Railway Construction which is a state cooperation 
in order to prepare feasibility studies of Project. 
Canal will help to cheapen and expand trade with 
regional source suppliers as mainly venezuela 
and Brazil for Chinese industry. In addition there 
is Argentina and Columbia. In case it is provided 
for there would exist an operator who would op-
erate canal, navigation options would become 
more favorable for China. To be sure it is a very 
important facility for China strategically. Com-
mercial and political interest of China and Russia 
are same in this Project. Russian business men 
also are interested in this Project for a long time. 
By the way if our recently close relationship with 
Nicaragua is also considered, relationships are 
practically developing in every sense including 
commercial-economical and military-technical. 
Political context of this is clear. One more time it 
is witnessed during vote of question in relation to 
Ukraine crisis in UN Nicaragua was within coun-
tries supporting Russia’s manner. In short, there is 
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GüNümüZ AVRUPASINA müKEmmEl öRNEKlER

RUSYA, UKRAYNA’YA GİRER Mİ?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği konu-
sunda kaygılar artıyor. Amerikalı savunma 
yetkilileri müdahalenin “kesinlikle” yapıl-

ma olasılığı bulunduğunu söylüyor. Bazı uzmanlara 
göre Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Ukrayna’yı iş-
gal etmek için sabırsızlanıyor. Rus ordusu Ukrayna 
sınırı yakınlarında tatbikat yapıyor. Yirmi bin as-
kerin bulunduğu sınırdaki görüntüyü gören Avru-
pa, Rusya’nın savaşa hazırlandığı izlenimi edindiği 
için kaygılı. NATO Genel Sekreteri Anders fogh 
Rasmussen, ittifakın desteğini göstermek amacıy-
la geçen hafta Ukrayna’yı ziyaret etti. Rasmussen 
Rusya’ya seslenerek “Rusya’yı sınırdan çekilmeye 
çağırıyorum. Barış gücünü savaş bahanesi olarak 
kullanmayın” dedi.

Bu uyarının Rusya Cumhurbaşkanı vladimir 
Putin’i nasıl etkileyeceği henüz belirsiz, ancak Uk-
raynalı yetkililere göre Putin işgal için sabırsızla-
nıyor. Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağının 
Ukrayna’da düşürülmesinin bir hata olduğunu be-
lirten yetkililer, ayrılıkçıların asıl hedefinin bir Rus 
yolcu uçağını düşürmek olduğunu öne sürüyor. Uk-
rayna Güvenlik Servisi’nden valentin Nalyvaichen-
ko “Bu saldırı Rusya’nın işgalini meşru kılmak ama-
cıyla planlandı ve sınırlarımız içinde bulunan terö-
ristler tarafından da uygulandı” şeklinde konuştu.

Rusya’nın desteğini alan ayrılıkçılarla çatışma-
lar yaşayan Ukrayna ordusu, savaşa hazırlanıyor. 
NATO kuvvetleri de Polonya’da eğitim yaparak 
bölgedeki ülkelere güven veriyor. Ancak bu tür as-
keri eğitimlerin ya da giderek artan ekonomik yap-
tırımların Rus liderler için herhangi bir şey ifade 
edip etmediği henüz belli değil. Rusya uzmanı Da-
vid Satter Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “On-
ları dış siyaseti olan bir mafya diye tanımlayabiliriz. 
Kendilerini iktidarda tutmaktan başka stratejik viz-
yonu olmayan bir mafya.” Rusya’nın artmakta olan 
“barışgücü” faaliyetleri karşısında Amerikalı yetkili-
ler, Rusya’yı roket saldırıları düzenlemekle suçluyor. 
Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest “Rusyanın ‘barış-
gücü’ adı altında yasadışı askeri müdahaleler ve iş-
galler yapma gibi bir alışkanlığı var” dedi. 

“Rusya Ukrayna Sınırına Asker Yığıyor”

ABD ve NATO yetkilileri Rusya’nın Ukrayna sı-
nırında tank ve uçaklarla desteklenen kara birlikle-
rinin sayısını ve ateş gücünü son günlerde önemli 
ölçüde arttırdığını açıkladı. NATO Rusya’nın son 
günlerde Ukrayna sınırındaki birliklerini ”önem-
li ölçüde” arttırdığını bildiriyor. Bir NATO yetki-
lisinin Washington’da yaptığı açıklamaya göre tank 
ve uçaklarla desteklenen kara birliklerinin sayısı 20 
bin’e ulaştı. Bir ABD savunma yetkilisi Amerika’nın 
Sesi’ne Rusya’nın sınıra tanklar ve roket rampaları 
dahil daha fazla “ateş gücü” yığdığını açıkladı. Uk-
rayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sözcü-
sü Andriy Lisenko ise Rusya’nın sınıra 45 bin yığ-
dığını öne sürdü. Ukrayna hükümetinin merkezi su 
ısıtma sistemini enerji tasarrufu amacıyla kapatma 
kararı almasının ardından Kiev ve diğer kentlerde 
yaşayanlar, sıcak susuz kaldı. Rusya Haziran ayın-
da Ukrayna’ya doğal gaz akışını kesme kararı almış-
tı. Kış yaklaştıkça kaygılar da artıyor Nataşa ve 1 
yaşındaki oğlu Saşa, Kiev’de güneşin tadını çıkarı-
yor. Ancak Nataşa evdeki sıcak su sıkıntısı yüzün-
den zorluk yaşadıklarını söylüyor: “Bebeğimi yıka-
yamıyorum. Bulaşıklar birikti. Su, ısınma ve elekt-
rik insanın en temel ihtiyaçları. Bunları insanların 
elinden alırsanız, nasıl yaşarlar?”

Kiev’de ve diğer kentlerde Sovyet döneminde 
inşa edilen binalara sıcak su, belediyelerin merkezi 
sisteminden sağlanıyor. Sistem bakım için her yaz 
bir hafta süreyle kapatılıyor. Ancak yetkililer, yak-
laşan kışa hazırlık için doğal gaz tasarrufu yapmak 
amacıyla Ekim ayına kadar halka sıcak su verilme-
yeceğini açıkladı. Yaz aylarında ısınma ve sıcak su 
ihtiyacı fazla değil. Ancak birkaç aya kadar hava sı-
caklığı düşecek, ülke kar ve buzla kaplanacak. Uk-
rayna kış aylarını Rusya’nın ucuza verdiği doğal gaz 
olmadan geçirmek zorunda. Geçmiş yıllarda Uk-
rayna, Rusya’dan ucuz doğal gaz alabiliyordu. An-
cak borç tartışması yüzünden Moskova, Haziran 
ayında Ukrayna’ya doğal gaz sevkiyatını kesti.

Ukrayna’da devlete ait gaz şirketi Naftogaz’ın 

sian passenger plane. Valentin Nalyvaichenko from 
Security Service of Ukraine said that “This attack 
was planned to legitimate russia’s invasion and also 
performed by terrorists within our borders.” 

Ukraine Military having trouble with separa-
tists who got support of russia is clearing the deck. 
NAtO forces assure countries in region by perform-
ing trainings in Poland. However it is still uncertain 
that whether this kind of military training or ever 
increasing economical sanctions have a meaning for 
russian leaders or not. russia specialist david Sat-
ter said in America’s voice: “We can call them as a 
mafia having foreign politics. A mafia who has not 
got any other strategical vision other than keeping 
themselves in power.”

American authorities are blaming russia for per-
forming rocket attacks in relation to ever increasing 
“peace force” activities. White House spokesman Josh 
Earnest said that “russia has a habit of illegal mili-
tary interventions and invasions under the name of 
“peace force”.”

“Soldiers are raining in Russia Ukraine bor-
der”

USA and NAtO authorities explained that rus-
sia has recently increased number of ground forces 
and firepower supported by tank and aircrafts in 
Ukraine border significantly. NAtO states rus-
sia recently increased its army “significantly” in 
Ukraine border. According to speech by one of 
NAtO authorities in Washington number of 
ground forces supported by tank and aircrafts has 
reached 20.000. One of USA defense authorities in 
his speech to Voice of America stated that russia is 
massing more “firepower” including tanks and rock-
et launchers into border. Ukraine National Security 
and defense Council spokesman Andriy Lisenko as-
serted russia massed into border 45.000. 

People living in Kiev and other cities after 
Ukraine government decided to close central water 
heater system for saving energy went without hot 
water. in June, russia had decided to cut gas flow 
of Ukraine. As winter gets closer hesitations also in-
crease. Natasa and her one years old son Sasa enjoy 
sun in Kiev. However Natasa states that they have 
difficulties because of hot water problem at home: “i 
cannot bath my baby. dishes become a mass. Water, 
heating and electricity are most basic needs of hu-
man. How do they live if you dispossess these?

Hot water is provided by central system of munic-
ipalities for buildings constructed in Soviet period 
in Kiev and other cities. it is closed for one week eve-
ry summer for system maintenance but authorities 
explained hot water will not be supplied for people 
till October to save energy for winterizing. 

Heating and hot water need are not much 
through summer. However air temperature will 
decrease in a few months, country will be covered 
by snow and ice. Ukraine has to experience winter 
months without gas russia supplies cheap. Ukraine 
could buy cheap gas from russia in recent years. 
However Moscow cut gas for Ukraine in June be-
cause of debt problem. 

Oleksandr todiiçuk who is deputy President of 
Naftogaz giant gas company of state requested peo-
ple be prepared for hard times: “A hard winter is 
waiting for Ukraine in fact. Currently there are 15 
billion cubic meter gas reserve at our underground 
stores. This amount is equal to one-third of annual 
gas consumption in Ukraine.”

todiiçuk says that russia seized gas platforms of 
Ukraine in the Black Sea after Moscow annexed 
Crimea in March. Encountering energy crisis, 
Ukraine has introduced with concept of “energy 
efficiency” in relation to gas war obliged to be ex-
perienced with russia. Polina Baskina Head of 
movement Energy revolution: ‘Save Energy Save 
Ukraine’ says: “Our primary objective is to show 
Ukrainian people economical benefits of energy 
saving. Second is to lessen the effect when price in-
crease occurs for gas. Ukrainian will pay more for 
gas in fall. Third and our long-term aim is to rescue 
Ukraine from gas dependency.”

Baskina says that Ukraine is dependent to rus-

başkan yardımcısı Oleksandr Todiiçuk, halktan zor 
zamanlara hazırlıklı olmasını istedi: “Ukrayna’yı 
gerçekten zorlu bir kış bekliyor. Şu anda yeraltı de-
polarımızda 15 milyar metreküp doğal gaz rezervi-
miz var. Bu, Ukrayna’nın bir yılda tükettiği gazın 
üçte birine eşit.” Todiiçuk, Moskova Mart ayında 
Kırım’ı ilhak ettikten sonra Ruslar’ın, Karadeniz’de 
Ukrayna’ya ait olan doğal gaz platformlarına da el 
koyduğunu söylüyor. Enerji kriziyle karşı karşıya 
kalan Ukrayna, Rusya’yla yaşamak zorunda kaldı-
ğı doğal gaz savaşına karşı ‘enerji verimliliği’ kav-
ramıyla tanıştı. Enerji Devrimi: ‘Enerji Tasarrufu 
Yap Ukrayna’yı Kurtar’ adlı hareketin sözcüsü Poli-
na Başkina şunları söylüyor: “Öncelikli amacımız, 
Ukraynalılar’a enerji tasarrufunun ekonomik yarar-
larını göstermek. İkinci olarak da doğal gaza zam 
geldiğinde bunun etkisini hafifletebilmek. Sonba-
harda Ukraynalılar doğal gaz için daha fazla para 
ödeyecek. Üçüncü ve uzun vadeli hedefimiz de 
Ukrayna’yı enerji bağımlılığından kurtarmak.” Baş-
kina, Ukrayna’nın geçmişten bu yana Rus enerjisi-

H esitations about russia would occupy 
Ukraine are increasing. American de-
fense authorities state that there is “ex-

actly” possibility of invasion. According to some of 
specialists russian President Putin can’t wait for 
occupying Ukraine. russian military is conducting 
military drill around Ukraine border. Europe who 
sees image at the border where there are 20.000 sol-
diers is hesitating for russia gets impression of clear-
ing the deck. Secretary General of NAtO Anders 
fogh rasmussen has visited Ukraine last week in 
order to show support of alliance. Addressing russia, 
rasmussen said that “i call russia for withdraw-
ing from the border. do not use peace force for war 
excuse.”

it is uncertain for now how this warning will af-
fect russia President Vladimir Putin, but accord-
ing to Ukrainian authorities Putin can’t wait for 
invasion. Authorities mentioning crash of passenger 
plane of Malaysia Airways in Ukraine was a fault, 
state that separatists’ real aim was to crash a rus-

American authorities alarmed in relation to ever increasing “peace force” actions of Russia, blames the country for rocket attacks. White House spokesman Josh Earnest said that “Russia has a 
habit of illegal military interventions and invasions under the name of “peace force”.” Specialists state that Russia’s military mass on Ukraine border is very “effective and ready”. 

PERFECT ExAMPLES FoR ToDAY’S EURoPE

dOES rUSSiA StEP iN UKrAiNE?
Rusya’nın giderek artmakta olan “barışgücü” faaliyetleri karşısında alarma geçen Amerikalı yetkililer, Rusya’yı roket saldırıları düzenlemekle suçluyor. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest 

“Rusyanın ‘barışgücü’ adı altında yasadışı askeri müdahaleler ve işgaller yapma gibi bir alışkanlığı var” dedi. Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın  
son derece “etkili ve hazır” durumda olduğunun da altını çiziyor.

Jef Seldin
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sian gas from past to present but they can change 
this: “if we use gas efficiently, we can almost save 
half and half. it means 29 million cubic meter gas 
which was amount we bought in 2013 from rus-
sia.”

Neighbor Slovakia will pump a sum of russian 
gas flowing in European Union via Ukraine to 
overcome winter easily in a sense. By the way units 
supporting energy savings call for people to decrease 
dependency on russia by making some sacrifice. 

who is affected by Import boycott of Russia? 

russia explained it would place an embargo for 
import of food and agriculture goods from America, 
Europe and other western countries. Prohibitions 
are a decision against economic sanctions that west-
ern countries applied through Moscow because of its 
support for russia side separatists and Crimea an-
nex of russia. 

russia Prime Minister dimitri Medvedev was 
the one explaining embargo: “from now on rus-
sia will place an embargo for all of meat and milk 
products, fruit and vegetable from European Coun-
tries including America, Australia, Canada and 
Norway.” Value of food and agriculture goods that 
russia imported from America in 2013 is 1 billion 
300 million dollar. This number reaches 16 bil-
lion dollar in Europe. Elizabeth Stephens is a risk 
assessment specialist in a consultancy company in 
London: “Embargo will affect Europe more than 
America. America mostly sells wheat to russia. 
Even through cold war years America sold wheat 
to Soviet Union. Therefore it is an unprecedented 
situation.”

Stephens says that prohibition of luxury meat 
and milk products will also affect russia: “Many 
wealthy Moscow people like to see western products 
at shops. These products will not be on the shelf any-
more, so inflation will occur. it is already around 
7.9. to cut import of these kind goods will create a 
very large gap.”

Customers in Moscow support decision of govern-
ment: “We will not lose anything. to the contrary 
growing our own agriculture, there will have a 
chance for commercial agreements with other coun-
tries.”

russia states that embargo decision were taken 
against Western sanctions targeting banking, en-
ergy and defense sector. daniel fried responsible for 
sanctions from The US department of State said 
Washington have sufficient reason to increase sanc-
tions in Kiev: “We are ready to do what we can to 
make sanctions efficient, we are waiting for neces-
sary provisions to annul sanctions at the same time.”

russia threatens to close airspace for transit flights 
of Europe and America; this might then effect fuel 
costs of airways negatively. despite tension increases 
specialists think that both russia and West do not 
resort to limit gas export from russia since Europe 
and russia are dependent on russian energy and its 
biggest customer respectively. 

ne bağımlı olduğunu ancak bunu değiştirecekleri-
ni söylüyor: “Enerjiyi verimli kullanırsak, neredey-
se yarı yarıya tasarruf edebiliriz. Bu 29 milyon met-
reküp doğal gaz demek. Rusya’dan 2013’te aldığı-
mız gaz miktarı da bu kadardı.”

Komşu Slovakya, bu kışı bir nebze rahat atlatma-
sı için Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne giden 
bir miktar Rus gazını Ukrayna’ya pompalayacak. 
Buarada enerji tasarrufunu savunan çevreler, halkın 
biraz fedakarlık yaparak Rusya’ya bağımlılığı azalt-
ması çağrısında bulunuyor.

Rusya’nın İthalat Boykotu Kimi Etkiler?

Rusya, Amerika, Avrupa ve diğer batılı ülkeler-
den yaptığı gıda ve tarım ürünleri ithaline ambargo 
uygulayacağını açıkladı. Yasaklar, Rusya’nın Kırım’ı 
ilhakı ve Rus yanlısı ayrılıkçılara desteği nedeniy-
le batılı ülkelerin Moskova’ya uyguladığı ekonomik 
yaptırımlara karşı alınmış bir karar. Ambargo açık-
laması Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’den gel-
di: “Rusya bundan böyle, Amerika, Avustralya, Ka-
nada ve Norveç dahil olmak üzere Avrupa Birliği ül-
kelerinden et ve süt ürünleriyle, meyve ve sebzelerin 
tümüne ambargo uygulayacaktır.” Rusya’nın 2013 
yılında Amerika’dan ithal ettiği gıda ve tarım ürün-
lerinin değeri 1 milyar 300 milyon dolar. Bu rakam 
Avrupa’da 16 milyar dolara çıkıyor. Elizabeth Step-
hens Londra’daki bir danışmanlık şirketinde risk 
değerlendirme uzmanı: “Ambargo Amerika’dan 
çok Avrupa’yı etkileyecek. Amerika Rusya’ya en çok 
buğday satıyor. Soğuk savaş yıllarında bile Amerika 
Sovyetler Birliği’ne buğday satmıştır. O nedenle bu 
eşi benzeri görülmemiş bir durum.” Stephens, lüks 
et ve süt ürünlerinin yasaklanmasıyla Rusya’nın da 
bundan etkileneceğini söylüyor: “Birçok Moskovalı 
zengin batıdan gelen ürünleri dükkanlarda görme-
yi seviyor. Bu ürünler artık reyonlarda olmayacak, 
dolayısıyla enflasyon ortaya çıkacak. Zaten şu anda 
yüzde 7,9 seviyesinde. Batıdan bu ürünlerin ithala-
tını durdurmak büyük bir açığın oluşmasına neden 
olacak.” Moskova’da müşteriler, hükümetin kararı-
nı destekliyor: “Herhangi bir kaybımız olmayacak. 
Aksine, kendi tarımımızı geliştirip, başka ülkelerle 
ticari anlaşmalar yapma fırsatı doğacak.”

Rusya, ambargo kararının, bankacılık, enerji ve 
savunma sektörlerini hedef alan Batı yaptırımla-
rına karşı alındığını belirtiyor. Amerika Dışişleri 
Bakanlığı’nın yaptırımlardan sorumlu yetkilisi Da-
niel fried, Kiev’de Washington’un yaptırımları art-
tıracak yeterli nedeni olduğunu söyledi: “Yaptırım-
ları etkili kılmak için elimizden ne geliyorsa yapma-
ya hazırız, aynı zamanda da yaptırımları kaldırmak 
için gerekli koşulların oluşmasını da bekliyoruz.”

Rusya, Avrupa ve Amerika’dan gelen transit uçuş-
lara hava sahasını kapatma tehdidinde bulundu; bu 
da havayollarının yakıt masraflarını olumsuz etki-
leyebilir. Gerginliğin artmasına rağmen uzmanlar 
Avrupa’nın Rus enerjisine, Rusya’nın da en büyük 
müşterisine bağımlı olması nedeniyle Rusya’nın da, 
Batının da Rusya’dan yapılan doğal gaz ihracatını 
kısıtlama yoluna gitmediği görüşünde.

Ukrayna, Rusya’nın sınırından geçen zırhlı araç 
birliğini kısmen imha ettiğini duyurdu. Rusya Sa-
vunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın doğusuna gi-
den herhangi bir ‘Rus zırhlı aracın bulunmadığını’ 
belirtti. Nato, zırhlı birlik için ‘Rusya’nın askeri is-
tilası’ ifadesini kullandı. Ukrayna sınır muhafızla-
rı da, Rusya yanlılarının bulunduğu bölgelere yar-
dım etme amacıyla Rusya’nın sınıra konuşlandır-
dığı yardım konvoyunu incelemek üzere bölgeye 
gitti. Rusya ise Ukrayna’nın ‘yardım konvoyun fa-
aliyetlerine engel olma amacıyla askeri eylemde’ 
bulunduğunu söyledi. Rus askeri araçların Uk-
rayna sınırına geçişine Perşembe günü iki ingiliz 
gazetesinin muhabiri tanık olmuştu. BBC Mosko-
va Muhabiri Daniel Sandford, sınırdaki hareketli-
liğin Kremlin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılık-
çılara desteğini hatırlatma amaçlı yapıldığını söy-
lüyor. Zırhlı araçların kime ait olduğu henüz bilin-
miyor. fakat Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamada, Rusya’ya ait herhangi bir ara-
cın sınırı geçmediği belirtildi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 
resmi internet sitesinden yayımladığı mesaj-
da, aldıkları bilginin ‘güvenilir olduğunu ve teyit 
edildiğini’ söyledi ve makinaların çoğunun gece 
Ukrayna’nın topçu saldırısında yok edildiğini ifa-
de etti. Diğer yandan Ukrayna Dışişleri Baka-
nı Pavlo Klimkin, Twitter’da attığı mesajda Rus 
mevkidaşı Sergei Lavrov’un yanı sıra fransız ve 
Alman mevdikaşlarıyla Pazar günü Berlin’de gö-
rüşeceklerini belirtip “Konuşmamız lazım” dedi. 
Nato Genel Sekreteri Anders fogh Rasmussen, 
“Rusya’dan Ukrayna’nın doğusuna sürekli de-
vam eden silah ve savaşçı akını olduğunu görü-
yoruz, bu da Rusya’nın bölgenin istikrarsızlaştı-
rılmasına müdahil olduğunun açık göstergesidir” 
diye konuştu.Rusya hükümeti, ayrılıkçıların silah-
landırıldığı ve eğitildiği iddialarını reddediyor. fa-
kat Ukrayna, Rusya’nın yardım konvoyunun ay-
rılıkçılara askeri malzeme taşıyor olabileceği yö-
nünde endişeleri olduğunu dile getirmişti. Rus-
ya bu suçlamaları da reddetti. yardım konvoyu-
nu takip eden BBC muhabiri Steve Rosenberg, 
bazı kamyonların cuma günü medya çalışanları-
na açıldığını söyledi ve araçların çoğunun boş ol-
masının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Ukraine announced that it annihilated ar-
moured units through Russia border. Russian 
Ministry of Defense stated that ‘there is not 
any Russian armoured unit’ going through 
western Ukraine. Nato used the term ‘Russia’s 
military invasion’ for armoured unit. Ukraine 
border guards went to region to investigate 
help convoy that Russia deployed in border in 
order to help regions where Russia side people 
situates. 

Russia said Ukraine ‘acts military in order to 
block actions of help convoy’. Of that Russian 
military vehicles were crossing Ukraine border 
was witnessed by two English gazette reporter 
on Thursday. Daniel Sandford BBC Moscow 
reporter says aim of dynamism on the border 
is that Kremlin makes separatists in eastern 
Ukraine remember its support. It is yet not 
known who owns armoured vehicles. However 
Russian Ministry of Defense argued that no 
Russian vehicle has crossed the border.

Ukraine President Petro Porosenko stated 
in his message published by his official web 
page that gathered information is ‘trustful and 
confirmed’ and many of machines were anni-
hilated during Ukraine’s bombardier attack at 
night. On the other hand Minister of Ukraine 
foreign Affairs Pavlo Klimkin via his message 
on Twitter said “We should talk” stating they 
will meet his french and German counterparts 
in addition to Russian counterpart Sergei Lav-
rov on Sunday in Berlin. NATO Secretary Gen-
eral Anders fogh Rasmussen said that “We 
see that continuous weapon and warrior flow 
in eastern Ukraine from Russia, this situation 
is then a clear indicator of Russia intervenes 
in destabilization of region.” Russian govern-
ment rejects claims of separatists are armed 
and trained. But Ukraine had mentioned that 
they had hesitations for Russian help convoy 
might be carrying military material for sepa-
ratists. Russia rejected these complaints also. 
BBC reporter following help convoy Steve 
Rosenberg said that some vehicles are opened 
to media workers on friday and it was pointed 
out that many of vehicles were empty. 

Ukrayna: Sınırdaki 
Rus Zırhlı 

Birliklerini Kısmen 
İmha Ettik

Ukraine: We have 
partially annihilated 
Russian armoured 

units in border
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Amerika’nın siyasi sistemi üzerine Nort-
hwestern ve Princeton Üniversitesi tarafın-
dan yapılan bir çalışma, ülkenin siyasi sis-

teminin, ülke insanları tarafından değil de “eko-
nomik seçkinler” ve “iş çevrelerinin çıkarları”nın 
oluşturduğu bir ağ tarafından yönetildiği tezini 
desteklemektedir. Bu araştırma, Amerikan politik 
sisteminin bir oligarşi - sadece belirli bir grubun 
bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim bi-
çimi- olduğunu ve bu oligarşide hükümetin poli-
tik kararlarının arkasındaki gerçek itici gücün, iş 
ve meslek kuruluşlarının talepleri olduğunu ortaya 
koyuyor. “Araştırmalarımızın sonuçları şunu gös-
termektedir ki, Amerikan hükümetlerinin politi-
kaları üzerinde ekonomik elitler ve iş çevrelerinin 
çıkarlarını temsil eden organize gruplar, hemen he-
men tam bağımsız bir etkiye sahipken, halk taban-
lı çıkar grupları ve sıradan vatandaşlar, ya etkisiz 
veya bağımsız çok az bir etkiye sahiptir (Gilens ve 
Page, 2014, s.3).

Bu çalışma, gerekli koşullar dahilinde, ulusla-
rarası finansörlerle birlikte ulus ötesi kuruluşların 
halklar üzerinde nasıl da etkili olabileceğini göster-
mektedir. Dış İlişkiler Konseyi CfR, bugün dün-
yanın birçok ülkesinde mevcut olan ekonomik-
kurumsal yönetişimin ve demokratik siyasi sistem-
lerin, genellikle lobi grupları ve özel çıkarlar se-
bebiyle yolsuzluklara nasıl da bulaştığının en gü-
zel bir örneğidir. Kendini “bağımsız, tarafsız üye-
lerden meydana gelen bir kuruluş, düşünce grubu 
ve yayıncı” olarak tanımlayan Dış İlişkiler Konseyi 
CfR, Amerikan politikalarında gerçek gücü elin-
de bulunduran özel bir örgüttür. Politika, akade-
mi, medya, kamu ve bankacılık alanlarının en üst 
kademesinden oluşmuş üyelere sahiptir. Hillary 
Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığı bağlamında ken-
disinin CfR ile ilişkisini, 2009 yılında CfR’nin 
Washington’da yeni açılan ofisinde Konsey’e hi-
taben konuştuğunda şu şekilde ifşa etmişti: “New 
York’da ana karargahta (CfR Genel merkezi) çok 
kez bulundum, ancak şimdi Dışişleri Bakanlığı’nın 
bir sokak ötesinde Konsey’in bir ofisinin bulun-
ması son derece önemli. Biz bu konseyden birçok 
tavsiye alıyoruz ama bu, ne yapacağımız ve gelecek 
hakkında nasıl düşüneceğimizin konuşulacağı an-
lamına gelmiyor.” Exxon Mobil, Goldman Sachs, 
BP, Barclays, Google, Lockheed Martin, Deutsche 
Bank, Shell Petrol Şirketi ve Soros fon Yönetimi 
gibi kuruluşların dahil olduğu, dünya çapında yak-
laşık 200 nüfuzlu üyesi mevcut olan Konsey’in ku-
rumsal üyelerine bir göz atmak, bu Konsey’in sahip 
olduğu küresel gücü ortaya koyuyor. 

CfR, bir çok ulus devletin politikalarını etkile-
mek için dünya çapında yayılmış pek çok özel ku-
ruluşun oluşturduğu karanlık ağın bir parçasıdır. 
CfR’nin iç işleyişini bilen üyelerinden biri olan 
Profesör Carroll Quigley, 20 yıl boyunca Konsey’i 
araştırması ve 1960’ların başında, iki yıl müsaade ile 
kuruluşun açık ve gizli kayıtlarını incelemesi nede-
niyle bu ağın operasyonlarını gayet biliyor. Ağın faa-
liyetleri hakkında iki kitap yazdı. İlki 1966’da yayın-
lanan Trajedi ve Umut: Günümüz Dünya Tarihi ve 
ikincisi ise 1981’de yayınlanan Anglo-Amerikan Ku-
rumu. CfR’nin kurucusu, genel merkezi, Londra’da 
Saint James meydanında bulunan Chatham House 
binasının içinde olan Kraliyet Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü (RııA)’dür. Cecil Rhodes Gizli Cemiyeti 
ve Alfred Lord Milner Grup’dan ortaya çıkan RııA, 
1919 yılında Lionel Curtis ve Milner grubunun kı-
demli üyeleri tarafından kuruldu.“1919’da onlar, 
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü (Chat-
ham House) kurdular. Başlıca finansal destekçileri 
Sir Abe Bailey ve Astor ailesi (The Times’in sahibi) 
idi. Benzer uluslararası ilişkiler enstitüleri, 1919-
1927 döneminde önde gelen İngiliz sömürgelerin-
de ve Amerika’da Dış İlişkiler Konseyi / CfR olarak 
kuruldu” (Quigley, 1966, s. 132).

Bu organizasyonlar, grubu yöneten iç çember 
için bir ön kuruluş olarak hizmet eden daha bü-
yük enstitülerle birlikte iç çemberler ve dış çem-
berlerden oluşmaktadır. RııA 1919 yılında Mil-
ner grubu için açık bir örgüt olarak kurulduğun-
dan bu yana hep böyle olagelmiştir. “Milner Gru-
bu, Enstitü’yü kontrol ediyor. Kurulduğu andan 
itibaren tablo değişiyor, Chatham House’un et-
kisi gerçek anlamda ortaya çıkıyor. Otonom bir 
kurumun etkisi değil, doğrudan, bir başka gü-
cün cephaneliğindeki birçok enstrümandan biri 
olarak...” (Quigley, sf.197, 1981). Lord Alfred 
Milner ve Cecil Rhodes, İngiliz yayılmacılığının, 
gelecekte oluşacak olan dünya sisteminin temeli-
ni belirleyeceği hususunda aynı görüşü paylaştılar: 
“Rhodas ve Miller’in ulaşmaya çabaladıkları amaç-
ları ve amaçlarına ulaşmak için kullandıkları me-
totlar 1902’ye kadar birbirinden ayırt edilemeyecek 
kadar birbirlerine benzemekteydi. Her ikisi de dün-
yayı ve her şeyden önce İngilizce konuşan dünyayı, 
İngiltere etrafında federal bir yapıda birleştirmeyi 
amaç edindiler. İkisi de bu amacın en iyi bir şekilde 
birinin diğerine bağlı olduğu, ortak duyarlılıklara 
sahip, birbirlerine sadık gizli bir erkek çetesiyle ba-
şarılabileceğini hissettiler. Her ikisi de, bu çetenin, 
hedeflerini, perde arkasındaki gizli politik ve eko-
nomik nüfuz aracılığıyla, medya, eğitim kurumla-
rı ve propaganda ajanslarını kontrol etmek suretiy-
le sürdürebileceği konusunda hemfikirdiler” (Qu-
igley, 1981, s.49) 

Quigley, gücün böylesine kendisinde yoğunlaş-
A study of Northwestern and Princeton Uni-

versity on Political System of America, sup-
ports thesis that political system of country is 

managed by a network formed by “economic elites” 

and “interest of business environment” rather than 
country people. This study reveals that political sys-
tem of America is an oligarchy – a regime of admin-
istration of country by merely a certain group- and 
demand of job and occupation institutions are real 
power behind political decisions of government in 
this oligarchy. 

“results of our studies show that while organized 
groups representing interest of economic elites and 
business environment have almost full independent 
effect on policies of American governments, inter-
est groups of the common and normal citizens are 
either inefficient or independent has a little effect. 
(Gilens and Page, 2014, s.3).

This study inside of necessary circumstances shows 
how well transnational instutitions with interna-
tional financiers can be effective on communities. 
foreign relations Council Cfr today is one of the 
best examples of how economic-institutional gov-
ernance and democratic political systems current 
in many countries in the world involved in corrup-
tions generally because of lobby groups and private 
interests. foreign relations Council Cfr who de-
scribe itself as “an institution, thought group and 
Publisher consisting of independent and objective 
members.” is a special organization possessing real 
power in terms of American policies. 

it has highest level of members from politics, 
academy, media, public and banking sectors. Hil-
lary Clinton has explained her relationship with 
Cfr in terms of US department of State in 2009 
during her speech through Council at new Office 
of Cfr in Washington as: “i had been many times 
in New york, in main headquarter (Cfr General 
Headquarter) however currently it is so important 
that Council has an Office there one road ahead 
foreign Ministry. 

We are much advised by this council but it does 
not mean it is to be spoken about how will we think 
future and what will we do.” to have a look at 
corporate members of the council which has almost 
200 members around the world including compa-
nies like Exxon Mobil, Goldman Sachs, BP, Bar-
clays, Google, Lockheed Martin, deutsche Bank, 
Shell Oil Company and Soros fund Management 
presents global power of this Council. Cfr is a part 
of dark network consisting of many private com-
panies spread globally in order to affect policies of 
many national states. One of Cfr members, Pro-
fessor Carroll Quigley knows internal operation 
of Cfr knows operation of this network well since 
he searched Council for 20 years and investigated 
open and hidden records of institution with 2 years 
permission at the beginning of 1960s. He wrote two 
books about actions of network. first is tragedy and 
Hope: History of World today published in 1966 
and second is institution of Anglo-American pub-
lished in 1981. 

founder of Cfr is royal institute of interna-
tional Affairs (riiA) of which headquarter takes 
place within Chatham House in Sain James square 
of London. Emerged by Cecil rhodes Secret Society 
and Alfred Lord Milner Group, riiA was founded 
by senior members of Lionel Curtis and Milner 
group in 1919. “They established royal institute of 
international Affairs (Chatham House) in 1919. 
Primary financial supporters were Sir Abe Bailey 
and Astor families (Owner of times). Similar insti-
tute of international affairs were founded in similar 
leading British colonies and America as Council 
of foreign relations / Cfr through 1919-1927” 
(Quigley, 1966, s. 132).

These organizations consist of internal and exter-
nal circles together with bigger institutions serving 

as a pre-institution for internal circle manag-
ing the group. Since it was wounded as an 

open organization for Milner group in 
1919, it has continued as such. “Mil-

ner Group is controlling institution. 
Picture has been changing from the 
very moment it was founded; ef-
fect of Chatham House emerges 
in real sense, not as an effect of 
autonomous institution but 
directly as one of many in-
struments in another power’s 
armoury.” (Quigley, sf.197, 
1981). Lord Alfred Milner 
and Cecil rhodes shared com-

mon view for British expan-
sionism would determine basis 

of global system in the future:
 “Aims rhodas and Miller try to 

reach and methods used to reach their aim 
were such similar till 1902 that cannot be distin-
guished from each other. Both of them aimed uni-
fying the world, a world speaking English before 
anything else around a federal structure. Both felt 
that this aim can be reached by a secret male gang 
loyal to each other, having common sensitivity and 
one is dependent to other at its best. Both of them 
agreed that this gang can live thereby controlling 
propaganda agencies, media & education institu-
tions via secret political and economical population 
at backstage.” (Quigley, 1981, s.49).

Quigley was honest as he could accept risk of 
a group as such power concentrates on it, a small 
oligarchic one: “No country esteeming its secu-

tığı  küçük bir oligarşik grubun tehlikesini kabul 
edecek kadar dürüsttü: “Güvenliğine değer veren 
hiçbir ülke, Milner grubunun İngiltere’de başardı-
ğı şeye; yani küçük bir insan grubunun yönetimde 

DÜNYA OLİGARŞİSİ

For more than 100 years there exists an international manager elite class which built an institutional 
-economic empire globally. While free world’s real enemy is continuing to gad about; as soon as 
people allow for Balkanizing themselves via nationality, class and status by media and political 

institutions, these elites to be sure sustain their domination. 

100 yıldan daha fazla süredir, dünya çapında kurumsal-ekonomik imparatorluk inşa etmiş  
uluslararası bir yönetici elit sınıf vardır. Özgür dünyanın gerçek düşmanı fink atmaya  

devam ederken; insanlar, ırk, sınıf ve statü yoluyla, medya ve politik kuruluşlar  
tarafından kendilerinin Balkanlaştırılmasına müsaade ettikleri müddetçe,  

bu seçkinler, küresel hakimiyetlerini tabiiki sürdüreceklerdir.

Steven MacMillan
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ve politikada böyle bir güce sahip olmasına, gru-
bun faaliyetlerine ilişkin dokümanların yayınlan-
ması üzerinde nerdeyse tamamen kontrol yetkisi 
sahibi olmalarına, kamuoyunu şekillendirecek en-
formasyon faaliyetleri üzerinde böyle etkilerin tec-
rübe edilmesine; ve yaşadıkları dönemin tarihinin 
yazılması ve öğretilmesinin grup tarafından tekel 
altına alınmasına müsaade etmemelidir” (Quigley, 
1981, s. 197). Bugün Chatham House, dünya so-
runları üzerinde aktivitelerini gizlilik perdesi arka-
sında yürüten dünya çapında rakipsiz kuruluşlar-
dan biridir. Belki de BBC, Thomas Reuters, Blo-
omberg, Telegraph Media Group, Daily Mail ve 
General Trust, Guardian ve Economist’in, hepsi-
nin RııA’nın kurumsal üyesi olması; ayrıca Rayt-
heon, Savunma Bakanlığı, İngiliz Ordusu, İngilte-
re Dışişleri Bakanılığı ve Commonwealth Ofisi’nin, 
BAE Systems, Chevron, Royal Bank of Scotland, 
HSBC Holdings, İskoç Hükümeti ve Avrupa 
Komisyonu’nun da bu enstitüye ait başa çıkılması 
zor organizasyonlar olması gerçeğinden dolayı, çok 
az sayıda ana akım medyanın ışığı, bir yüzyıla ya-
kın İngiltere politikasının merkezinde yer alan bu 
organizasyonların üzerine çevriliyor. Chatham Ho-
use, BATı’nın emperyal politikalarıyla bağlantılı en 
nüfuzlu örgütlerden biridir ve enstitünün ana ama-
cı bir Anglo-Amerikan-Avrupa İmparatorluğu kur-
maktır. Yakınlarda, Chatham House direktörünün, 
NATO’nun gelecekteki politikalarını yönlendiren 
Politika Grubu’nun yeni başkanı olduğu duyurul-
du. Chathamhouse Direktörü Dr. Robin Niblett, 
kurulduğundan beri RııA ve NATO arasındaki 
mahrem ilişkiyi konuşmasında açığa vurdu ve dedi 
ki: “Chatham House, başlangıçtan beri NATO’nun 
rolü hakkındaki birçok tartışmaya müdahil olmuş-
tur”.Bu organizasyonun Avrupa ayağı olan Avru-
pa Dış İlişkiler Konseyi/ ECfR de, NATO ile güç-
lü bir ilişkiye sahiptir; mesela daha önceki NATO 
genel sekreterlerinden üç tanesi, Jaap De Hoop 
Scheffer (Ocak 2004-Ağustos 2009), George Ro-
bertson (Ekim 1999-Aralık 2003) ve Javier Solana 
(Aralık 1995-Ekim 1999) bu Konsey’in üyeleriy-
diler. Ekonomik ve kurumsal elitler ağına dair bir 
başka örnek ise, Kopenhag’da, 29 Mayıs-1 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilderberg Kon-
feransı olup, bu konferansta, dünyanın seçkin in-
sanlarının bir kısmı, jeopolitik, sosyal ve ekonomik 
ilişkileri tartışmak için her yıl bir araya gelmekte-
dir. 1954 yılında Hollanda Prensi Bernard tarafın-
dan kurulan Bilderberg grubu, şirket ve bankacılık 
devlerini; üstdüzey askerleri, medya patronlarını 
ve politikacıları, ABD ve Avrupa’dan gelen kraliyet 
mensuplarıyla buluşturan bir karışımdır. Bu yıl-
ki katılımcılar arasında; ıMf Direktörü Christine 
Lagarde, NATO Genel Sekreteri Andres fogh Ras-
mussen, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)’nın 
bundan önceki başkanı Keith Alexander, Google 
İcra Heyeti Başkanı Eric Schmidt, Maliye Bakanı 
George Osborne ve İspanya Kraliçesi’nin bulun-
duğu toplantı, hassaten yüksek düzeyli olarak ger-
çekleşmişti.

2009 yılında da, Belçika Devlet Bakanı ve Bil-
derberg eski yöneticis Étienne Davignon, grubun 
“1990’lı yıllarda Euro’nun oluşumuna yardım et-
tiğini” söyleyerek, Avrupa’nın ekonomisiyle ilgi-
li büyük kararların verilmesinde grubun gücünü 
ortya koydu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş-
kanı Mario Draghi de ECB’ye geçmeden iki yıl 
önce, 2009 yılında İtalya Merkez Bankası başka-
nıyken grubun konferansına çağrılanlardandı. Öz-
gür dünyanın gerçek düşmanı gücü azalmaksızın 
fink atmaya devam ederken; insanlar, ırk, sınıf ve 
statü yoluyla, medya ve politik kuruluşlar tarafın-
dan kendilerinin Balkanlaştırılmasına müsaade et-
tikleri müddetçe, bu seçkinler, küresel hakimiyet-
lerini tabiiki sürdüreceklerdir. (Globalresearch)

rity should allow thing Milner group achieved in 
England, it means a small group of people holding 
such a power in administration and politics, almost 
having entire control authority on publishing docu-
ments about functions of group, experiencing such 
kind of effects on information functions which will 
shape public opinion and monopoly by the group of 
writing and teaching history of the period they live” 
(Quigley, 1981, s. 197).

today Chatham House is one of the unrivaled 
global units which implement its actions of glo-
bal problems behind a veil of secrecy. it might be 
because of the reason that BBC, Thomas reuters, 
Bloomberg, telegraph Media Group, daily Mail 
and General trust, Guardian and Economist are 
corporate members of riiA and raytheon, Ministry 
of defense, UK Military, UK foreign Ministry of 
foreign Affairs and Commonwealth Office, BAE 
Systems, Chevron, royal Bank of Scotland, HSBC 
Holdings, Scotch Government and European Com-
mission are this institution’s organizations hard to 
handle, light of a few mainstream media are direct-
ing towards these organizations which have been at 
the center of UK policy almost for a century. 

Chatham House is one of the most influential 
organizations having connection with imperial 
policies of WESt and main objective of the institu-
tion is to establish an Empire of Anglo-American-
Europe. recently it has been announced that direc-
tor of Chatham House became new head of Policy 
Group which operates future policies of NAtO. 

director of Chathamhouse dr. robin Niblett, 
in his speech, disclosed private relationship between 
riiA and NAtO from the day it was established 
and said: “Chatham House has taken part in many 
discussions about role of NAtO from the begin-
ning.”

Europe branch of this organization European 
Council on foreign relations/EfCr has a strong 
relationship with NAtO; for example three of prior 
secretary general of NAtO Jaap de Hoop Scheffer 
(January 2004-August 2009), George robertson 
(October 1999-december 2003) and Javier Solana 
(december 1995-October 1999) were members of 
this council. Another example for economic and 
corporate elite’s network is Bilderberg Conference in 
Copenhagen between the dates 29th May-1st June, 
part of elite people in the world come together an-
nually in order to discuss geopolitical, social and 
economical relationships. 

Bilderberg Group which was founded in 1954 
by Holland Prince Bernard is a mix that brings 
company and banking giants, senior level military 
people, media bosses and politicians together with 
kingdom members coming from USA and Europe. 
This year’s meeting of which some of participators 
are iMf director Christine Lagarde, Secretary 
General of NAtO Andres fogh rasmussen, USA 
National Security Agency (NSA) former head 
Keith Alexander, Head of Google Executive Board 
Eric Schmidt, finance Minister George Osborne 
and Spain Queen was performed high level as ex-
pressly. in 2009 Étienne davignon Belgium State 
Minister and Bilderberg manager in past, saying 
“Group has helped Euro forming through 1990s”, 
revealed power of the group in relation taking most 
important decisions of European Economy. Euro-
pean Central Bank (ECB) Head Mario draghi 
two years before moving ECB was one of those 
called for conference of group when he is head of 
italy Central Bank in 2009. While free world’s 
real enemy is gadding about without a decrease in 
power, as long as people allow for their Balkan-
izing by nationality, class and status by media and 
political institutions, these elites to be sure sustain 
their domination. (Global research)

USA engineers succeeded to program 
a colony consisting of hundreds of little 
robots in order to make them form the 

shape they want. 

ABD’li mühendisler ürettikleri yüzlerce 
minik robottan oluşan bir koloniyi, 
istedikleri şekli oluşturmaları için 
programlamayı başardı.

MiNiK ROBOTLAR ORDUSU
LITTLE ROBOTS ARMy

B
irbirinin aynısı olan her bir robota almaları 
gereken şeklin bir resmi veriliyor ve robot-
lar bu şekli oluşturmak için beraberce çalışı-

yor. Robotların şekli oluşturabilmeleri 12 saat kadar 
sürüyor. Ancak bu, bu şekilde programlanabilen en 
çok sayıda robottan oluşan en büyük robot grubu. 
Biraraya gelen hücreler ya da köprüler oluşturabi-
len karınca kolonileri gibi biyolojik örneklerden il-
ham alan bu çalışma, kendi kendini oluşturan alet-
ler ya da yapılar üretmeye yardımcı olabilir. Araştır-
macılardan Dr. Michael Rubenstein Science dergi-
sinde yayınlanan araştırma için “Her bir robot birbi-
rinin aynısı ve hepsini aynı şekilde programlıyoruz” 
diyor. “Sonrasında tek yapmaları gereken, komşu-
ları gibi karar vermek.” Silindirik biçimdeki robotla-
rın çapı 3 cm, aşağı yukarı bir suşi büyüklüğünde-
ler. Harvard üniversitesi’nden Dr Rubenstein ve ar-
kadaşları onlara “Kilobotlar” diyor ve 1024 tanesi-
ni aynı anda üretmişler. Tıpkı bir kilobyte içindeki 
byte sayısı kadar.

Her bir kilobot, üç tane düz, cılız bacak üzerinde 
hareket ediyor. Bu bacaklar tekerlere tercih edilmiş, 
çünkü maliyetleri daha az. Robotların hareket ettik-
leri alan ise bir bilardo masası büyüklüğünde tahta-
dan bir kare. Karenin etrafında robotların aşağı düş-
mesini engelleyecek olan kenarlar var. Deneyin ba-
şında, robot kalabalığı bir kenarda toplanmış duru-
yor. Robotların tepesinde asılı duran bir kızılötesi 
lamba var, bu lamba her bir robotoun altın-
da bulunan bir kızılötesi alıcı aracılığı ile ro-
botlarla iletişim kuruyor. Ancak kızılötesi ışık 
tek bir komut veriyor: “Haydi.” Bu komut ve-
ridiğinde, tüm robotlar kendilerine yükle-
nen programlarını çalıştırıyor. Tamamen 
aynı olan programı. Rastgele seçilen bir ro-
bot hareketi başlatacak, tabi eğer hareket 
edebilecek bir konumda ise: masanın etra-
fında yavaşça dolaşarak ve kendi kızılöte-
si lambalarını yakıp söndürüp yakınlardaki 
diğer Kilobotlara bilgi aktararak. Dört “to-
hum” robot ise daha önceden bilim insan-
ları tarafından kalabalığın içine uygun bir 
yere yerleştirilmiş durumda oluyor ki, ro-
botlar şekli oluşturmaya neredne başlaya-
caklarını bilsinler. Tohum robot, masadan yansıya-
rak bu kızılötesi ışınlar aracılığı ile robot kalabalığı-
na yayılan ve 10 cm aralığında ‘dinlemede’ olan ro-
botlara ulaşan bir koordine sistem başlatıyor. Ru-
benstein BBC’ye “Her bir robot o andaki durumuna 
bakıyor - ben az önce ne yaptım diye soruyor - aynı 
zamanda da komşu robotlar ne yapıyor diye bakıyor 
ve kendi kararını veriyor” diyor. Tek başlarına bakıl-
dığında Kilobotların kapasiteleri çok kısıtlı ve ayrıca 
hata da yapıyorlar. fakat davranışlarını belirlemek 
üzere oluşturulan algoritma bu kısıtların üstesinden 
gelmelerini sağlıyor.

Bu robotik kalabalığı tasarlarlarken araştırmacılar 
özellikle karıncalardan ilham aldılar. Rubenstein’in 
verdii bilgiye göre asker karıncalardan oluşan kit-
leler altı bacaklı bir karınca bireyinin sahip olduğu 
kısıtlılıkları aşan özellikler gösteriyor. Robotların is-
tenen şekli oluşturması 12 saati bulabiliyor. izleme-
si pek de keyifli birşey değil. Ancak araştırmacılar 
bu çalışmanın geniş bir masanın üzerinde oldukça 
yavaş bir şekilde ve uzun saatler boyunca şekiller 
oluşturmaktan çok daha öte olduğu görüşünde.

Deneylerin yapıldığı laboratuarın yöneticisi Pro-
fesör Radhika Nagpal “Çok daha fazla sayı-
da robotun birarada çalışmaya başladığı-
nı göreceğiz.... ya çevre temizliği yapa-
bilen yüzlerce robot ya da bir felakete 
çabuk yanıt verebilmek ya da otoyolla-
rımızda kendi kendine giden milyonlarca araba” 
diyor. Araştırma ekibi Kilobotları ilk olarak 2012 
yılında bir konferasnta tanıt-
mış ve oldukça ilgi 
görmüşler. Ge-
reken her veri 
erişime açık 
ve robotların 
tanesi 100 
dolardan sa-
tışta. Böyle-
ce başka bi-
lim insanları 
kendi testleri-
ni yapabilmek 
için robotlardan 
alabiliyor. bbc

A picture of shape they should take is given 
to each robot one and the same and robots 
work together in order to form this shape. 

It takes about 12 hours to form the shape for ro-
bots. However it is the biggest robot group consist-
ing of highest number that can be programmed in 
this way. Inspiring from biological examples just 
like cells coming together or ant colonies that can 
form bridges this study may help producing tools 
or structures that can form itself. from researchers 
Dr Michael Rubenstein says “Each robot is same 
of each other and we program them in a similar 
way” and adds “Only thing they should do later on 
is to decide like their neighbors” for the research 
published in Science journal. Cylindrical formed ro-
bots’ caliber is 3 cm, it is almost one sushi sized. Dr 
Rubenstein and his friends from Harvard University 
call them as “Kilobots”. They have produced 1024 
units at the same time, just like number of bytes in 
a kilobyte. 

Each kilobot moves on three thin flat legs. These 
legs are preferred to wheels, because their cost is 
lower. Moving area of robots is a wooden square by 
a size of billiards table. There are edges around the 
square that prevent robots fall down. Robot stuff 
is set aside in the beginning of experiment. There 
is a infrared lamp hanging on robots, this lamp 
contacts with robots by a infrared receiver situ-
ated under each robot. However infrared light is-

sues a single com-

mand. “Go along!” As 
soon as this command is issued all robots activate 
their programs loaded on them. Exactly the same 
program. A robot randomly selected will start the 
move, of course if it is in a position possible to 
move; going around the table slowly and transfer-
ring information to nearest kilobots by flashing its 
infrared lights. So four “seed” robots previously 
were placed in a proper place in crowd by scien-
tists as robots are able to know where they will start 
from to form the shape. Reflecting from table, seed 
robot starts a coordinated system that expands 
into crowd via infrared lights and reaches “listen-
ing” robots with 10 cm gap. Rubenstein says “Each 
robot watches its situation at that moment – asks 
what did I do a while ago – watches other robots as 
what are they doing at the same time and takes its 
own decision.” to BBC. Capacity of kilobot alone is 
very limited and they also make a mistake. However 
algorithm that was formed to determine their be-
havior provides them for overcoming these limits.

While designing this robotic crowd, researchers 
inspired especially by ants. According to the infor-
mation Rubenstein presents that mass consisting 
of soldier ants shows qualifications that overcome 
limits which a six leg ant holds. It is almost 12 hours 
for robots forming the ideal shape. It is not so joy-
ous to watch. However researchers’ opinion is this 
research is much beyond forming shapes for long 
hours on a large table so slowly. Manager of labo-
ratory where experiments hold Professor Radhika 
Nagpal says “We will see much more number of 

robots will start to work together…whether 
hundreds of robots which are able to 
clean environment or answer a disaster 
immediately or millions of cars which 
are able to move off by itself on our 

highways.” Research group has in-
troduced Kilobots in a conference in 
2012 at first and they have attracted 
much attention. Every necessary 
data is accessible and each robot is 
on sale by 100 dollars. In this sense 
other scientists can buy robots to do 
their own experiments. bbc
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A fter a little while Vietnam War which is 
the worst defeat of America in its history, 
it is started to shoot increasing number of 

movies in terms of America’s attempt to struggle 
with open war wounds. Some people focused on 
sarcastic and warning myths via examples which 
are heroical masterpieces emptily focusing on bru-
tality factors and like “Apocalypse now” showing 
war in Southeast Asia as a yawing confusion and 
a nightmare terrorism created. Selected characters 
showed audience clearly that deviant character of 
robert duvall claiming “napalm bomb smells like 
victory”. Or a betrayer colonel from West Point saw 
war poor and switched other side and turned into 
a warrior God holy for local people and living in 
virgin forests in a movie Marlon Brando had role. 
On the other hand war against movie of francis 
ford Coppola dated 1979 both was a blockbuster 
and made Coppola win Best director award in 
addition to Best Picture. 

One year ago movie “Coming Home” getting 
Oscar award in 1978 displayed destroying effect of 
war on human relationships. Side effects of war on 
families came up as a disloyalty between couples. 
This is USA sided peer and her warrior husband 
Bruce dern who is experiencing stress disorder 
after war and stubborn within character of Jane 
fonda. There is another war weary characterized 
by Jon Voight and his getting closer relationship 
with paraplegia character at the background… 
Strong trueness drama shows how different indi-
viduals of war in a sense answer their pain and 
trauma in terms of its raw sentimental appearing. 
By keeping our seat at home, movie serves us as a 
tool to understand effects in terms of disaster results 
of war in real sense on fragile people.

One year before “Apocalypse now” began to play; 
another Oscar winning movie was opened. A mov-
ie by Michael Cimino in 1978 “deer Hunter” was 
about psychology of American people before and af-
ter Vietnam War. Second half of this movie which 
is about war sided feeling in a small town earning 
its keep by steel mining of Pennsylvania where a gi-
ant wedding festival as a tribute was arranged for 
three guys who will be deployed in war is focusing 
on cost of this war on psychology of fragile people 
and deep loyalty among soldiers of war. Using com-
plex nuance of close friendship between males in 
a metaphoric sense at background, movie analyzes 
inhuman behavior of human worn against every-
thing beautiful and natural and how a human can 
behave so inhuman to another one. At the same 
time movie presents a deep human perspective in 
order to vaccinate a sarcastic deliberateness about 
hard results of war. 

Maybe most true scenes getting Oscar and telling 

about an American soldier struggling to survive in 
virgin forests of Southeast Asia are on the movie 
“Platoon” of veteran Oliver Stone dated 1986. in-
cluding a short glance at savageness of American 
army, whole meaningless of war displayed in this 
movie intellectively; whole effect of war on human 
nature revealed. 

 “Born on the fourth of July” dated 1989, movie 
by Oliver Stone got “Best director” award since it 
masterly describes war’s destructive effects. Movie 
was adapting real life story of ron Kovic who is 

dışı tavrı ve insanın başka bir insana nasıl insan-
lık dışı davranabildiğini ele alıyor. film, aynı za-
manda, savaşın verdiği ağır derslere dair kinayeli 
bir temkinlilik aşılamak üzere derin bir insani ba-
kış açısı da sunuyor. 

Güneydoğu Asya’nın balta girmemiş ormanla-
rında hayatta kalma mücadelesi veren bir Ame-
rikan askerinin anlatıldığı ve Oscar alan belki de 
en doğru sahneler, vietnam gazisi Oliver Stone’un 
1986 yapımı “Platoon” (Müfreze) adlı filmindedir. 
Amerikan ordusunun yaptığı vahşete kısa bir ba-

Amerika’nın tarihindeki en kötü savaş mağ-
lubiyeti olan vietnam Savaşı’ndan kısa 
süre sonra, Amerika’nın açık savaş yarala-

rıyla boğuşma girişimleri bağlamında giderek ar-
tan sayıda film çekilmeye başlandı. Bazıları, “Kı-
yamet Şimdi” gibi, Güneydoğu Asya’daki sava-
şı yanlış yola saptırılmış bir kafa karışıklığı ve te-
rörün yarattığı kabus gibi gösteren, anlamsız bir 
şekilde gaddarlık unsurlarına odaklanan destansı 
bir başyapıt olan örnekler üzerinden giderek, ki-
nayeli ve uyarıcı efsanelere odaklandılar. Seçilen 
karakterler, izleyenlere, “napalm bombasının zafer 
gibi koktuğunu” iddia eden Robert Duvall’ın sap-
kın karakterini net bir şekilde gösteriyordu. veya, 
Marlon Brando’nun oynadığı filmde, West Point 
çıkışlı bir hain albay, savaşın kötülüğünü görüp 
diğer safa geçmiş ve balta girmemiş ormanlarda 
yaşayan yerli halk için tapılası bir savaşçı Tanrı’ya 
dönüşmüştü. francis ford Coppola’nın 1979 ta-
rihli savaş karşıtı filmi ise, hem gişe rekorları kır-
mış, hem de Coppola’ya Oscar’da en iyi yönet-
men ödülünün yanı sıra en iyi görüntü ödülünü 
de kazandırmıştır. 

Bir yıl önce, 1978’de, Oscar kazanan “Eve Dö-
nüş” filmi ise, savaşın insan ilişkileri üzerindeki yı-
kıcı etkisini gözler önüne seriyordu. Savaş’ın aileler 
üzerindeki yan etkileri, eşler arasında sadakatsizlik 
şeklinde ortaya çıkıyordu. Bu da Jane fonda’nın 
karakterinde ABD’den yana eş ve onun savaş son-
rası stres bozukluğu yaşayan, dik başlı, savaşçı eşi 
Bruce Dern. Arka fonda da, Jon voight’ın oyna-
dığı bir başka savaş mağduru, belden aşağısı felçli 
karakterle olan gelişen yakınlaşmaları... Güçlü ger-
çeklik dramı, ham duygusal tezahürü bağlamın-
da, savaşa bir şekilde bulaşmış olan farklı bireyle-
rin kendi acılarına, travmalarına nasıl yanıt verdi-
ğini gösteriyor. film, savaşın gerçek anlamda fela-
ket sonuçlarının kırılgan insanlar üzerindeki etki-
lerini konforlu evlerimizde oturduğumuz yerden 
anlamamızı sağlayan bir araç işlevi görüyor. 

“Kıyamet Şimdi”nin vizyona girmesinden bir 
yıl önce, bir başka Oscar ödüllü film gösterildi. 
Michael Cimino’nun 1978 yapımı “Geyik Avcısı” 
isimli bu filmi, vietnam Savaşı’nı yaşayan Ameri-
kalıların önceki ve sonraki ruh hallerini ele alıyor-
du. Savaşa katılmak üzere olan üç genç erkeğe ne-
şeli bir övgü mahiyetinde devasa bir düğün kut-
laması düzenlenen Pensilvanya’nın çelik madenci-
liğiyle geçimini sağlayan küçük bir kasabasındaki 
savaş yanlısı hissiyatı ele alan filmin ikinci yarısı 
ise, bu savaşın kırılgan insan psikolojileri üzerin-
deki maliyetine ve savaşa katılan askerler arasında-
ki derin sadakate odaklanıyor. Erkekler arasındaki 
yakın dostluğun karmaşık nüansını metaforik ola-
rak arka planda kullanan film, insanoğlunun gü-
zel ve doğal olan herşeye karşı takındığı insanlık 
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luslararası boyutta ürün ticareti sadece bü-
yük ölçekli şirketlerin güdümünde değil. 
Buna en iyi örneklerden biri, “India-Europe-

Al” adlı şirket.Günümüzde küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler, giderek artan oranda kıtalararası ticaret-
te boy gösteriyorlar. Biri Almanya’nın Bochum, di-
ğeri ise Hindistan’ın Bangalore şehrinde olmak 
üzere iki merkezi bulunan “India Europe Al” me-
tal sanayinde aracılık yapan bir şirket. Bu şirketin 
kurucusu Michael Wiemann, üretim merkezi ola-
rak Hindistan’ın Avrupalı firmalar için çok cazip bir 
ülke olduğunu, diğer yandan Avrupa’dan gelen si-
parişlerin çoğalması ile birlikte, Hindistan’da istih-
damın arttığını ifade etti.

“India Europe Al” şirketini 2009 yılında ku-
ran Wiemann sektörde 25 yıllık bir tecrübeye sa-
hip. Alüminyum alaşım, çelik ve pirinç üretimi ya-
pan yaklaşık 95 orta ölçekli Hint şirketi ile Avru-
palı müşteriler arasında bağlantı kuran Wiemann, 
Avrupalıların taleplerine göre her türlü döküm, ke-
sim, torna ve demir işleminin Hindistan’da çok iyi 
kalitede yapıldığını vurgulayarak, Almanya’nın dı-
şında, Avusturya, isviçre, Hollanda, ingiltere ve 
italya’dan çok sayıda firmanın yedek parça üretimi 
için Hindistan’a yöneldiklerini bildiriyor. Özellikle 
otomotiv sanayi için yapılan üretim, bu işbirliğinin 
yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmakta. Ancak Wie-
mann, bu ticaretin tek taraflı olmadığını da özellik-
le dile getirerek, orta ölçekli Hint şirketlerinin ken-
dilerinden, metal sanayinde faal olan ve Hint paza-

T rade of goods internationally is not only 
at control of large scale companies. One 
of the best examples is “India-Europe-Al” 

company. Today small scale and medium-sized 
enterprises appear in cross-continental trade with 
an increasing rate. 

One in Bochum city of Germany and the other 
in Bangalore city of India with two headquarters 
“India Europe Al” is an agent company in metal in-
dustry. founder Michael Wiemann said that India 
is a very attractive country as a production center 
for European companies, on the other hand em-
ployment in India increases because of orders of 
Europe. 

Wiemann establishing “India Europe Al” in 
2009 has 25 years experience in sector. Making 
connections between European customers and 
almost 95 middle-sized Indian company produc-
ing aluminum alloy, steel and brass Wiemann 
states that every type of moulding, cutting, lathe 
and iron operations are performed in very good 
quality in India with respect to demands of Eu-
rope and other than Germany many companies 
from Austria, Switzerland, Holland, England and 
Italy tend towards India for spare parts produc-
tion. Production which is performed especially for 
automotive industry consists almost 50% of this 
collaboration. 

However mentioning this trade is especially not 
single-sided Wiemann stated that middle sized 
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Rusya ve Çin’den 
çevreye yayılan 
Komünizm Korkusu’nu 
veya Amerikan 
yapımı El Kaide’nin 
küresel terörizmini 
durdurmak üzere 
eski domino 
teorisine boyun eğse 
de eğmese de, 
Amerikan hükümeti 
propaganda 
cephaneliğinde her 
daim Hollywood 
yapımı filmleri 
kullandı. Vietnam 
savaşından önce ve 
sonra, “Yeşil Bere”, 
birçok genç erkeği 
savaşa katılmak 
ve ardından da 
Amerika’nın kronik 
savaş davası için 
canlarını vermek 
üzere John Wayne 
gibi efsanevi bir 
karakter üzerinden 
tatlılıkla ikna etti.

Either it agrees to 
old domino theory 

in order to stop 
global terrorism 

of American 
made Al-Qaida or 

communism fear 
spreading from 

Russia and China 
or not, American 

government 
always used 

Hollywood movies 
for propaganda 
armoury. Before 

and after Vietnam 
war “Green 

beret” convinced 
many young 

men to crusade 
in war and then 
to sacrifice their 

lives for America’s 
chronic war case 

via legendary 
character John 

Wayne with 
sweetness. 
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kış dahil olmak üzere savaşın tüm manasızlığı bu 
filmde zeki bir şekilde gözler önüne seriliyor; sava-
şın insan doğası üzerindeki tüm etkileri ortaya çı-
karılıyor.

Oliver Stone, 1989 yapımı “Doğum Günü 
Dört Temmuz” adlı filminde savaşın yıkıcı etki-
lerini ustaca tasvir etmesinden dolayı En İyi Yö-
netmen ödülünü de almıştı. film, savaş gazisi ve 
barış aktivisti Ron Kovic’in gerçek yaşam öyküsü-
nün beyaz perdeye aktarımıydı. Bu film, hem mu-
harip gazilerde hem de onların ailelerinde travma 
sonrası stres bozukluğu gibi o denli güçlü bir duy-
gulanım halini çok çarpıcı biçimde aktarmaktadır. 
Amerika’nın haklı davasına tüm yürekleriyle ina-
nan genç erkeklere her zaman arka çıkmış olan va-
tansever küçük bir köyde geçer öykü yine... 

Rusya ve Çin’den çevreye yayılan Komünizm 
Korkusu’nu veya Amerikan yapımı El Kaide’nin 
küresel terörizmini durdurmak üzere eski domino 
teorisine boyun eğse de eğmese de, Amerikan hü-
kümeti propaganda cephaneliğinde her daim Holl-
ywood yapımı filmleri kullandı. vietnam savaşın-
dan önce ve sonra, “Yeşil Bere”, birçok genç erke-
ği savaşa katılmak ve ardından da Amerika’nın kro-
nik savaş davası için canlarını vermek üzere John 
Wayne gibi efsanevi bir karakter üzerinden tatlı-
lıkla ikna etti. Ron Kovic, tıpkı Pat Tillman ve Af-
gan Savaşı’ndan Bowe Bergdahl gibi, aynı tür şo-
vence propagandanın kurbanı oldular; İmparator-
luk savaşlarına dair aynı çirkin hakikatle yüzleşti-
ler; kendilerini ihanete uğramış hissettiler; onları 
savaşa karşı isyan etmeye mecbur bırakan bir vic-
dan krizi yaşadılar. Muhbir Chelsea Manning ve 
Edward Snowden de kendi tarzlarında bunu cesur-
ca gerçekleştirdiler. 

vietnam Savaşı’nın getirdiği delilik halinin 
bir başka güçlü yansıması ise, Stanley Kubrick’in 
1987 yapımı savaş karşıtı “Tam Metal Kaplama 
Mermi” (full Metal Jacket) adlı filmidir. Her ne 
kadar vietnam Savaşı’nı betimlemek üzere daha 
başka birçok sinemasal çaba olsa da, içlerinden 
birkaçı özellikle isimlerinin anılmasını hak edi-
yor: “The Boys in Company C” (C Bölüğün-
deki Çocuklar) (1977), “Go Tell the Spartans” 
(1979), “Casualties of War” (1989) ve “We Were 
Soldiers” (2002). 

Ancak, yukarıda sözü edilen ve oldukça meş-
hur olan filmler, vietnam Savaşı’nı tüm kar-
maşıklığı, dehşeti ve trajedisi içinde –en azın-
dan Amerikan bakış açısıyla- gerçekçi bir şekil-
de aktarıyorlar. Amerika’nın emperyalist savaşı 
altında yaşayan bir ila üç milyon Asyalının ya-
şantısına odaklanan daha fazla film çekilebilirdi. 
veya Amerika’nın insanlığa karşı işlediği suçlar-
dan sonra hayatta kalmış milyonlarcası hakkın-
da... Her ne kadar savaş hakkında çekilmiş bazı 
vietnam yapımı filmler olsa da, içlerinden çok 
azı Amerikalılar tarafından görüldü. 

Söz konusu savaş dönemiyle bir zıtlık teşkil eder-
cesine, ne ırak ne de Afganistan Savaşı hakkında 
9-11 sonrası hiçbir film hakikati tam olarak söyle-
medi. Belki de en net sahneleme, 2009 yılında Os-
car ödülü kazanan “The Hurt Locker” oldu. film, 

bomba imhası konusunda uzmanlaşmış bir Ame-
rikan askerinin hayatını aktarıyor. ırak Savaşı’nı bir 
askerin deneyimlerinden aktarması, sinemanın ha-
kikat aktarma tarzı açısından aşırı gerçekçiydi. An-
cak, savaşın ve işgalin siyasi ahlaksızlığını ve yol-
suzluğu aktarmamıştı ve savaşın trajik insani boyu-
tu ve maliyetini neredeyse hiç göstermiyordu. Ana 
karakter, neredeyse insanlık-dışı bir şekilde, coşku-
lu bir dakiklikle her gün işini yapan mekanik bir 
karakterdi. Savaş karşıtı her türlü unsurdan arındı-
rılmış olan film, savaşa karşı ne lehte ne de aleyh-
te bir saf tutmuyordu; verdiği mesaj da, olayların 
aktarımından ibaret, nötralize edilmiş bir mesajdı. 
Bununla birlikte, savaş gazisi evine döndüğünde, 
günlük aile yaşantısının tekdüzeliği, savaş zama-
nında cephede koştururken salgıladığı adrenalinle 
kıyaslandığında çok monoton kalınca, travma son-
rası stres bozukluğu sendromları kendini göster-
meye başlar. film, cepheye birçok kez gidip gelme-
nin ardındaki motivasyonu betimliyor. Yani tama-
men bugünün imparatorluğunun askerlerden iste-
diği ve ihtiyaç duyduğu şeyi... 

Mark Wahlberg, Deniz Komandosu Mar-
cus Luttrell’in gerçek hikayesinden alıntılandırı-
lan “Lone Survivor” (Son Kalan) adlı filminde, 
Afganistan’daki asap bozucu muharebe deneyim-
lerini aktarır. Her ne kadar savaşan askerleri, tak-
dire şayan cesaretlerinin yanı sıra birbirine bağla-
yan sevgi ve dostluk bağını ele alsa da, film, aslında 
deniz komandoluğuna aday toplamak 
için bir reklam niteliğindedir. Hayat-
ta kalan bir erkeğin gerçek hikayesin-
den yola çıkan film, Amerika’nın elit 
ordusunun Amerikan İmparatorlu-
ğu savaşlarında mücadele ederken na-
sıl bir kahramanca tutku ve adanmış-
lık sergilediğini yansıtır. Günümüzde 
tüm savaş filmlerinde olduğu gibi, biz 
evlerimizde “özgürlüğümüzün” tadını 
çıkarırken, Amerika’nın bizim için sa-
vaşan “sıradışı” muharebe misyonunu 
göklere çıkarıyor – yani bir anlamda 
bugün yalan olduğu bariz bir şekilde 
ortaya çıkmış olan o eski klişeyi anım-
satıyor. Her ne kadar neredeyse on beş 
yıldır yaşanmakta olsa da, Amerika’nın 
tarihteki en uzun savaşlarının gaddar-
lığı ve ahlaksızlığını beyaz perdeye yan-
sıtmak, henüz Hollywood’un cesaret 
edebileceği bir hedef değil. ve sinema 
tarihindeki bu boşluk, savaşların “yan-
daş medya” olarak adlandırılan gazete-
cilikle ele alınmasında da net bir şekil-
de ortaya çıkıyor. 
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a veteran and peace activist into a movie. This 
movie so impressively adapts emotion situation to 
that degree of stress disorder after trauma within 
both militant veterans and their families. Story is 
setting in a small patriot village which always sup-
ports young males believing in America’s fair case 
from the bottom of one’s heart. 

Either it agrees to old domino theory in order 
to stop global terrorism of American made Al-
Qaida or communism fear spreading from russia 
and China or not, American government always 

used Hollywood movies for propaganda armoury. 
Before and after Vietnam war “Green beret” con-
vinced many young men to crusade in war and 
then to sacrifice their lives for America’s chronic 
war case via legendary character John Wayne with 
sweetness. ron Kovic just like Pat tillman and 
Bowe Bergdahl from Afghan war were victims of 
similar jingoistic propagandas; they faced with 
same ugly face of wars of empire; felt betrayed; ex-
perienced a crisis of conscience which obliges them 
to riot against war. reporter Chelsea Manning 
and Edward Snowden realized this in their own 
style bravely. 

Another powerful reflection of madness situation 
that Vietnam War brought is “full Metal Jacket” 
movie of Stanley Kubrick dated 1987. despite 
there are many cinema efforts to describe Vietnam 
war, some of them are worth to refer: “The Boys 
in Company C” (1977), “Go tell the Spartans” 
(1979), “Casualties of War” (1989) and “We 
Were Soldiers” (2002). However so popular mov-
ies mentioned above display Vietnam War within 
entire complexity, terror and tragedy-at least from 
American point of view-in a realistic view. There 
could be more movies focusing on one to three mil-
lion Asian lives living under American imperial-
ist war or about millions of people survived after 
America perpetrated crimes against humanity. 
Even there are some Vietnam movies about war 
very little of them were seen by Americans. 

Contrary to relevant war period, no movie said 
the truth entirely after 9-11 about either iraq or 
Afghanistan war. Maybe the clearest scene was 
“The Hurt Locker” getting Oscar in 2009. Movie 
is about life of an American soldier who is a spe-
cialist of bomb disposal. iraq War was displayed 
via a soldier’s experiences was so realistic in terms 
of style of cinema to reflect truth. However it did 
not reflect political immorality and fraud of war 
and invasion and it was almost never showing 
war’s tragic humane side and cost. Main charac-
ter almost in an inhuman style was a mechanic 
character doing his work every day with an enthu-
siastic preciseness. Purified from every notion that 
is against war, movie did not take a stand either 
favorable or unfavorable; given message was a neu-
tralized message merely consisting of transfering 
events. On the other hand when veteran came back 
home, monotony of his daily family life remained 
so monotone compared with adrenaline while run-
ning fronts through times of war, then syndromes 
of stress disorder after trauma starts to show itself. 
Movie describes motivation behind many times 
going and returning of front, it means the thing 
what exactly today’s empire needs and wants from 
soldiers…

Mark Wahlberg in his movie “Lone Survivor” 
quoted by real story of navy seal Marcus Luttrell 
tells his harrowing experiences about battle in 
Afghanistan. Even it deals with fighting soldiers, 
attachment and cement connecting each other in 
addition to their laudable courage; movie in fact is 
an advertisement reasoning in order to gather can-
didates for sea commandos. taking the road from 
real story of a man survived, movie reflects how 
elite army of America displayed a heroical passion 
and commitment during struggle in American 
Empire wars. Just like today’s war movies, while 
we are enjoying “freedom” at our homes, it praises 
“extraordinary” fight mission of America fighting 
for us to the skies-in a way it recalls that old stere-
otype which is today so clear that it is a lie.

Even it has been almost experienced for fifteen 
years, it is not yet a target of Hollywood it dares 
to adapt brutality and immorality of America’s 
longest war in their history into a movie. This gap 
within history of cinema also clearly seen in deal-
ing with wars by journalism called as “partisan 
press”.
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rına girmek isteyen, uygun Avrupalı ortaklar bulma 
konusunda yardım talep ettiklerini belirtti.

“Made in India”nın prestiji artıyor

Hint firmalarının metal sanayinde uluslararası 
itibara sahip olduklarını belirten isimlerden biri de 
Dr. Hans Peter Merz. Orta Ruhr Bölgesi Sanayi ve 
Ticaret Odası’nın Dış ülkeler Uzmanı Merz’e göre 
Hindistan artık çok fazla ürün üretebilen ilgi çeki-
ci bir sanayiye sahip. Merz, özellikle alaşımlı par-
çaların, torna mamüllerinin ve makine parçalarının 
Hindistan’da mükemmel kalitede üretilebilidiğini 
tecrübelerine dayanarak rahatlıkla söyleyebiliyor. 
Hindistan’ın genel anlamda Alman şirketleri için 
cazibesinin arttığını ifade eden Merz, kendi üre-
tim merkezlerini Hindistan’a kuran ya da haliha-
zırda çalışan bir fabrikayı satın alan orta ve büyük 
ölçekli Alman şirketi sayısının çoğaldığını vurgulu-
yor. “India Europe Al” şirketinin kurucusu Micha-
el Wiemann, Hindistan’daki üretim noktalarında 
çevrenin ve sosyal standartların korunmasına bü-
yük özen gösterdiklerini, Hint ortakların da bu ko-
nularda titiz olduklarını ifade ediyor. Asya kıtasının 
en büyük üretim merkezi olan Çin ile Hindistan’ı 
da kıyaslayan Wiemann, Hint üretimi mamulle-
rin daha kaliteli olduğunu ve Hindistan’da sözleş-
melere daha iyi uyulduğunu belirtti. Çin’e nazaran 
Hindistan’da fiyat güvenliğinin çok daha istikrar-
lı bir seyir izlediğini ve bunun da piyasada bilindiği-
ni kaydeden Wiemann, Hindistan’da yapılan söz-
leşmelerin çoğunun fiyatlarda bir değişiklik olmak-
sızın iki üç yıl geçerliliğini koruduğunu aktarıyor.

Avrupa’dan gelen siparişler Hindistan’ın durgun 
olan iç pazarı için gerçek anlamda ilaç niteliğine 
sahip. Kısacası söz konusu ortaklıklar sadece Al-
man şirketleri için bir avantaj anlamına gelmiyor. 
Bu alışverişin her iki tarafı mutlu ettiği bir gerçek.
(Klaus Deuse, Almanyanın Sesi Radyosu - 12 Ağustos 20014)

Indian companies request help for finding proper 
European partners who would like to enter in In-
dian market and active in metal industry. 

Prestige of “Made in India” increases

One of the names also stating Indian compa-
nies have international dignity in metal industry is 
Dr. Hans Peter Merz. According to Merz, foreign 
Countries Specialist of Middle Ruhr Area Chamber 
of Industry and Trade, India now has an attractive 
industry that can produce many goods. 

By his experiences Merz can so easily tell 
that especially alloyed pieces, lathe goods and 
machine pieces can be produced in India with a 
perfect quality. Stating attractiveness of India 
for German companies increases generally, Merz 
mentions number of middle and big scale Ger-
man companies which situates their production 
center in India or which buy a factory already ac-
tive increases. Michael Wiemann founder of “In-
dia Europe Al” company says they highly care for 
preserving environment and social standards of 
production points in India, Indian partners are also 
attentive to these issues. 

Comparing India with China which is biggest 
production center of Asia, Wiemann stated made 
in India products have more quality and in India 
contracts are kept better. 

Mentioning compared to China, in India price 
guarantee is much more stable and it is known by 
the sector, Wiemann says many contracts in In-
dia keep their validity for two tree years without a 
change in prices. Orders of Europe have drug like 
feature for Indian domestic market which is stag-
nant. In short relevant partnerships do not only 
mean an advantage for German companies, but a 
satisfaction for both sides in fact. (Klaus Deuse, voice of 

Germany Radio – 12th August 2014)
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Kameraların askerleri savaş meydanlarına kadar 
takip ettiği ve gerçek hayatta ölen Amerikalılardan 
akan gerçek kırmızı kanın siyah-beyaz olarak göz-
lemlendiği vietnam Savaşı’nın aksine, yirmi bi-
rinci yüzyılın savaşları, savaşın dehşetine dair her-
hangi bir hakikati gözler önüne sermemeleri için 
yoğun bir sansürden geçiyorlar. 1966 yılı boyun-
ca Amerika’nın en popüler şarkısı, Başçavuş Barry 
Sadler’in “Ballad of the Green Berets” adlı şarkı-
sıydı. Ancak bundan iki yıl sonra Amerika, sava-
şı göklere çıkaran bir noktadan tüm ulusun sava-
şa var gücüyle karşı çıktığı bir noktaya geldi. Hatta 
savaş sempatizanı Başkan Lyndon B. Johnson gö-
revi bırakmak zorunda kaldı. İşte, oturma odaları-
mızdaki televizyon ekranlarında gerçek savaş bu şe-
kilde cereyan etti. 

Elbette, Orta Doğu’daki iki uzun soluklu savaş 
sırasında böyle bir şey gerçekleşmedi. Yeni muha-
fazakar Bush-Cheney rejiminin ortaya attığı ve 
zekice görünen yalanlarla ırak ve Afganistan’ın iş-
gal edilmesine ve 9/11 sahte tertiplerinden çok 
önce ırak’a savaş açma yönünde geliştirdikleri şey-
tani planlarının açıkça ortaya çıkmasına rağmen, 
savaş-karşıtı hareket hiçbir zaman çok güçlene-
medi. Savaş suçlularının savunduğu büyük tasa-
rıya göre, Amerika’nın son savaşlarına dair sterili-
ze edilmiş ve medyada yapay bir şekilde resmedil-
miş tablo, ırak’ta ölen neredeyse bir buçuk milyon 
kişiden hiçbirini veya Amerikan askerlerinin yu-
valarına cesetlerinin dönmesini göstermedi. İşte, 
modern emperyalist savaşların sterilize versiyonu, 
Amerika’nın gönüllüler ordusu tarafından bu şe-
kilde sahneleniyor – onlardan fersah fersah uzak 
petrol zengini yabancı muharebe alanlarında sa-
vaşıp ölmeyen %99’luk Amerikan halkının göz-
lerinin ve beyinlerinin kapsama alanı dışında ka-
lınarak... Amerikan ordusu ile sivil Amerika’nın 
halkı arasında giderek açılan irtibatszılık maka-
sı da, sinsi bir tasarının ürünü. Dolayısıyla, viet-
nam Savaşı’nın tarihsel olarak gelişimini aktaran 
çarpıcı ve neredeyse rahatsız edici bir gerçekçili-
ğe sahip filmler yerine, Amerikan savaşlarına dair 
alabildiğimiz tek şey, ya askere alma hikayeleri ya 
da steril savaş temsilleri... Amerikan imparatorlu-
ğunda yaşayanlar kendilerini daha iyi hissetsin ve 
uluslarının insanlık dışı savaşlarını akıllarına tak-
masınlar diye tarihin danışıklı bir şekilde cici yön-
lerinin aktarılmasına rağmen Hollywood artık sa-
vaşı tarihsel açıdan aktarmak konusunda dahi ne 
bir ilgi, ne bir izin ne de bir cesarete sahip. film 
endüstrisi artık ne savaşı ne de Amerika’yı dürüst 
ve gerçekçi bir şekilde aktaramıyor. Ülkedeki ba-
ğımsız gazeteciliği uzun zamandır susturup öldü-
ren veba, Hollywood’a da sirayet etmiş durum-
da. Hollywood, hükümetin suçluluğunu örtbas 
eden dalavereler üretmenin bir başka sahte sözcü-
sü oldu. Artık daha fazla savaş karşıtı film görme-
yeceğiz; Amerika’nın tiranlığını, baskıcılığını ve 
İmparatorluğun çöküşünü aktaran savaş sonrası 
döneme dair hiçbir film izleyemeyeceğiz.

ABD, tüm ulusal hükümetlere ve üst düzey 
ulus-aşırı işletmelere sahip olup onları kontrol 
eden oligarklar tarafından kontrol ediliyor. CıA-
Pentagon kundakçılarını Hollywood’a gönderi-
yorlar ki, büyük stüdyolarla “canım cicimli” an-
laşmalar yapsınlar; savaş kahramanı propaganda-
sını beyaz perdeye taşısınlar. Savaşın günahları ve 
şiddetin ardındaki hakikati gösteren filmlerin ta-
mamen ortadan kalkması, bugün gündelik yaşan-
tımızda karşılaştığımız sansürün bir başka şekli as-
lında. Herşey bir yana, ortada bir savaş gerçekli-
ği var ve bundan sonraki onlarca muharebe ala-
nı için de vatansever, genç, taze ve beyinleri yıkan-
mış erkek ve kadınlara ihtiyaç var. Savaşın ve şid-
detin gerçek korkusu ve kötü yüzünü ortaya çıka-
ran herhangi bir girişim, süregiden savaş üretim 
makinesinin çarklarını tıkayacaktır. Dolayısıyla, 
tüm bu sahte video oyunları ve sahte filmler de-
vam etsin ki sahte süper kahramanlar fikri etra-
fa yayılsın ki, uydurma Müslüman cihatçıları öl-
dürürken sahte kanları yerlere dökülsün. Bu şekil-
de gerçek insanlar, tıpkı oligarşinin istediği ve ta-
lep ettiği gibi, tüm dünyaya gerçek kanı saçmaya 
devam edecekler. 

Hollywood, ne yaparsan yap, savaşın ve şidde-
tin çirkin yüzünü asla gösterme. vergi olarak biz-
den kesilen dolarların, El Kaide’nin savaşçıları-
na uzun zamandır nasıl finansman, silah ve is-
tihdam kaynağı olarak ulaştığını anlatma. Keza 
onlar aslında, Afganistan’da 1980’lerde, Balkan-
larda 1990’larda ve Suriye, Libya gibi yerler-
de Rusya-Çin-İran-Suriye karşısında yürütülen 
“taşeron” savaşlarda, 9-11’de bizden 3000 kişi-
yi öldürenlerle aynı kişiler... Her ne kadar ülke-
miz girdiği savaşları birbiri ardı sıra kaybetse de, 
tüm bunlar aslında Amerika’yı yok etmeye dö-
nük büyük, oligark Yeni Dünya Düzeni’nin tasa-
rısı. Herkes kaybeder, ama savaştan kar sağlayan 
%1’den daha az kesim, yeryüzündeki her ulusu 
istikrarsızlaştırmak, yoksullaştırmak ve kontrol 
etmek üzere en bariz gündemlerini takip eder-
ler. ABD’de nasıl etkin bir propaganda yürütül-
düğüne dikkat çeken 1980’li yılların CıA eski di-
rektörü William Casey bir keresinde şöyle söyle-
miştir: “Amerikan halkının inandığı herşey sahte 
olduğu an, dezenformasyon kampanyamızın ta-
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21th century wars in contrary to Vietnam War 
where red blood of Americans died in real life ob-
served as black and white and cameras followed up 
to battlefields are subject to strong censorship not 
to reveal any kind of reality about terror of war. 
during 1966 most popular song of America was 
master sergeant Barry Sadler’s song of “Ballad of the 
Green Berets”. However America after two years has 
reached a point where war was praised to the skies 
to one where entire nation was totally opposing the 
war. Moreover head Lyndon B. Johnson who was a 
war sympathizer had to lay down his Office. That 
is to say real war on television scenes at our living 
rooms happened in this way.

Sure such a thing was not experienced during two 
long wars in Middle East. despite iraq and Afghan-
istan were invaded with smart seeming lies that new 
conservative Bush-Cheney regime raised and wicked 
plans developed for offering battle to iraq long be-
fore 9/11 fake contextures were revealed, anti-war 
movement has never become so strong. According to 
major proposal of war criminals, painting pictured 
in media as fake and sterilized in terms of last wars 
of America did not show almost none of 1,5 million 
died people in iraq or dead bodies of American sol-
diers sent to home. Here sterilize version of modern 
imperialist wars are staged in this way by America’s 
volunteers army-as staying out of the coverage area 

mamlandığını anlayacağız.” Savaş borazanlığı gi-
derek daha üst perdeden yapılırken, savaş suçlu-
su Henry Kissinger, Amerikalılara ve özellikle de 
askerlere yönelik tavrını anlatmak için şu ifade-
leri kullanmıştı: “Askerler kalın kafalı, salak hay-
vanlardır; dış politikada piyon olarak kullanılır-
lar.” Kendisinin Yeni Dünya Düzeni planının uy-
gulanması esnasında çok fazla dirençle karşılaş-
madığını aktarırken ise Kissinger şu şekilde övü-
nür: “Yasadışı olanı derhal yaparız, anayasa dışı 
olan ise biraz zaman alır.” Görünen o ki, görev-
lerini çoktan tamamlamışlar. Amerikan anayasası 
çoktan öldü ve rafa kaldırıldı; artık hükümetteki 
hainler tarafından savunulamayacak. 

Genç Amerikalıları savaşın ve şiddetin vahşe-
tini görmemeleri için hipnotize eden, hissizleş-
tiren, beyinlerini yıkayıp gözlerini kör eden zi-
hin kontrol yöntemlerini on yıllar boyu uygulayan 
Hollywood’un propaganda filmleri yoluyla Ameri-
kan hükümeti onlarca kuşağı kendi kanlı ve pis sa-
vaş ihalesi için manipüle etti. Yüzyıllar boyu bera-
berlerinde kanlı cinayetlerle çekip giden %1’lik kana 
susayan ve savaştan kar elde eden vampirler dışında 
kimse kazançlı çıkmıyor bu süreçten... (Globalresearch)

* Joachim Hagopian, West Point’ten mezundur ve Amerikan ordusun-
da görev almıştır. Kendi askeri deneyimlerini temel alan bir yaşam öykü-
sü kaleme almıştır. yazılarında Amerika’nın uluslararası ilişkilerine, lider 
kadrosuna ve ulusal güvenlik meselelerine odaklanır; bunları inceler. Or-
dudaki görevinin ardından Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans dere-
cesi almış ve çeyrek yüzyıldan uzun süre zihin sağlığı alanında lisanslı bir 
terapist olarak görev yapmıştır.

of eyes and brains of American society which is of 
99% and did not die fighting at outsider battle-
fields of oil-rich by far away from them. Linklessness 
scissors which is stretched day by day between civil 
American society and American army is a product 
of sneaky Project. Consequently, what can we get 
from American wars is either stories of enrolment or 
sterile war representations rather than movies which 
have almost a disturbing and striking reality and 
display historical development of Vietnam War. de-
spite lovely sides of history displayed in a prearranged 
way to make people living in American empire feel 
better and do not mind nation’s inhuman wars, 
Hollywood anymore neither has an interest or a per-
mission or courage to display war historically. Movie 
industry is not able to anymore display either war 
or America in a honest and realistic sense. Plague 
that shuts up and kills independent journalism in 
country for a long time has spread in Hollywood; it 
became another fake spokesman of generating tricks 
that whitewash guilt of government. We will either 
not see anti war movies anymore or watch a movie 
displaying tyranny and repressiveness of America 
and decline of empire regarding post-war period. 

USA is controlled by oligarchs having and con-
trolling senior transnational establishments that 
have and control all national governments virtually. 
They send CiA-Pentagon arsonists to Hollywood so 
they can draw up “dear & darling” contracts with 
big studios; adapt war hero propaganda into movie. 
total removal of movies that display truth behind 
violence and sins of war is another version of censor-
ship today. All aside there is a reality of war and 
a need for patriot, young, fresh and brainwashed 
men and women for tens of next battles. Any kind 
of attempt revealing real fear and bad side of war 
and violence will block up wheels of ongoing war 
producing machine. Therefore all of these fake video 
games and movies continue, fake superheroes idea 
spread then fake Muslim jihadist ones’ fake blood 
spilled when killed. in this sense real people will 
continue spilling blood through entire world just 
like oligarchy asked and demanded. 

Whatever you do, Hollywood, does never display 
ugly face of war and violence. do not tell how dollars 
taken from us as taxes reach Al-Qaida warriors in 
terms of finance, weapon and employment sources for 
a long time. Likewise they are in fact the same peo-
ple with killing 3000 people from us at 9-11, “sub-
contractor” wars against russia-China-iran-Syria 
within regions like Syria and Libya, Balkans and 
Afghanistan through 1990s and 1980s respectively. 
Even our country loses war it went to, all of these in 
fact are Project of oligarch and New World Order in 
an attempt to annihilate America. Everybody lose, 
but less than 1% people gaining from war follow 
most obvious agenda in order to destabilize, impov-
erish and control every nation in the world. Pointing 
out how efficient propaganda is performed in USA, 
CiA old director of 1980s William Casey said: "As 
soon as everything American society believes in is 
fake, we will understand our disinformation cam-
paign is completed.” While war bugle calling is being 
performed by upper tones, in order to tell his behavior 
about Americans and especially soldiers Henry Kiss-
inger said “Soldiers are woodenhead, stupid animals; 
they are used as pawns in foreign policy.” While tell-
ing he did not encounter with much resistance dur-
ing implementation of New World Order, Kissinger 
boasts as such: “We perform illegal one immediately, 
but the one not constitutional takes a little time.” 
it seems that they served out their duty. American 
constitution died a long time ago and shelved; it will 
not anymore be defended by betrayers in government.

American government manipulated tens of gen-
erations for its bloody and dirty war tender via Hol-
lywood’s propaganda movies which perform mind 
control methods washing brains and making blind, 
numbing, hypnotizing young Americans not to see 
savageness of war and violence for tens of years. No 
one gains by this period except vampires gained from 
war and who are bloodthirsty of 1% and popping 
off with bloody murders for centuries. (Global research)

* Joachim Hagopian was graduated from West Point and took charge 
in American army. He wrote a biography which tells about his military ex-
periences. He focuses on international relations of America, leader staff and 
national security issues and analyzes these in his writings. After his role in 
military he had master’s degree in clinical psychology and served as a licen-
sed therapist in terms of mental health for longer than a quarter century. 
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Suriye hava kuvvetleri, Mart ayında Humus’ta 
bulunan ve 12. yüzyıldan günümüze ka-
dar korunabilmiş (Krak des Chevaliers) Haçlı 

Kalesi’ni bombaladı. Kale, Suriye’nin iç bölgelerin-
den ülkenin kıyısına ve Lübnan’ın Beka vadisi giri-
şine açılan tek koridorun üzerinde, stratejik bir ko-
numda bulunuyor. Bu konumu da, tıpkı Haçlı Se-
ferleri döneminde Hospitalier Şövalyelerinde olduğu 
gibi, bölgeyi savaşın en sert yaşandığı yerlerden biri 
haline getiriyor. Kalenin içindeki manastırda Latince 
işlenmiş bir yazıt var: “Zarafet, bilgelik ve güzelliğin 
keyfini sürebilirsiniz ama gururdan sakının, geri ka-
lan her şeyi karartabilir.”

MiG savaş uçaklarının kaleye konuşlanan silah-
lı muhalifleri uzaklaştırma amacıyla kaleyi bombala-
ması sonucu kemerler, yıkık dökük birer kabuğa dö-
nüşmüş. Latince yazıtlar da paramparça olmuş. Ka-
sım ayında muhalif bölgelerden başkent Şam’ın ku-
zeydoğu bölgelerine düzenlenen havan topu saldırı-
ları da, 8’inci yüzyıla ait Emevi Camii’nin paha biçil-
mez mozaiklerini vurdu. Mozaikler, ağaçlar ve bah-
çelerle çevrili şahane binalarıyla Cennet’i tasvir edi-
yordu. Suriyeli yetkililer saldırının ardından yaptık-
ları tadilatla hasarı onardı. Aynı ay düzenlenen bir 
diğer saldırıda da, Şam Kalesi’nin batı çeperinde-
ki duvarında, kalenin Taht Odası’na denk gelen kıs-
mında yaklaşık bir metre genişliğinde büyük bir de-
lik oluştu. Kale, Haçlı kuvvetlerine karşı mücadele-
de Selahaddin Eyyübi’ye, cephaneliklerini tutma-
sı ve karargâh olarak kullanması için verilmişti. Ka-
lenin 12 savunma kulesinden çoğu ve iç avlusunun 
büyük bir kısmı 12’inci yüzyıldan miras. Kale 1985 
yılına kadar da Suriye’de Hafız el Esad yönetiminde 
hapishane olarak kullanılıyordu. Suriye ordusu, ülke-
nin kuzeydoğusunda Roma döneminden kalma yak-
laşık 2000 yıllık çöl kenti Palmira’ya yol ve hendek-
ler kazıp Roma İmparatoru Diocletanius’un karargâh 
olarak kullandığı alana çok sayıda roketatarlar yerleş-
tirdi. Palmira’daki Bel Tapınağı da saldırıların hede-
fi oldu ve kolonlarından ikisi yıkıldı. Roma ile Antik 
Yunan-Pers-Babil mimarisinin bir sentezini sunan ta-
pınak, Orta Doğu’da dönemin dini anlamı açısından 
en önemli yapılarıdan biriydi.

Yapının içinde, aralarında İslam öncesi kalabalık bir 
sahnenin tasvir edildiği ve aralarında tüm yüzü, vücu-
du örtülü bir kadın figürünün de bulunduğu ince iş-
lenmiş çok sayıda heykel ve bloklar vardı. Hala orada 
olup olmadıkları ise bilinmiyor. Palmira’daki zarif gül 
deseni ve akantus yaprakları motifleri, İngiltere’nin 

i n March, Syria Air forces has bombed Krak 
des Chevaliers which was preserved from 
12th century until today in Humus. Castle 

situates in a strategic location on a single corridor 
opening to Lebanon / Beka Valley entrance and 
coast side of country from interior Syria. This situ-
ation makes region one of the places where war 
is experienced so hard just like case of The Hos-
pitalllers through The Crusades. There is a Latin 
epigraph in Castel: “you can enjoy grace, wisdom 
and beauty but beware of pride, it can darken eve-
rything remained.”

Arches turned into a ratty shell by MiG warcrafts 
bombing castle in order to remove armed oppo-
nents deployed there. Latin epigraphs were 
broken to pieces too. Howitzer attacks 
in November from opponent regions 
to northeast side of capital city 
damascus hit priceless mosaics 
of Emevi Mosque from 8th cen-
tury. Mosaics with wonderful 
buildings surrounded by trees 
and gardens, it was describing 
Heaven. Syrian authorities re-
stored damage by their modifi-
cations after attack.

By another attack at the 
same month, wall on west front 
of damascus Castle, where 
castle’s part come across with 
Crown room there formed 
a big hole almost one meter 
width. Castle was given to 
Selahaddin Eyyübi for keep-
ing armoury and using it as a 
quarter during fight against The 
Crusades. Many of 12 defending towers of Castle 
and a big part of interior yard are heritage from 
12th century. Castle was used as a prison till 1985 
in Syria through Hafız el Esad government. 

Syria military excavating roads and dykes in 
almost 2000 years of dessert city Palmira from ro-
man period in northeast of country, placed many 
bazookas into region which was used as a quarter 
by roman emperor diocletanius. Bel temple in 
Palmira also targeted by attacks and two of co-
lons were destroyed. temple presenting a synthesis 
of rome and Ancient Greece-Persian-Babel was 
most important structures in relation to religious 

de 18’inci yüzyıldaki klasik tarzını doğrudan etkile-
di. Motifler hala İngiltere’nin kırsal kesimindeki bir-
çok evin tavanını süslüyor.

Özgür Suriye Ordusu’na bağlı savaşçıların eski çarşı 
yakınlarındaki hamamı karargâh olarak kullanmaları, 
burayı da bombardımanın hedefi haline getirdi. Sal-
dırılarda, yer altındaki bir elektrik santralında çıkan 
yangının alevleri hızla yayıldı ve yalnızca birkaç saat 
içinde çarşının ahşap kapıları küle döndü. ve yine, 
35 binden fazla kişinin geçim kaynağı duman oldu. 
Suriye’nin Halep ve Şam’dan sonraki en büyük kenti, 
ülkedeki fabrikaların ve petrol rafinerilerinin çoğunu 
barındıran Humus kenti. Ülkenin ana yolları ve de-
mir yollarının kesiştiği stratejik noktada bulunan Hu-

mus, savaş boyunca da konumundan dolayı en 
şiddetli çatışmaların yaşandığı kentlerden biri 

oldu. Humus’un tarihi bölgesi, diğer tüm 
Suriye illerinden daha fazla bombalan-
dı. Aralarında aktif durumda çok sayı-
da kilise ve manastırın da bulunduğu 
eski binalar dümdüz oldu. Ümmü el 
Zünnar Kilisesi ve Meryem Ana ke-
merinden de geriye sadece kalıntılar 
kaldı.

Antik çağda Emessa olarak bili-
nen Humus, Hristiyan ve Müs-
lüman toplulukların yüzyıllar 
boyu iç içe geçtiği ve bu yıl Ma-
yıs ayındaki kuşatmaya kadar da 
omuz omuza savaştığı bir yerdi. 
Güneyde, 2’inci yüzyıldan kal-
ma Roma antik şehri Busra bulu-
nuyor. Bir zamanlar Arabistan’ın, 
Roma vilayeti’nin de başkenti 

olan Busra, 13’üncü yüzyılda Ürdün 
sınırı yakınlarına gizlenmiş bir yerle-

şim yeriydi. Bölge savaşta orduya bağlı keskin nişan-
cılar ve şebbiha milisleri tarafından kuşatılmış, kum 
torbaları yığılı pencerelerinden Busra’nın merkezine 
konuşlanan muhalif mevzilerine ateş açılmıştı. Agat-
ha Christie’nin arkeolog kocası Max Mallowan’ın da 
aralarında olduğu bilim insanlarının çalışmalarıyla 
ortaya çıkarılan Mezopotamya’nın meşhur arkeolo-
jik yerleşimleri şimdi, sistematik olarak ıŞİD militan-
ları tarafından ağır makineli silahlarla saldırıya uğru-
yor. Bazı tarihi eserler silah veya nakit para karşılığın-
da el değiştirirken, insan figürleri ya da tanrıları hay-
van kılığında tasvir eden heykeller ıŞİD tarafından İs-
lam değerlerine ters görüldüğü için yok edildi. (bbc)

importance of the period in Middle East. 
inside structure, there were many elaborated 

sculptures and blocks that describes a crowded 
scene through pre islamic period, also including 
a woman figure of which entire face and body are 
covered. it is not known they are still there or not. 
Graceful rose design and acanthus leaf patterns in 
Palmira affected 18th century classic style of Eng-
land. Patterns are still decorating roof of many 
houses in rural area of England. 

The situation of Warriors of free Syria Military 
using bathhouse around old bazaar as quarter 
made also here a target for bombs. during fights, 
flame of fire which was broke out from an under-
ground electric plant spread so fast that wooden 
doors of bazaar reduced to ash in a couple of 
minutes. Again means of existence of more than 
35.000 people went up in smoke. Humus town 
which holds most of factories and oil refineries of 
country is biggest town of Syria after Aleppo and 
damascus. Humus where locates in region main 
roads and railways of country intersect was one of 
the cities that experiences fights so hard because of 
its location during war. Historical region of Hu-
mus was bombed more than all of other cities of 
Syria. Many old buildings including many active 
church and convents became flat. There remained 
just pieces from Ümmü el Zünnar Church and 
Mother Mary Arch.

Humus known as Emessa in ancient times was 
a place where Christian and Muslim societies in-
terlocked for centuries and fought together till in-
vasion in this May. There is roman ancient city 
Bursa from 2nd century in South. Bursa which 
was capital city of rome province of Arabia once 
upon a time was a secret settlement place around 
Jordan border in 13th century. region was sur-
rounded by sharpshooters and Sebbiha Militia 
and fire opened to opponent places deployed in 
center of Bursa from sandbag stacked windows. 
Popular archeological places of Mesopotamia 
found out by scientists including Max Mallowan, 
archeologist husband of Agatha Christie now sys-
tematically were attacked by iŞİd militants with 
heavy machine guns. While some historical arti-
facts were changing hands in exchange for gun or 
cash money, human figures or sculptures describing 
God with animals were destroyed by iŞİd since 
they are against their islamic values. (bbc)

Binlerce tarihi alanla süslü Suriye, 
kültürel mirasının savaş nedeniyle tahrip 
edilmesine ve yağmalanmasına tanık 
oluyor. Ama gönüllüler, zararın tespit 
edilmesi ve ülkenin kültürel kimliğinin 
korunması için ellerinden geleni yapıyor.

Decorated with thousands of historical 
areas Syria is witnessing destruction 
and plundering of its cultural heritage. 
However volunteers do their best to 
determine damage and preserve 
cultural identity of country. 

SAVAşIN YOK ETTİKlERİ

SURİYE’NİN YOK OLAN TARİHİ
dEStrOyiNG HiStOry  

Of SyriA 

DESTRUCTIoN oF wAR
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10 Mart 1966 günü, hayatına karşı yapılan 
31 suikast girişiminden sonra, fransız devlet 
adamı Charles De Gaulle, NATO’nun aske-

ri kanadından fransa’nın çekilmesini emretti. Bu 
karar yaklaşık yarım yüzyıl sonra Nicolas Sarkozy 
başkanlığı döneminde resmen geri çekildi. De Ga-
ulle, İngiliz- Amerikan ekseninden bağımsız bir dış 
politika benimsemişti. (De Gaulle’e göre İngilte-
re, ABD ve eski sömürgeleri ile çok sıkı ekonomik 
ilişkiler içindeydi ve AET’e girmesi birliğin gele-
ceği açısından sakıncalıydı. Ayrıca İngiltere’nin 
Avrupa’da etkin olmak isteyen ABD’nin “truva atı” 
olduğunu düşünüyordu. 1963 ve 1967’de olmak 
üzere iki kez İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne giriş 
başvurusunu veto etti. İngiltere AET’ye ancak de 
Gaulle öldükten sonra girmiştir.)

10 Mart 1966 tarihi, yalnızca fransa’nın NATO 
askeri kanadından çekilmesi ile alakalı bir tarih de-
ğil, aynı zamanda NATO genel merkezinin fran-
sız topraklarından çıkarılarak İttifak Karargahı’nın 
Brüksel’e taşınmasına yol açan bir tarihtir. Bugü-
nün dünyasında da, AB ve Batı askeri ittifak lider-
leri, bilhassa fransa, Almanya ve İtalya’daki seçkin-
ler, fransız liderine karşı yapılan 31 suikast girişi-
mine benzer potansiyel bir Amerikan tepkisinden 
korkmaktalar. Eğer bu ülkeler, Ukrayna’nın işga-
line ve Avrupa Birliği’nin Londra Borsası ve Wall 
Street tarafından finansal olarak yağmalanması-
na karşı çıkmak gibi, kendi ulusal çıkarlarını sa-
vunmaya karar verecek olurlarsa, bu tepki hiç şüp-
hesiz gecikmeden gelecektir. Ancak bu, ülkelerin 
egemen devletler olarak gelecekleriyle kumar oy-
nadığı bir tarihi an olup Amerika politik baskısına 
karşı direnilebilir. fakat bu Avrupalı ülke liderleri 
yozlaşmış ve Washington tarafından asimile edil-
mişlerdir. fransız devlet adamı De Gaulle (1890-
1970), bir örnek mücadele verdi, kendisini ve bil-
hassa bağımsız ve egemen bir ülke olarak fransa’yı 
öldürmeye çalışan güçlere açıkça meydan okudu-
ğu için kazandı. O, NATO’ya bağlı işgal güçlerini 
geri çevirebildi. Böylece Nazizm’e karşı direnişin-
den sonra ikinci direnişi de kazandı. 

Aldo moro ve Enrico mattei

Aynı zamanda Aldo Moro isimli İtalyan devlet 
adamı da, 1973 yılında Başkan Salvador Allende’ye 
karşı tertiplenen darbede Şili’de yaşananları engel-
leyebilen türden “istikrarsızlaştırma-karşıtı” güç-
lü bir hükümet projesiyle ilerlemeye karar verdi-
ğinde, tabiiki can güvenliğinden endişeleniyordu. 
Yine de Moro icraatlarını sürdürdü ve İtalya’da Şili 
usulü darbe olmadı. Darbe olmadı ama, 1978 yı-
lında Kızıl Tugaylar adlı bir örgüt, Moro’yu kaçı-
rıp Roma’nın ortasında hapis tuttu sonra da öldür-
dü. ve Enrico Mattei (1906-1962), uluslararası 
petrol karteli “Yedi Kızkardeşler’e” karşı ekonomik 
gelişme, ucuz ve bol enerji için İtalya’nın hakları-
nı savunduğunda -Mattei, 1945 yılında oluşturu-
lan ıtalian Petroleum Agency’i (Agip) özelleştirme-
si için yönetici olarak atanmıştı. Ancak O, bunun 
yanlış olduğunu görüp, şirketi Yedi Kızkardeşler’le 
rekabet edebilecek büyüklüğe getirmiştir- bü-
yük ihtimalle kendi hayatı için endişelenmektey-
di. Mattei, Kuzey Afrika ülkeleri ve Rusya ile do-
ğal gaz ve petrol anlaşmaları yaptı; Yedi Kızkardeş-
ler kartelinin “tavsiyeleri” aleyhinde hareket etti. O 
da bütün bunların bedelini, 1962 yılında bir uçak 
kazasında hayatını kaybederek ödedi. Bugün, uçak 
kazasının sabotajla gerçekleştiği ispat edildi. 

Alfred Herrhausen

Peki, çeşitli ülkelerin ödenemeyecek borçlarının 
iptalini talep eden, paradoksal olarak paranın ege-
menliğine karşı çıkan, bankacı Alfred Herrhausen’e 
ne oldu? Alfred Herrhausen, insanın paradan para 
kazanamayacağını ve asıl ihtiyacın reel bir ekono-
miye sahip olmak olduğunu bilen, zeki ve başarı-
lı bir Alman bankacı ve ekonomistti. Herrhausen, 
Berlin duvarının yıkılmasından sonra Doğu Avrupa 
ve Rusya’nın reel ekonomisinin kalkınması için ‘Bü-
yük Plan’ı hazırladı. Alfred Herrhausen, kendisinin 
de çalıştığı Alman Bankası Deutsche Bank ile, dışa-

After 31 murder attempts against his life 
on 10th March 1966, french statesman 
Charles de Gaulle ordered french to with-

draw from army of NAtO. This decision was offi-
cially revoked during presidency of Nicolas Sarkozy 
almost half century later. de Gaulle adopted a 
foreign policy which is independent from English-
American axis. (According to de Gaulle England 
was in a close economic relationship with USA and 

rıdan da ıMf ile, Dünya Bankası ve Wall Street’in 
monetarist spekülatörlerine karşı iki cephede birden 
savaş açtı. 30 Kasım 1989’da RAf-Beader Meinhof 
Çetesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş karmaşık 
askeri bir operasyonda Herrhausen’i öldürdü.

Deutshce Bank, Merrill Lynch Şirketi’nin Anshu 
Jain tarafından temsil edilen Londra Borsası’ndaki 
spekülatörlerinin eline düştü, Anshu Jain, halen 
Deutsche Bank eş CEO’su. Bunun sonucunda De-

old colonies and joining the European Economic 
Community was risky for future of the union. in 
addition he was thinking that England was USA’s 
“trojan horse” which would like to be effective 
within Europe. He vetoed application of England 
to join the European Union for two times in 1963 
and 1967. England joined the European Economic 
Community only after Gaulle died.)

date of 10th March 1966 is not only a date 
related with withdrawal of france from army 
of NAtO but also a date resulting in removal of 
NAtO headquarter from france and moving alli-
ance quarter into Brussels. in today’s world EU and 
Western military alliance leaders, especially france, 
Germany and italy elites are afraid of a potential 
American reaction which is similar to 31 murder 
attempts against french leader. if these countries 
decide to defend their national interest as opposing 
plundering of European Union financially by The 
House and Wall Street and invasion of Ukraine, 
this reaction to be sure would come without any de-
lay. However this is a historic moment where coun-
tries as dominant states are gambling with their fu-
ture so it can stand up to political press of America. 
But these European country leaders are degenerated 
and assimilated by Washington. french statesman 
de Gaulle (1890-1970) scrambled as an example, 
he won since he clearly challenge to powers trying to 
kill himself and especially france as an independent 
and dominant country. He could decline occupation 
forces of NAtO. So he won second resistance after 
the one against Nazism. 

Aldo Moro and Enrico Mattei

At the same time when italian statesman whose 
name is Aldo Moro decided to proceed by a pow-
erful governmental Project which is “opponent of 
destabilizing” and kind of able to block experiences 
in Chile during strike planned against Leader Sal-
vador Allende in 1973, he was to be sure hesitat-
ing about his life safety. Even so Moro maintained 
his operations and a strike did not occur in italy as 
kind of Chile. There was not strike but an organiza-
tion called red Brigades in 1978 kidnapped Moro, 
put him in prison in the middle of rome and then 
killed. And when Enrico Mattei (1906-1962), up-
held rights of italy against international oil cartel 
“Seven Sisters” for economic development, cheap 
and plenty of energy-Mattei was appointed as man-
ager to privatize italian Petroleum Agency (Agip) 
found in 1945. However he saw this is wrong and 
expands company in a size that can compete with 
Seven Sisters- probably hesitated for his life. Mat-
tei made gas and oil agreements with North Africa 
countries and russia; moved against “advice” of 
Seven Sisters cartel. He paid price in an air crash 
passing away in 1962. today it is proved that air 
crash occurred by sabotage. 

Alfred Herrhausen

Then, what happened to banker Alfred 
Herrhausen who opposes domination of money par-
adoxically, demand cancellation of various country’s 
debts that cannot be paid? Alfred Herrhausen was a 
smart and successful German banker and economist 
who knows human cannot earn money by money 
and major need is to have a real economy. 

Herrhausen prepared “Big Plan” to develop East-
ern Europe and russia real economies after Berlin 
Wall’s fall. Alfred Herrhausen with deutsche Bank 
where he worked and iMf externally offered bat-
tle against monetarist speculators of Wall Street and 
World Bank within both of two fronts. rAf-Beader 
Meinhof gang killed Herrhausen in 30th Novem-
ber 1989 by a complex military operation which is 
unprecedented. deutsche Bank fell into the hands of 
speculators of Merrill Lynch Company in The House 
represented by Anshu Jain. Anshu Jain is still Co-
CEO of deutsche Bank. As a result of this, deutsche 
Bank transformed into a fraud bog which explicitly 
sabotaged real economy of Germany. 

despite political leaders of Germany are aware 

Umberto Pascali

GüNümüZ AVRUPA’SINA müKEmmEl öRNEKlER

TARİHTEN ALıNACAK DERSLER

Fransız İstihbarat Teşkilatı, cinayet girişiminin koordinatlarını çok kısa bir sürede ve tüm ayrıntılarına kadar ortaya çıkardı. Suikast girişimi, İsviçre şirketi Permindex üzerinden Solidaristlere, Faşist 
Beyaz Rusya göçmen istihbarat örgütüne, FBI’ın Casusluk Bölümü Seksiyon Beş’e, oradan da NATO’ya kadar uzanıyordu.

French Intelligence Service revealed coordinates and details of murder attempt in a very short time elaborately. Murder attempt spreads to Solidarists, Fascist White Russia Migrant Intelligence Service, 
Espionage Department Section five of FBI and then NATO via Switzerland Company Permindex.

PERFECT ExAMPLES FoR ToDAY’S EURoPE 
LESSONS tO LEArN frOM HiStOry 
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of these tendencies, they were convinced for accept-
ing these financial changes imposed by English-
American axis to a great extent. This situation at 
the same time explains their support for regime 
in Kiev sponsored by America. Power of financial 
killers on Germany is real reason of why Germany 
acts parallel with them, why cannot assert country’s 
main interests and why experiencing a divergence 
with russia which is the major economic partner. 
in today’s Europe what was remained was saved by 
leaders de Gaulle, Herrhausen, Mattei and Moro. 
This fatal Europe Project did not include English-
America financial oligarchy. As de Gaulle revealed, 
Europe which he foresees as independent and domi-
nant did not include England. He properly viewed 
Britain as a part of English-American financial 
cartel and main aim of this cartel was to weaken 
Europe and make it inconsistent by undermining 
base of German—french alliance which was gener-
ally quite good till beginning of iraq war in March 
/ 2003. Heritage of these leaders should be assumed 
by today’s Europe. 

How did De Gaulle make his way?

Writer William torbitt describes de Gaulle as the 
man achieving impossible as removing American 
military force from france so swiftly. This is a man-
ner which should be taken as an example by Ger-
man, italian and french leaders in terms of how a 
real leader should act in a possible serious crisis situ-
ation. While today Washington and London - Wall 
Street and The House behind them- rejects to accept 
fight against russia and China, they threaten lead-
ers who try to save national interest of their country. 
These leaders are being used by Washington as co-
horts within the period of destruction and destabili-
zation of European Project.

Assassination attempt to de Gaulle written by 
William tormitt: General de Gaulle was angry 
for assassination plots and attempts. He called in 

his staff he trusted most in france intelligence 
Service and requested to find underlying name 
of assassination attempt they already search 

for. french intelligence Service revealed co-
ordinates and details of murder attempt 
elaborately in a very short time. Murder 
attempt spreads to Solidarists, fascist White 
russia Migrant intelligence Service, Espio-
nage department Section five of fBi and 
then NAtO quarter in Brussels via Switzer-

land Company Permindex. So france intel-
ligence concluded that attempts against life of 
General de Gaulle were privately directed by 

Permindex Company located in Switzer-
land using different intelligence organi-

zations by NAtO in Brussels. All of 
these basically were an intelligence 
front of NAtO using balance of 
intelligence unit of Solidarists who 
located in Munich and of Adolph 
Hitler in Western Germany. Gen-
eral Commandery in charge with 
death of de Gaulle was in the care 

of Section five unit of fBi. 

ra Borsası- Rusya ve Çin’le çatışmayı kabullenme-
yi reddederken, kendi ülkelerinin milli menfaatle-
rini korumaya çalışan liderleri tehdit etmektedirler. 
Bu liderler, Avrupa projesinin imhası ve istikrarsız-
laştırılması sürecinde suç ortakları olarak Washing-
ton tarafından kullanılmaktalar.

William Tormitt’in kaleminden De Gaulle’e su-
ikast girişimi: General De Gaulle suikast komplo-
larına ve girişimlerine karşı öfkeliydi. fransız İs-
tihbarat Teşkilatı’ndaki en güvendiği elemanlarını 
yardıma çağırdı ve onlardan zaten araştırmakta ol-
dukları suikast girişiminin altında yatan ismi bul-
malarını istedi. fransız İstihbarat Teşkilatı, cinayet 
girişiminin koordinatlarını çok kısa bir sürede ve 
tüm ayrıntılarına kadar ortaya çıkardı. Suikast gi-
rişimi, İsviçre şirketi Permindex üzerinden Solida-
ristlere, faşist Beyaz Rusya göçmen istihbarat ör-
gütüne, fBı’ın Casusluk Bölümü Seksiyon Beş’e, 
oradan da Brüksel’deki NATO Karargahı’na ka-
dar uzanıyordu.Dolayısıyla fransız istihbaratı, Ge-
neral De Gaulle’ün yaşamına yönelik girişimlerin, 
Brüksel’de NATO tarafından, farklı istihbarat ör-
gütleri kullanılarak ve özel olarak da İsviçre’de yer-
leşik Permindex şirketi tarafından yönlendirildiği 
sonucuna vardı. Tüm bunlar, temel olarak, Adolph 
Hitler’in Batı Almanya’daki istihbarat birimlerinin 
ve Münih’te konuşlanmış olan Solidaristlerin istih-
barat biriminin bakiyelerini kullanan bir NATO is-
tihbarat cephesiydi. De Gaulle’ün öldürülmesiy-
le görevli birimin genel kumandanlığı ise, fBı’in 
Seksiyon Beş adlı biriminin sorumluluğundaydı.

Kendine düzenlenen suikast girişimlerini, 
NATO karargahındaki fBI’ın Seksiyon Beş 
birimi tarafından yönetilen istihbarat grpla-
rı tarafından yapıldığını öğrenince De Gaul-
le çok sinirlendi ve tüm NATO birimlerinin 
fransız topraklarından defedilmesini em-
retti. fransa ve NATO arasındaki sözleşme 
gereği, General De Gaulle bu birimleri bir 
yıldan önce taşınmaya zorlayamazdı. An-
cak O, NATO’ya fransa topraklarından der-
hal çekilmesini ve örgütün antlaşma düzen-
lemeleri gereğince ilgili silah teçhizatını da 
ortadan kaldırmasını söyledi. ABD’deki bü-
tün silahlı kuvvetlerin istihbarat kolu olan 
Savunma istihbarat Ajansı ve fBI’ın kar-
şı istihbarat ajansı olan Seksiyon Beş’in De 
Gaulle’ün hayatına karşı düzenlenen sui-
kast girişimlerinden sorumlu kuruluşlar ol-
duğu ortaya çıktı. DIA ve Seksiyon Beş, Be-
yaz Rusya Göçmen istihbaratı ve Solidarist-
lerle birlikte çalışıyordu ve çoğu Batı Avru-
pa devleti istihbarat ajansı, suikast planının 
NATO karargahı tarafından doğrudan yön-
lendirildiğinden haberdar değillerdi. 

When he learned assassination attempts 
against him were performed by intelligen-
ce groups directed by Section five unit of 
fBI in NATO quarter, De Gaulle became so 
angry and ordered all NATO units would be 
removed from france territory. By contract 
between france and NATO, General De Ga-
ulle could not force these units to move be-
fore one year. However He said NATO shall 
withdraw from france territory immediately 
and relevant armaments shall be destro-
yed according to contract regulation of or-
ganization. It is revealed that Defense Intel-
ligence Agency which is intelligence servi-
ce of entire armed forces in USA and Sec-
tion five which is cross intelligence agency 
of fBI are responsible units for assassina-
tion attempts against life of De Gaulle. DIA 
and Section five were working with Whi-
te Russia Migrant Intelligence and Solida-
rists and many Western Europe State Intel-
ligence Agencies were not informed about 
assassination plan was directly headed by 
NATO quarter. 

ABD, De Gaulle’e Karşı 
Düzenlenen Suikast 
Girişimlerinden Sorumlu

USA is responsible for 
assassination attempts 
against De Gaulle 

utsche Bank, Alman reel ekonomisini açıkça sabo-
te eden bir yolsuzluk batağına dönüştü. 

Almanya’nın siyasi liderleri, bu eğilimlerin farkın-
da olmalarına rağmen, İngiliz-Amerikan ekseni tara-
fından empoze edilen bu finansal değişimleri kabul 
etmeye büyük ölçüde ikna edildiler. Bu durum, aynı 
zamanda, Kiev’de Amerika’nın sponsorluğunda-
ki rejime verdikleri desteği açıklıyor. Almanya üze-
rindeki finansal katillerin gücü, Almanya’nın neden 
onlarla paralel hareket ettiğinin, ülkesinin temel çı-
karlarını neden savunamadığının ve neden ana eko-
nomik partneri olan Rusya ile fikir ayrılığı yaşadı-
ğının gerçek sebebidir. Bugünün Avrupasında, elde 
kalan ne varsa bu liderler, De Gaulle, Herrhausen, 
Mattei, Moro tarafından kurtarıldı. Bu mukadder 
Avrupa projesi, İngiliz-Amerikan finansal oligarşi-
sini içinde bulundurmuyordu. De Gaulle’nin açı-
ğa çıkardığı gibi, onun öngördüğü bağımsız ve ege-
men Avrupa, İngiltere’yi içermiyordu. O haklı ola-
rak Britanya’yı, İngiliz-Amerikan finansal kartelinin 
bir parçası olarak görüyordu ve bu kartelin asıl ama-
cı, Mart 2003’deki ırak savaşının başlangıcına ka-
dar genel anlamda iyi giden Alman-fransız ittifakı-
nın altını oyarak, Avrupa’yı zayıflatmak ve istikrar-
sızlaştırmaktı. Bu liderlerin mirası, şimdilerin Avru-
pası tarafından üstlenilmelidir.

De Gaulle, Yolunu Nasıl Çizdi?

Yazar William Torbitt, De Gaulle’ü, Amerikan 
askeri güçlerini fransız topraklarından hızlı bir şe-
kilde çıkararak imkânsızı yapan adam olarak tarif 
eder. Bu, gerçek bir liderin ciddi bir kriz durumun-
da nasıl davranması gerektiği konusunda Alman, 
İtalyan ve fransız liderlerince örnek alınması ge-

reken bir davranıştır. 
Bugün Washing-

ton ve Londra - 
onların arkasın-
daki Wall Stre-

et ve Lond-
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Çin Xinhua Haber Ajansı tarafından ya-
yınlanan bir haritaya göre, “İpek Kara 
Yolu ekonomik hattı” Çin’in kuzeybatı-

sındaki Xi’an’dan başlayıp Lanzhou ve Gansu 
Eyaletlerine bir yay çizerek batıya, Xinjiang’ın 
Horgos ve Urumçi kentlerine ulaşacak. Sonra 
Orta Asya’nın güneybatısına uzanıp İran’ın ku-
zeyine varacak; oradan aşağı doğru bir yay çi-
zerek ırak, Suriye ve Türkiye üzerinden batıya 
yönelecek. İstanbul Boğaziçi “İpek Kara Yolu 
ekonomik hattı”nı Avrupa’ya bağlayacak. Bir 
yandan kapsamlı planlar yapılırken, bir yan-
dan da pratik adımlar atılıyor. Çin hükümeti, 
İpek Yolu’nun özellikle altyapı inşası için kolla-
rı sıvamış durumda. Çin, Kaşgar-Pakistan ulus-
lararası demiryolu inşasının hazırlık araştırma-
ları için gerekli fonun ayrıldığını açıkladı. Pro-
je, Çin’in batı ucundaki Kaşgar ile Pakistan’ın 
Arap Denizi’ndeki Gwadar limanını birbirine 
bağlayacak. Kaşgar, Xinjiang bölgesinin önem-
li kentlerinden biri.

Xinjiang Bölgesel Kalkınma ve Reform Ko-
misyonu Başkanı Zhang Chunlin, “1800 kilo-
metre uzunluğundaki Çin-Pakistan demiryo-
lu, Pakistan’ın İslamabad ve Karaçi kentlerin-
den geçecek” dedi. Xinjiang’ın merkezi Urum-
çi kentinde düzenlenen ve iki gün süren ulus-
lararası İpek Yolu seminerinde konuşan Zhang, 
şunları söyledi: “Projeyle ilgili çalışmalar baş-
ladı ancak çevre koşullarının elverişsiz olması, 
coğrafi şartların yarattığı zorluklar gibi neden-
lerle, demiryolu maliyetinin yüksek olacağını 
tahmin ediyoruz.” 

Tamamlandığında 114 bin kilometrelik bir 
demiryolu şebekesine sahip olacak olan proje üç 
ana hattan oluşacak. Kuzey koridoru Rusya’yı 
Çin, Kazakistan ve Moğolistan üzerinden Ku-
zey Kore’ye; ikinci hat ise Rusya’yı, Orta Asya 
ve Kafkaslara bağlayacak. Çin’in güneyinden 
çıkacak üçüncü hat ise Burma, Tayland, Bang-
ladeş, Hindistan, Pakistan ve İran’dan geçerek 
Türkiye’de son bulacak. 25 milyar dolarlık pro-
je tamamlandığında, Paris ya da İstanbul’dan 
Singapur’a trenle gitmek mümkün olacak.

Petrol ve doğalgaz hattı da gündemde

Çin ile Pakistan, demiryolu inşası için ortak 
fon oluşturacak. Zhang, seminerdeki konuş-
masında “Ajandamızda, Çin’den Gwadar lima-
nına petrol ve doğalgaz boru hattının döşenme-
si de yer alıyor” dedi. Çin Uluslararası Liman 
Holding, Gwadar Limanı’nın kullanma ve iş-
letme haklarını geçen yıl Singapur’dan devral-
mıştı. Çin böylece Umman Körfezi’nin hemen 
karşısında, petrol tankerleri için de rahat bir hat 
edinmiş oldu. Zhang, seminerde yaptığı konuş-
mada, Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in yeni İpek 
Yolu Hattı konusunda geçen yıl Eylül ayında 
yaptığı konuşmayı hatırlattı. Xi, Çin ile Orta 
Asya ve Avrupa arasındaki tarihi ticaret yolu-
nun yeniden canlandırılacağını söylemişti. O 
konuşmanın ardından demiryolu ve karayolu 
inşasıyla ilgili çalışmalar hız kazandı.

Çin hükümeti, Xinjiang’ı İpek Yolu hattının 
göbeği olarak planladı. Xinjiang’ın güney, orta 
ve kuzey bölgelerinden geçecek üç ana koridor; 
Çin-Rusya, Çin-Avrupa ve Çin-Pakistan ula-
şım hattının merkezini oluşturacak. Uzun za-
mandır planlanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan 
demiryolu hattıyla ilgili çalışmanın da yakında 

başlayacağı bildirildi. Xingjiang’ın sekiz komşu 
ülkeye sınırı var. Planda, Kırgızistan, Kazakis-
tan ve Rusya ile üç yeni ticaret kapısının açılma-
sı da yer alıyor. Zhang, sosyal istikrar sağlanır 
sağlanmaz, Afganistan ve Hindistan’la da sınır 
kapısının açılacağını söyledi. Kaşgar-Gwadar 
koridoru, Çin Başbakanı Li Keqiang’ın geçen 
yıl Mayıs ayında Pakistan’a yaptığı ziyaret sıra-
sında sonuçlandırılan en önemli anlaşmaydı.

Pakistan’ın da “rüyası”

Geçen yıl Eylül ayında yapılan Çin-Pakistan 
Düşünce Kuruluşları Birinci Yıllık toplantısı-
nın gündeminde de iki ülke arasında kurulacak 
ekonomi koridoru vardı. İki ülkeden politikacı-
larla önde gelen bilim adamlarının, uzmanların 
katıldığı toplantıda, projenin karayolu ve de-
miryolu dışında, ilerde fiber optik bağlantı ile 
boru hattını da içermesi gerektiği vurgulandı. 
Pakistan Dışişleri Sekreteri Shamshad Ahmed, 
toplantıda yaptığı konuşmada, Çin-Pakistan 
koridorunun, her iki ülkenin de “rüyası” oldu-
ğu söyledi; hem büyük yenilenme hareketi için-
deki Çin’in, hem “Asya Kaplanları” arasına da-
hil olmak isteyen Pakistan’ın.

Pakistan’ın Çin Büyükelçisi Massod Halid, 
koridorun, Çin’in batı bölgesini kalkındırma 
politikasına hizmet edeceğini söyledi. Çin’in 
Pakistan Büyükelçisi Zhou Gang da korido-
run Güney Asya ülkeleri arasında ekonomik 
eklemlenmeye, refah artışına katkı sağlayaca-
ğını belirtti. Koridor projesinin, zamanla böl-
gesel güvenliğe, bilimsel ve teknolojik işbirli-
ğine, kültürel ve eğitim işbirliğine de genişle-
yeceği vurgulandı. Çin ile Pakistan arasındaki 
karşılıklı ticaret hacmi 2012 yılında 12 milyar 
doları aştı; 2015’te 15 milyar dolara ulaşılma-
sı hedefleniyor.

İran - Ermenistan Yakınlaşması

Bu arada Batılı ülkeler, tartışmalı nükleer 
programı nedeniyle İran’ı yaptırımlar yoluyla 
tecrit etmeye çalışırken, doğu ve batı sınırları 
kapalı olan Ermenistan uluslararası yaptırımları 
ihlal etmeden komşusu Tahran’la ilişkileri geliş-
tiriyor. Batılı ülkeler, nükleer silah geliştirdiği-
ne inandıkları İran’ı tecrit etmiş durumda. İran 
hakkındaki suçlamaları reddediyor. Batıda Tür-
kiye, doğuda Azerbaycan arasında sıkışan Er-
menistan ise, güney komşusuyla ticaret ilişki-
lerini sessizce geliştiriyor. Richard Giragosian, 
Bölgesel Araştırmalar Merkezi uzmanı. Girago-
sian, “Ermenistan, İran rejiminin sorun yaşa-
madığı ve ilişkileri geliştirmeye hevesli olduğu 
tek komşusu. Ermenistan’ın gözünde, İran da 
kendisi gibi tecrit yaşayan bir ülke. Ermenistan 
gibi İran da düşman veya rakip devletlerle çev-
rili ve her iki ülke de abluka veya yaptırım bas-
kısı altında,” şeklinde konuşuyor.

35 kilometre genişliğindeki ortak sınır, 
Ermenistan’ı ekonomik açıdan kendisinden 
50 kat büyük olan İran’a bağlıyor. Ancak oto-
yollar yavaş ve genellikle tehlikeli olduğundan, 
Ermeniler alternatif yollar arıyor. İran uzma-
nı Gohar İskenderyan’a göre, Ermenistan’ın 
demiryollarını güneye uzatmak en öncelikli 
konu: “finansman bulur bulmaz, demiryol-
larımızı İran’a uzatarak Hint Okyanusu’na ve 
Basra Körfezi’ne açılabiliriz.”

A ccording to a map published by China 
Xinhua News Agency, starting from 
Xi’an at northwest of China, then draw-

ing a bow through states of Lanzhou and Gansu, 
“Economic Line of Silk road” will reach Horgos 
and Urumci towns of Xinjiang at the west. Then 
lying down southwest of Central Asia, it will 
spread north of iran; drawing a bow downward, 
it will go towards west via iraq, Syria and tur-
key. istanbul Bosporus will connect “Economic 
Line of Silk road” with Europe. While exten-
sive plans are being performed, practical steps 
were also taken. Chinese government rolls up 
its sleeves especially infrastructural construction 
of Silk road. it is explained that necessary fund 
was reserved for preparatory research of China, 
Kasgar-Pakistan international railways. Project 
will connect Kasgar at west point of China with 
Gwadar harbor in Arabian Sea of Pakistan. 
Kasgar is one of the most important cities of Xin-
jiang region. 

Zhang Chunlin, head of regional develop-
ment and reform Committee said: “1800 km 
long China-Pakistan railways will pass over is-
lamabad and Karaci towns of Pakistan.” Zhang 
who gave a speech at international Silk road 
seminar which was continued two days and held 
in Urumci center of Xinjiang said: “Works for 
Project had started but we predict cost of rail-
ways would be high since environmental aspects 
are unfavorable and geographical circumstances 
create difficulties.”

Project which will have 114.000 km railway 
network when completed will consist of three 
main lines. North corridor will connect russia to 
North Korea via China, Kazakhstan and Mon-
golia; second line will connect russia to Central 
Asia and Caucasus. Third line starting from 
South of China will pass by Burma, Thailand, 
Bangladesh, india, Pakistan and iran and end 
in turkey. When project at a value of 25 billion 
dollar completed, it will be possible to go from 
istanbul to Singapore by train. 

oil and Gas Line is also at issue

China and Pakistan will create a common 
fund for railways construction. Zhang said in 
his speech at seminar: “We also have installation 
of oil and gas pipe line from China to Gwadar 
harbor at our agenda.” China international 
Harbor Holding took over right to use and oper-
ate Gwadar harbor from Singapore last year. in 
this way China gained a comfortable line for oil 
tankers across Oman Gulf. Zhang in his speech 
at seminar reminded speech of President Xi Jin-
ping about new Silk road in September last 
year. Xi said he would again ensoul historical 
trade route between Central Asia and Europe. 
Pursuing speech, works of railway and highway 
construction accelerated. 

Chinese government planned Xinjiang as 
core of Silk road line. Three corridors that will 
pass by southern, middle and northern regions 
of Xinjiang will form core of China-russia, 
China-Europe and China-Pakistan transpor-
tation line. it is stated that works for China-
Kyrgyzstan-Uzbekistan railway line which had 
been planned for a long time would start soon. 
Xingjiang has frontier with eight neighboring 
countries. Plan also includes three new trade 

gates with Kyrgyzstan, Kazakhstan and russia. 
Zhang said that as soon as stability is provided 
border gates with Afghanistan and india would 
also be opened. Kasgar-Gwadar corridor was 
most important agreement issued during Chinese 
Prime Minister Li Keqiang’s visit in Pakistan in 
May last year. 

A “dream” of Pakistan too

At the agenda of China-Pakistan Think tank 
first year meeting held in September last year, 
there was issue of economy corridor that would 
be constructed between two countries. it is em-
phasized that Project should also include fiber 
optics connection and pipe line in the future in 
addition to highway and railway at the meeting 
leading politicians, scientists and specialists par-
ticipated from both countries. Pakistan foreign 
Affairs secretary Shamshad Ahmed said China-
Pakistan corridor is “dream” of both countries 
in his speech at meeting; for both China within 
extensive reformation and Pakistan who would 
like to get involved in “”Asian tigers”.

Pakistan’s Chinese Ambassador Massod Halid 
said that corridor will serve for development 
policy of western China. 

China’s Pakistan Ambassador Zhou Gang 
stated that corridor will contribute to economic 
articulation and enhance welfare among South 
Asia countries. it is stated that corridor project 
will expand into regional security, scientific, 
technologic, cultural and educational coopera-
tion in time. Mutually trading volume between 
China and Pakistan was more than 12 billion 
dollar in 2012. it is expected that it will reach 
15 billion dollars by 2015. 

Iran-Armenia getting closer

By the way, while western countries are try-
ing to isolate iran because of problematic nu-
clear program via sanctions, Armenia of which 
western & eastern border is closed promoting its 
relationship with neighbor tehran without vio-
lating international sanctions. Western countries 
has isolated iran they believed it is developing 
nuclear weapons. iran rejects accusations. Arme-
nia got into turkey and Azerbaijan at the west 
and east respectively, is silently promoting trade 
relations with southern neighbor. 

richard Giragosian is a specialist of regional 
Survey Center. Giragosian says that “Arme-
nia is the only neighbor which it did not have 
any problems and keen on promoting relations 
with. According to Armenia iran is an isola-
tion country like itself. Just like Armenia, iran is 
also surrounded by enemy or rival countries and 
both countries are under pressure of sanctions or 
blockade.”

Common border of 35 kilometers connects 
Armenia with iran which is 50 times larger 
than itself in terms of economic sense. How-
ever since highways are slow and generally 
dangerous, Armenian people are looking for 
alternatives. According to iran specialist Gohar 
İskenderyan, lengthening railway of Armenia 
through South is the primary issue: “As soon 
as we get financing, we can lengthen our rail-
ways through iran and then spread into indian 
Ocean and Persian Gulf.”

Tarihi İpek Yolu, deve üstünde seyahat 
eden tüccarları, yer yer hurma ağaçlarının, 
kumulların yer aldığı çölleri çağrıştırır. 
Ancak modern İpek Yolu, karayollarıyla, 
demiryolu ağlarıyla döşeniyor; yollar 
limanlara, gümrük kapılarına bağlanıyor, 
yeni gümrük kapıları açılıyor; kısacası İpek 
Yolu yeniden kuruluyor! 

Historical Silk Road reminds of desserts 
travelling merchants on camels, palms in 
places and sand dunes. However modern 
Silk Road is being floored by railway 
systems; roads are connected to customs 
gates, new customs gates are opened; in 
short Silk Road is being established again!

YENİ İPEK YOlU:

ÇİN-PAKİSTAN DEMİRYOLU

CHiNA-PAKiStAN  
rAiLWAyS

NEw SILK RoAD:

Çin Devlet Radyosu - Amerikanın Sesi / China State radio – Voice of America 
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Çin Başbakanı Li Keqiang ve İn-
giltere Başbakanı David Came-
ron yıllık olağan görüşmenin 

ardından birlikte basının önüne çıktı-
lar. 100 milyar dolar, 14 milyar İngi-
liz Poundu ve 10 bin öğrenci gibi bir 
dizi rakam, çeşitli ülkelerden gelerek 
ortak basın toplantısını izleyen med-
ya temsilcilerini en çok etkileyen ko-
nular oldu.

“İşbirliği kalitesi de yükseltilecek”

Çin Başbakanı Li Keqiang ola-
ğan görüşmede yaptığı konuşma-
da, İngiltere ile ticari işbirliğini daha 
da artıracaklarını açıkladı. Li bu ko-
nuda şunları söyledi: “Görüşmede, 
Çin-İngiltere işbirliğinin özünün zen-
ginleştirilmesi konusunda mutabakat 
sağlandı. İkili ticaretin hacmi, 100 
milyar dolara çıkarılacak. Bununla 
birlikte, işbirliğinin kalitesi ve boyu-
tu daha da yükseltilecek. Biz Çin ta-
rafı olarak reform ve yenilik yaratma 
gibi konularda İngiltere ile ortaklık 
kurmaya hazırız.” Ekonomik ve tica-
ri işbirliği, Çin-İngiltere ikili ilişkile-
rinin en önemli dayanağı. Mevcut te-
melde bu işbirliğinin güçlendirilme-
si, iki tarafın ortak arzusu. Çin Baş-
bakanı Li Keqiang görüşmede nükle-
er elektrik, hızlı tren, altyapı ve kent-
leşme gibi alanlarda işbirliğinin de-
rinleştirilmesi önerisinde bulundu. Li 
Keqiang, Çin hükümetinin, Çin işlet-
melerinin İngiltere’deki ilgili projelere 
katılmasını teşvik ettiğini vurguladı.

“İstihdamı artıracak, büyümeyi 
koruyacak”

İngiltere Başbakanı David Came-
ron ise görüşmede yaptığı konuşma-
da, İngiltere’de yatırım yapan Çin iş-
letmesi sayısının artmasını bekledik-
lerini söyledi. 17 Haziran’daki görüş-
mede, finans, enerji, altyapı, eğitim, 
bilim ve teknoloji alanlarında bir-
çok işbirliği belgesi imzalandı. Bütün 
bunlar, iki ülkenin bu alanlarda işbir-
liğini artırma ortak arzusunu göster-
di. İngiltere Başbakanı David Came-
ron bu konuda şunları kaydetti: “Bu-
gün imzaladığımız işbirliği sözleşme-
lerinin toplam tutarı, 14 milyar İn-
giliz Poundu’nu geçti. Bu sözleşme-
ler, iki ülkede istihdamın artırılması 
ve büyümenin korunmasına güç ka-
tacak. Çin ile ortaklığı güçlendirme-
miz, büyümeyi gerçekleştirmeyi, re-
formu derinleştirmeyi ve yenilik ya-
ratmayı amaçlıyor. Çin-İngiltere iki-
li ilişkileri aslında ekonomi boyutunu 
çoktan geçti. İngiltere, Çin’in kalkın-
masının 21. Yüzyılın önemli ve etkili 
gelişmesi olduğunu kavradı. Çin’deki 
büyüme sayesinde milyonlarca insa-
nın yoksulluktan kurtulduğunu se-
vinçle ve takdirle izlemekteyiz.”

Çin bankaları İngiltere’de şube 
açacak

Son Çin-İngiltere Başbakanlar Yıl-
lık Olağan Görüşmesi’nin bir başka 
önemli sonucu, finansal işbirliğinin 
güçlendirilmesi. İki taraf, Renminbi ve 
İngiliz Poundu ile doğrudan ticaret ya-
pılması ve bu amaçla Çin’in İngiltere’de 
bir banka kurması konusunda görüş 
alışverişinde bulundular. Öte yandan, 
Çin sermayeli bankalar da bu yıl içinde 
İngiltere’de şube açacaklar. finansal iş-
birliğine paralel olarak bilim, teknoloji, 
eğitim, kültür alanlarında karşılıklı de-
ğişim güçlendirilecek. 

C hina Prime Minister Li Ke-
qiang and England Prime 
Minister david Cameron 

were together appeared before the media 
after annual ordinary meeting. A range 
of numbers such as 100 billion dollars, 
14 billion British Pound and 10 thou-
sand of students were the most impres-
sive subjects on media representatives 
who were watching joint press meeting 
coming from different countries. 

“Quality of cooperation will also 
increase”

in his speech at ordinary meeting, 
China Prime Minister Li Keqiang said 
they will increase commercial cooperation 
with England more. Li stated: “We came 
to an agreement at meeting in terms of 
enriching core of China-England coop-
eration. Volume of bilateral trade would 
increase to 100 billion dollars. in addi-
tion quality and quantity of cooperation 
would also be increased. As China side 
we are ready for cooperation with Eng-
land in terms of forming reform and im-
provement.” Economic and commercial 
cooperation are most important base of 
bilateral relation of China and England. 
regarding current situation strengthen-
ing this cooperation is wish of both sides. 
China Prime Minister Li Keqiang at 
meeting offered deepening cooperation in 
terms of nuclear electric, high-speed train, 
infrastructure and urbanization issues. 
Li Keqiang stated Chinese government 
encourages Chinese companies to partici-
pate in relevant projects in England. 

“Increase employment, ensure de-
velopment.”

England Prime Minister david Cam-
eron in his speech at meeting said they 
expect number of Chinese companies in-
vesting in England increase. Many coop-
eration documents of finance, infrastruc-
ture, education, science and technology 
were signed in meeting on 17th June. 
All of these showed two countries com-
monly desire to increase cooperation in 
these issues. for the issue England Prime 
Minister david Cameron said that “to-
tal value of cooperation contracts signed 
today is more than 14 billion British 
pound. These contracts will strengthen 
preservation of increase in employment 
and development. Strengthening cooper-
ation with China aims realizing devel-
opment, deepening reform and creating 
improvement. in fact China-England 
bilateral relations already exceeded eco-
nomical aspect. England comprehended 
that development of China is 21th cen-
tury’s important and effective progres-
sion. We watch with happiness and ap-
preciation that millions of people escape 
poverty by development in China. 

Chinese banks will open a branch 
in England

Another important result of China-
England Prime Ministers Annual Ordi-
nary Meeting is strengthening financial 
cooperation. two sides had conference 
in terms of possibility of trade directly 
by renminbi and British pound thus 
China’s establishing a bank in England. 
On the other hand China-capitalized 
banks will also open a branch in Eng-
land in this year. Parallel to financial 
cooperation, mutual change in science, 
technology, education, and cultural ar-
eas will also be strengthened.

ÇİN-İNGİlTERE: 
TİCARETİ YOğUNLAŞTıRACAğıZ

Çin-İngiltere Başbakanlar Yıllık Olağan Görüşmesi 17 Haziran’da yapıldı. Görüşmede ikili ticaretin 2015 yılında 100 milyar ABD Doları’na çıkarılması için ortak çaba harcanması konusunda fikir 
birliğine varıldı. Çin tarafının ayrıca İngiltere’de Renminbi ve İngiliz Poundu arasında doğrudan hesaplama yapılabilecek bir banka kurması konusu da kesinleştirildi. 

China-England Prime Ministers Annual Ordinary Meeting was held in 17th June. By this meeting, it is arrived at a consensus of mutual effort in order to increase bilateral trade to 100 billion USA 
Dollars in 2015. Subject of establishing a bank which is able to directly perform calculations between Renminbi and British Pound in England by China was confirmed. 

Çin Başbakanı Li Keqiang bu konuda şöyle konuş-
tu: “Çin önümüzdeki 5 yıl içinde ingiltere’ye 10 bin 
kamu burslu öğrenci gönderecek. ingiltere’den daha 
fazla öğrencinin Çin’e gelmesini de bekliyoruz. Öğ-
renciler iki ülke arasındaki işbirliğinde köprü rolü oy-
nayabilecekler. Başbakan David Cameron görüşme-
de, Çin vatandaşlarına ingiltere vizesini daha da ko-
laylaştıracaklarını bana anlattı.” Bu yıl, Çin ve ingilte-
re arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 
10. yıldönümü. iki taraf bu fırsattan faydalanarak, or-
tak büyümenin ve hoşgörüye dayalı ortak gelişmenin 
gerçekleştirilmesi için işbirliğini yoğunlaştıracaklarını 
açıkladı. (Çin Devlet Radyosu, Pekin)

China Prime Minister Li Keqiang said for this issue: 
“China will send 10 thousand of students with public 
scholarship to England in 5 years ahead. We are wait-
ing more students coming in China from England. Stu-
dents could function as a bridge in terms of cooperation 
between two countries. Prime Minister David Cameron 
in meeting told to me they will ease England visa for 
Chinese citizens more.” This year is 10th anniversary 
of establishment of comprehensive strategic coopera-
tion between China and England. Both sides using this 
opportunity explained they will intensify cooperation for 
realization of common growth and common develop-
ment based on tolerance. (China Public Radio, Peking)

‘Vizeler Kolaylaştırılmalı’ ‘Visas should be eased’

CHINA-ENGLAND
WE WiLL iNtENSify trAdE 
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Ukrayna’nın Rusya’ya haziran ayı doğalgaz borcu-
nu ödememesine rağmen, Moskova, Ukrayna’ya ve 
Avrupa’ya doğalgaz tedarikini sürdürdü. Öte yan-
dan Naftogaz AB Komisyonu’na, Slovakya üzerin-
den doğalgaz almasını önerdi. Ancak Rusya doğal-
gaz şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller yapı-
lan basın toplantısında, böyle bir durumun ortaya 
çıkması durumunda söz konusu bölgeye gaz akışını 
sınırlayacaklarını söyledi. Öte yandan kısa bir süre 
önce Çin’le 30 yıllık enerji sevkiyatı anlaşması imza-
layan Rusya ise 2018 yılından itibaren komşu ülke-
ye gaz ithal etmeye hazırlanıyor. Çin’in ilk ödemeleri 
yapmaya başladığı belirtiliyor. Gazprom, Çin’den ilk 
aşamada 25 milyar dolarlık ödeme bekliyor.

Ukrayna, doğalgaz bağımlısı bir ülke. Konutlar ve 
fabrikalarda bol miktarda doğalgaz tüketiliyor. Ya-
kın zamana kadar Ukrayna’da ucuz Rus doğalga-
zı kullanılıyordu. Ancak Rusya yanlısı cumhurbaş-
kanı Yanukoviç’in devrilmesinden sonra durum de-
ğişti. Rusya, doğal gaza yüzde 40 zam yaptı. Mer-

r ussia blocking gas delivery in Ukraine will 
start to import gas in neighbor China by 
2018. Europe is anxious about progress. 

Gazprom Gas Company of russia, justifying un-
paid debt of Ukraine, stopped gas delivery and 
explained moving into prepaid system. 

Since Ukraine is transit country for transfer-
ring russian gas into Europe, Europe is anxious 
for a possible energy bottleneck. federal Council 
foreign relations Committee previous head and 
head of German East-European Studies Commu-
nity ruprecht Polenz says russia does not close gas 
valves for the first time and: 

“delivery of russian gas in Europe is for the 
benefit od russia. in conclusion russia is needy for 
gas revenue. This situation plays into the hands of 
Ukraine in terms of negotiations. 

This dispute can be solved by reason. However 
interest of parties and state that russia is making 
use of its gas card against Ukraine shows negotia-

tions would be challenging.”

Peacemaking effort of EU

Günther Oettinger Chief Energy member of Eu-
ropean Union Commission aims to make Ukraine 
and russia come together till mid-July for starting 
negotiations in terms of gas. Oettinger offered a so-
lution which foresees transferring 1 thousand dollar 
debt of Ukraine immediately and quoting between 
300 and 385 dollars per one thousand cubic meter 
gas. However this offer was not accepted by Ukraine 
and russia. Mentioning this subject is highly po-
litical, Oettinger said he is not sure about the real 
matter is paying gas debt or not for russia. Head of 
German East-European Studies Community Polenz 
is at the side of EU should continue peacemaking 
efforts. Polenz says: 

“European Union offered compromise solution 
in negotiations performed but failed till now. it is 
necessary to work in this way. However European 
Union should indicate we could not be a mere spec-
tator for trump of russia in terms of gas. it is not gas 
only; separatists in Ukraine are supported by russia. 
European Union has to think how it could react to 
static and challenging policy of russia harder.”

Ukraine Side of Decision

russia announced moving into prepaid system in 
terms of gas supply for Ukraine after expiry of date 
it has given. According to new system it will supply 
gas in amount of prepayment. After announcement 
it is a puzzle whether gas flow would be cut or not. 
russia Gas Company could not answer this question 
directly. Ukraine Energy and Coal industry Min-
ister yuri Prodan in his governmental speech said 
that russia decreased gas flow through Ukraine in 
zero only supplying gas to deliver in Europe. Prodan 
at the same time said Naftogaz state oil and Gas 
Company of Ukraine could supply gas for consum-
ers in country in addition to keep transit gas flow 
through Europe. 

Ukraine Prime Minister Arseniy yatsenyuk re-
quested draft law prescribing emergency application 
in terms of energy. removing cut-price implementa-
tion of gas for Ukraine in April 2014, russia in-
creased price of 1000 cubic meter gas to 485 USA 
dollars. However Kiev who wants Moscow cut the 
price to 268,5 as in the past stated that they think to 
pay entire gas debt in case price is lowered. 

Ukraine government on 30th May paid to russia 
786 million dollars in respect to its first period gas 
debt of this year. in respect to this situation, russia 
enlarged due date from 2nd June to 10th June to 
pay entire gas debt for Ukraine. According to news 
by reuters despite Ukraine did not pay gas debt of 
June to russia, Moscow continued to supply gas in 
Ukraine and Europe. 

On the other hand Naftogaz proposed EU Com-
mission buying gas via Slovakia. However Aleksey 
Miller head of russian Gazprom gas company said 
they would limit gas flow in relevant region in case 
such a situation emerges in press conference. On the 
other hand russia which signs an energy delivery 
contract of 30 years with China for a short time ago 
is getting ready for import gas in neighbor country 
by 2018. it is stated that China made first payment. 
Gazprom is waiting 25 billion dollar payment from 
China in the first stage. 

Energy Crisis in Ukraine

Ukraine is a gas addict country. Plenty of gas is 
consumed by houses and factories. Until recently 
cheap russian gas was being used in Ukraine. How-
ever after fall of russian sided President yanukoviç, 
situation has changed. 

russia increased gas price by 40%. According 
to energy specialist Pierre Noel from international 
institution for Strategic Studies whose headquarter 

RUSYA, YöNüNü ASYA’YA DöNüYOR

DOğALGAZ KRİZİNİN AB’DE 
UYANDıRDığı ENDİŞE

RUSSIA TURNING ITS wAY To ASIA

ANXiEty Of GAS CriSiS iN EU 

Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduran 
Rusya, 2018 yılından itibaren komşusu 
Çin’e doğalgaz ithalatına başlayacak. Av-

rupa gelişmeler karşısında endişeli. Rusya’nın doğal-
gaz şirketi Gazprom, Ukrayna’nın ödenmeyen borç-
larını gerekçe göstererek, doğalgaz sevkiyatını dur-
durmuş ve ön ödemeli sisteme geçildiğini açıkla-
mıştı. Ukrayna, Avrupa’ya Rus gazının taşınmasın-
da transit ülke konumunda olduğundan, Avrupa’da 
da enerji darboğazı yaşanmasından endişe ediliyor. 
federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu eski başkanı 
ve Alman Doğu Avrupa Çalışmaları Topluluğu’nun 
Başkanı Ruprecht Polenz, Rusya’nın gaz vanalarını 
ilk kez kapatmadığını söyleyerek şu açıklamayı yapı-
yor: “Avrupa’ya Rus gazının sevk edilmesi Rusya’nın 
da çıkarına. Sonuç olarak Rusya da doğalgaz ge-
lirlerine muhtaç durumda. Bu, Ukrayna’nın eli-
ne müzakerelerde bir koz veriyor. Bu ihtilaf akılla 
çözülür. Ancak tarafların menfaatleri ve Rusya’nın 
Ukrayna’ya karşı doğalgaz kartını kullanması müza-
kerelerin zorlu geçeceğini gösteriyor.”

Avrupa Birliği Komisyonu’nun enerjiden sorum-
lu üyesi Günther Oettinger, Temmuz ayı ortaları-
na kadar Ukrayna ile Rusya’yı doğalgaz konusun-
da müzakerelere başlamaları amacıyla bir araya ge-
tirmeyi hedefliyor. Oettinger, Ukrayna’nın 1 milyar 
dolarlık borcunun hemen havale edilmesini ve bin 
metreküplük doğalgaza 300 ila 385 dolar arasında 
fiyat biçilmesini öngören bir çözüm önerisi sundu. 
Ancak bu öneri ne Ukrayna’dan ne de Rusya’dan 
kabul gördü. Bu konunun oldukça siyasi olduğu-
nu vurgulayan Oettinger, Rusya için esas mesele-
nin doğalgaz borcunu ödemesi olduğundan da pek 
emin olmadığını dile getirdi.

Alman Doğu Avrupa Çalışmaları Topluluğu’nun 
Başkanı Polenz, AB’nin arabuluculuk faaliyetleri-
ni sürdürmesi gerektiği görüşünde. Polenz, “Av-
rupa Birliği, şu ana kadar yürütülen fakat başarı-
sızlığa uğrayan müzakerelerde, uzlaşma önerisin-
de bulundu. Bu yolda çalışmaya devam etmek ge-
rekir. Ancak Avrupa Birliği’nin Rusya’ya doğalga-
zı koz olarak kullanmasına seyirci kalmayacağımızı 
göstermesi gerekiyor. Sadece gaz meselesi de değil, 
Ukrayna’daki ayrılıkçılar da Rusya’dan destek görü-
yor. Avrupa Birliği, Rusya’nın değişmeyen müdaha-
leci politikasına nasıl daha sert şekilde karşılık veri-
lebileceğini düşünmek zorunda” diyor.

Kararın Ukrayna Yansımaları

Rusya, verdiği son tarihin dolmasının ardından 
Ukrayna’ya doğalgaz tedariğinde ön ödeme sis-
temine geçtiğini duyurdu. Yeni sistem uyarınca, 
Ukrayna’ya yalnızca ön ödeme yaptığı miktar ka-
dar doğalgaz verilecek. Söz konusu duyurunun ar-
dından, Ukrayna’ya gaz akışının kesilip kesilmeye-
ceği merak konusu oldu. Rusya doğalgaz şirketi bu 
soruyu doğrudan cevaplamadı. Ukrayna Enerji ve 
Kömür Sanayi Bakanı Yuri Prodan yaptığı hükümet 
toplantısında, Rusya’nın Ukrayna için doğalgaz akı-
şını sıfıra indirdiğini, yalnızca Avrupa’ya aktarılacak 
doğalgazı temin ettiğini söyledi.

Prodan aynı zamanda Ukrayna devlet petrol ve 
doğalgaz şirketi Naftogaz’ın istikrarlı bir şekilde ül-
kedeki tüketicilere doğalgaz sağlayabilmenin yanı 
sıra, Avrupa’ya transit gaz akışını koruyabileceğini 
ifade etti. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ise, 
enerji alanında acil durum uygulanmasını öngören 
yasa tasarısının hazırlanmasını istedi.Rusya, 2014 
yılının nisan ayı itibarı ile Ukrayna’ya yönelik indi-
rimli doğalgaz fiyatı uygulamasını kaldırarak, 1000 
metreküp doğalgazın fiyatını 485 ABD Doları’na 
yükseltti. Ancak, Moskova’dan fiyatı eskiden oldu-
ğu gibi 268,5 dolara indirmesini isteyen Kiev, fiya-
tın aşağı çekilmesi durumunda tüm doğalgaz borçla-
rını ödemeyi düşündüklerini belirtti. Ukrayna yöne-
timi, 30 Mayıs’ta, bu yılki ilk dönem doğalgaz borcu 
karşılığında Rusya’ya 786 milyon dolar ödedi. Rus-
ya, bu gelişme karşılığında Ukrayna’nın tüm doğal-
gaz borcunu ödemesi için son tarihi 2 Haziran’dan 
10 Haziran’a uzattı. Reuters’in haberine göre, 

“Constructing new pipe lines are crucial in terms of connecting Middle East to EU. Infrastructure of pipe line whose construction was prescribed in Turkey could provide gas delivery to European market 
till 25 billion cubic meters annually. In a longer-run perspective Turkmenistan, Iraq, Iran-if it meets requirement of revoking sanctions-and other countries also can significantly contribute in expansion 

of South Gas Corridor. It is important that foreign policy towards these countries is consistent and oriented towards this aim.”

“Orta Doğunun AB’ye bağlanması kapsamında yeni boru hatlarının yapımı hayati önem taşıyor. Türkiye’de inşası öngörülen boru hattı altyapısı, yılda 25 milyar metreküpe kadar doğalgazın 
Avrupa pazarına ulaştırılmasını temin edebilir. Daha uzun vadeli perspektifte Türkmenistan, Irak ve yaptırımların kaldırılması şartlarını karşılarsa İran ve diğer ülkeler de Güney  

Gaz Koridoru’nun genişlemesine ciddi katkı yapabilir. Bu ülkelere yönelik dış politikanın uyumlu ve bu gayeye dönük olması önemli.”

Turquie Diplomatique



kezi Londra’daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü’nden enerji uzmanı Pierre Noel’e göre Uk-
rayna, ciddi bir ikilem içinde. ”Ukraynalı liderlerin 
önünde çok zor bir seçenek var. Ya ucuz doğalgaz 
için Rusya’ya boyun eğecekler ya da siyasi bağımsız-
lıklarının bedelini pahalı doğalgazla ödeyecekler.”

 Ukrayna yıllardır Rusya’dan ucuz doğalgaz sa-
tın alıyordu. fiyatın indirimli olmasının nede-
ni, Rus doğalgazını dev Avrupa pazarına taşıyacak 
tek hattın Ukrayna’dan geçmesiydi. Rusya ve müş-
terileri, Ukrayna’yı devredışı bırakacak iki yeni do-
ğalgaz boru hattı üzerinde yıllardır çalışıyor. Amaç, 
doğalgazı Ukrayna’ya da diğer müşterilere oldu-
ğu gibi aynı fiyata satmak.Pierre Noel, Orta Avru-
pa ülkelerindeki gibi can acıtan reformlar yapmak 
için Ukrayna’da ulusal uzlaşma yapmanın zor olaca-
ğı görüşünde. ”Ukrayna, siyasi ve ekonomik çizgi-
lerle ikiye ayrılmış bir ülke. Ülkenin bir bölümü, re-
formların yapılması için istek gösterirken diğer bö-
lümü, bu reformları yapmak için hiçbir iyi niyet ve 
kararlılık göstermiyor.”

Çin-Rusya Gaz Anlaşması

Mayıs ayının sonunda Çin ve Rusya arasında ta-
rihi bir anlaşma imzalandı. Çin Cumhurbaşkanı Xi 
Jinping ve Rusya Devlet Başkanı vladimir Putin’in 
tanık olduğu 400 milyar dolarlık anlaşmaya göre, 
Rus doğalgaz şirketi Gazprom, 30 yıl boyunca Çin’e 
yıllık 38 milyar metreküp gaz tedarik edecek. Bu 
çerçevede Gazprom tarafından dün düzenlenen 
basın toplantısında, şirketin Asya ve Pasifik piya-
sasındaki durumu hakkında gelişmelere yer veril-
di. Gazprom Direktör Yardımcısı Alexander Med-
vedev basın toplantısına, söz konusu tarihi anlaş-
mayla başladı ve bu anlaşmanın Guinness Rekorlar 
Kitabı’na kaydedilmesi gerektiğini söyledi. Medve-
dev, bu konuda şunları söyledi: “Dün bu anlaşma-
nın Guinness Rekorlar Kitabı’na kaydedilmesi ge-
rektiğini söyledim, bu espri değil, çünkü bu anlaş-
ma doğalgaz sektörü tarihinde imzalanan en büyük 
bir anlaşma konumunda. Anlaşma boyunca, Çin’e 1 
trilyon metreküp gaz tedarik edeceğiz.”

Şirketin 4 yıldan sonra Çin’e gaz göndermeye 
başlayabileceğini ifade eden Medvedev, bu anlaş-
manın Gazprom için kazançlı olduğunu vurguladı. 

is in London, Ukraine is experiencing a serious di-
lemma. “There is a very difficult option for Ukraine 
leaders. They either agree to russia for cheap gas or 
they will pay price for their political independency 
with expensive gas.”

for years Ukraine used to buy cheap gas from 
russia. reason why price is at a discount, the only 
line that will carry russian gas into European mar-
ket was passing through Ukraine. russia and its 
customers have been working on two new gas pipe 
lines which will by-pass Ukraine for years. 

Aim is selling to Ukraine by the same price of 
other customers. Pierre Noel thinks it is difficult to 
make a national agreement in Ukraine in order 
to make stinging reforms just like in Middle 
East countries. “Ukraine is a country divided 

into two by political and economic lines. One 
part of country wants reforms but other part does 
not show goodwill or determination for these re-
forms.”

China-Russia Gas Contract

At the end of May a historical contract signed be-
tween China and russia. According to contract of 
400 billion dollar that China President Xi Jinping 
and russia Head of State Vladimir Putin also wit-
nessed russian gas company Gazprom will supply 
38 billion cubic meter gas to China for 30 years. in 
this sense in press conference of Gazprom, develop-
ments about company’s situation in Asia and Pacific 
markets were mentioned yesterday. 

deputy director of Gazprom, Alexander 

Medvedev şunları ifade etti:”Anlaşma 30 yıl müd-
detli. En erken 4 yıl, en geç 6 yıl sonrasında gaz te-
darik etmeye başlayacağız. Tabii, gazın gönderilme-
si için Çin’in altyapı tesisleri inşasını tamamlama-
sı gerekiyor. Çin’in en kısa zamanda tüm inşaatı ta-
mamlayacağına inanıyorum. Dolayısıyla, önümüz-
deki 4-6 yıl arasında gaz göndermeye başlayacağız.”

Anlaşmayı hayata geçirmek için büyük miktar-
da yatırımın nakil hatları ve diğer altyapı tesisleri-
nin inşasında kullanılacağına işaret eden Medvedev, 
Rusya’daki altyapı tesisleri inşası için 55 milyar do-
lar harcanacağını söyledi. Medvedev gaz tedarik et-

meden önce Çin’in 25 milyar dolarlık ön ödeme 
yapacağını belirtti. Medvedev sözlerine şöyle 
devam etti: “Yatırım sistemini iyileştirmek için 
Çin ile anlaştık. Gaz tedarik etmeden önce Çin 

şirketimize 25 milyar dolarlık ön ödeme yapa-
cak. Detayları hâlâ görüşülüyor.”

Batı hattının inşasına değinen Medvedev, 
Çin’le söz konusu mesele için yeniden görüşmeler-
de bulunacağını kaydetti. Medvedev şöyle konuştu: 
“Biliyorum ki en kısa zamanda batı boru hattı hak-
kında bilgi almak istiyorsunuz. Batıdaki boru hat-
larına ilişkin müzakerenin yeniden başlatılması için 
Çin ile anlaştık. Müzakere yakın zamanda yapılabi-
lir. Ama şu anda önce doğu hattıyla ilgili meseleleri 
çözmemiz lazım. Ön ödeme dahil. “

Öte yandan, Rusya Kamuoyu fonu tarafından 
yayımlanan bir ankete göre, Rus halkının yarıdan 
fazlası Çin’le doğalgaz anlaşmasını olumlu karşıla-
dı. Bunun yanı sıra, ankete katılanların yüzde 76’sı 
Çin-Rusya ilişkilerinin iyi geliştiğini, yüzde 78’i 
Çin’in Rusya’nın dostu olduğunu belirtti.

Medvedev started to press conference by the histori-
cal contract and said this contract should be regis-
tered in Guinness Book of World records. for this 
issue Medvedev said: “yesterday i said this contract 
should be registered in Guinness Book of World 
records, it is not a quip because this contract is the 
biggest contract signed in history of gas sector. dur-
ing contract we will supply 1 trillion cubic meter 
gas in China.”

Stating company could start delivering gas into 
China after 4 years, Medvedev mentioned this 
contract is advantageous for Gazprom. Medvedev 
said: “Contract is for 30 years. We will start to sup-
ply gas at least 4 at most 6 years later. Of course, 
China should complete infrastructure construction 
to transfer gas. i believe China will complete whole 
construction at the shortest time. So we will start to 
deliver gas in next 4-6 years.”

Stating a significant investment will be used for 
construction of transmission line and other infra-
structure facilities in order to actualize contract, 
Medvedev said 55 billion dollar will be spent for 
construction of infrastructure facilities in russia. 
Medvedev stated that before supplying gas China 
will make a prepayment of 25 billion dollars. 
Medvedev also said: 

“We agreed with China to develop our invest-
ment system. Before supplying gas China will make 
a prepayment of 25 billion dollars to our company. 
details are still being discussed.”

Pointing out construction of western line, 
Medvedev stated he will have meetings again for 
relevant issue with China. Medvedev said: 

“i know you would like to get information about 
western pipe line at the shortest time. We agreed 
with China to restart negotiations about western 
pipe lines. Negotiations might be conducted in the 
near future. However first of all we should solve is-
sues about eastern line, including prepayment.” 

On the other hand according to a questionnaire 
published by russia Public Opinion fund, more 
than half of russian society are positive about gas 
contract with China. in addition 76% of people 
participated in questionnaire mentioned China-
russia relationship is developing and 78% men-
tioned China is a friend of russia. 
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AB’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltma tar-
tışmasında Türkiye alternatifi gündeme oturdu. Uk-
rayna krizinin yoğunlaşmasıyla, Türkiye üzerinden 
geçen Güney Koridoru en ciddi seçenek olarak gös-
terildi. AB Enerji Komiseri Günther Öttinger’in ba-
sın toplantısıyla açıkladığı Avrupa Enerji Güvenli-
ği Stratejisi raporunda, 2020 yılından itibaren yıl-
da 10 milyar metreküp doğalgazın, Trans Anadolu 
(TANAP) ve Trans-Adriyatik (TAP) boru hattı proje-
lerini kapsayan Güney Koridoru’ndan AB pazarına 
ulaştırmasının beklendiği vurgulandı. Raporda şu 
değerlendirmeler yer alıyor: “Orta Doğu’nun AB’ye 
bağlanması kapsamında yeni boru hatlarının yapı-

mı hayati önem taşıyor. Türkiye’de inşası öngörülen 
boru hattı altyapısı, yılda 25 milyar metreküpe ka-
dar doğalgazın Avrupa pazarına ulaştırılmasını te-
min edebilir. Daha uzun vadeli perspektifte Türk-
menistan, Irak ve yaptırımların kaldırılması şartla-
rını karşılarsa iran ve diğer ülkeler de Güney Gaz 
Koridoru’nun genişlemesine ciddi katkı yapabilir.”

2013 yılında toplam 400 milyar Euro değerinde 
enerji ithalatı gerçekleştiren AB, bu miktarın 130 
milyar Eurosunu Rusya’ya ödedi. Estonya, Leton-
ya, Litvanya, Slovakya, finlandiya ve Bulgaristan 
da enerjide Rusya’ya bağımlılık yüzde 100’ü oluş-
turuyor.

Rusya’ya Bağımlılığına, TÜRKİYE AlTERnATİfİ
Turkey alternative came to the fore in terms of 

discussion about decreasing energy dependence 
of EU in Russia. By deepening of Ukraine crisis, 
South Corridor passing through Turkey was stated 
as most significant option. It is mentioned in Eu-
ropean Energy Security Strategy report Günther 
Öttinger EU Energy Commissioner explained via 
press conference it is expected that 10 billion cu-
bic meter gas per year would be delivered to EU 
market via South Corridor which includes Trans 
Anatolia (TANAP) and Trans-Adriatic (TAP) pipe 
line projects by 2020. Report also includes: “Con-
structing new pipe lines is crucial in terms of con-

necting Middle East to EU. Infrastructure of pipe 
line whose construction was prescribed in Turkey 
could provide gas delivery to European market till 
25 billion cubic meters annually. In a longer-run 
perspective Turkmenistan, Iraq, Iran-if it meets 
requirement of revoking sanctions-and other coun-
tries also can significantly contribute in expansion 
of South Gas Corridor.”

EU which performed energy import worth 400 
billion Euros totally in 2013 paid 130 billion Euros 
of this amount to Russia. Estonia, Latvia, Lithua-
nia, Slovakia, finland and Bulgaria have 100% of 
energy dependence in Russia. 

TURKEY AlTERnATIVE to Russian Dependency
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Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel geç-
tiğimiz günlerde Çin’i ziyaret etti. Hagel’ın 
ziyareti iki ülke arasındaki askeri işbirliği ça-

balarına odaklansa da, Çin’in bölgesel politikalarının 
iki ülke arasında yarattığı gerginliği de ortaya koydu. 
Hagel’ın Çin’e yaptığı ilk ziyaret dostluk mesajlarıy-
la doluydu. Hagel, Çin’in sahip olduğu tek uçak ge-
misini ziyaret etti ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 
ile görüştü. İki ülke arasındaki işbirliğine odaklanan 
görüşmelerde, bölgesel çatışmalar da ele aldı. Hagel, 
Çin ve Japonya arasında paylaşılamayan Doğu Çin 
Denizi’ndeki adaları, Pekin’in geçen yıl hava savun-
ma sahasına dahil ettiğini açıklamasını açıkça eleştir-
di. Hagel: “Her ülkenin hava savunma sahası oluş-
turma hakkı var. Ancak bunu tek taraflı olarak, hiç-
bir istişarede bulunmadan yapma hakkı yok. Bu ger-
ginlikleri, yanlış anlamaları körükler ve sonunda 
tehlikeli bir çatışmaya sürükler.”

 Çin Savunma Bakanı General Chang Wan-
quan, Hagel’ın bu yorumuna karşılık, toprak so-
runlarının Çin için çok önemli olduğunu söyledi: 
“Bu konuda taviz vermeye niyetimiz yok. En ufak 
bir ihlale bile izin vermeyiz.” Çin Ulusal Savun-
ma Üniversitesi’nde konuşan Hagel, anlaşmazlık-
ları önlemenin yolunun şeffaflıktan geçtiğini söyle-
di. Toplantının soru-cevap bölümünde bir Çinli su-
bay Washington’un, Pekin’in askeri yükselişini en-
gellemek için bölgede taraf tuttuğunu ve gerginlik-
leri körüklediğini öne sürdü. Washington bu iddia-
yı reddetse de, Brookings Enstitüsü uzmanı Jonat-
han Pollack, Amerika’nın bölgede sert bir politika 
izlediğini görüşüne katılıyor: “Çin, Amerikalı yet-
kililerden karmaşık bir mesaj alıyor. Washington, 
bir yandan iki ülkenin askeri güçleri arasında sağ-
lam bir işbirliği geliştirmek istediğini söylerken, di-
ğer yandan Çin’in kesinlikle taviz vermeyeceği alan-
larda mevcut tutumunu tekrarlamanın ötesine geç-
miyor.” Uzmanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 
birkaç yılda büyük bir sıçrama yaptığını söylerken, 
Hagel’ın göreve geldiğinden buyana Çinli meslekta-
şıyla üç kez görüştüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlar 
Çin ve Amerikan kuvvetlerinin son bir yıl içinde or-
tak askeri tatbikatlar da gerçekleştirdini hatırlatıyor.

Başkan Barack Obama, yakın zamanda, bölgede-
ki müttefiklere yeniden güvence vermek amacıyla 

in the region again. China was not current at tour 
program of Obama. 

deductions that America planned for military 
expenses disturbed allied countries in the region. 
According to Bruce Klinger specialist in foundation 
of Heritage research center, deductions made region 
countries doubtful about how Washington is deci-
sive in terms of saving them: “i am sure President 
Obama will reassure our allies for how we are strong 
and decisive. But they believe or not, that is another 
issue. Both our allies and enemies can evaluate a 
budgetary proposal easily like us.”

defense Minister Chuck Hagel had been in Chi-
na before a short time ago from Obama and he said 
America does not see China as an enemy. However 
with its developing military power, Obama govern-
ment sees China as a potential threat. Washington’s 
decision of attacking Syria forces or avoidance of 
military support for Ukraine resulted in question 
marks for the issue whether America would save 
Asian allies or not. 

Asian specialist working in research center called 
Center for a New American Security Ely ratner 
says: By pointing its actions in Syria and Ukraine, 
America’s power and influence is discussed and 
questioned. However we will together see whether 
this tour will give a message for America is still ac-
tive in Asia and bound with commitments or not.”

Asia Strategy of America Faced China ob-
stacle 

America took some steps in 2013 towards shift-
ing its military, diplomatic and economic sources 
to Asia. However this policy has limped because 
of conflict between allies and China’s increasing 
pretention in region. Northeast Asia tour of Vice 
President Joe Biden i last december was aiming 
to restore trust of allies Japan and South Korea in 
terms of America would concentrate on region more. 
However primary issue was China’s declaration of 
air defense area overlapping with problematic re-
gions in South China Sea in meetings. Biden re-
acted to China: “i clearly assert this on behalf of 
the President. We do not acknowledge this decision. 

bir hafta süren Asya gezisine çıktı. Çin, Obama’nın 
gezi programında yoktu. Amerika’nın askeri harca-
malarında yapmayı planladığı kesintiler bölgedeki 
müttefik ülkelerin huzurunu kaçırdı. Heritage vak-
fı adlı araştırma kurumunda görevli uzman Bruce 
Klinger’a göre, kesintiler Washington’un kendilerini 
korumada ne kadar kararlı olduğu konusunda böl-
ge ülkelerini kuşkuya düşürdü: “Başkan Obama’nın 
müttefiklerimize sert sözlerle hala güçlü ve kararlı 
olduğumuz konusunda güvence vereceğinden emi-
nim. Ama onların buna inanıp inanmayacakları ayrı 
bir konu. Hem müttefiklerimiz hem hasımlarımız 
bir bütçe taslağını bizim gibi kolayca değerlendire-
bilirler.”

Savunma Bakanı Chuck Hagel Obama’dan kısa 
bir süre önce Çin’deydi ve Amerika’nın Çin’i düş-
man olarak görmediğini söyledi. Ama Obama yö-
netimi büyüyen askeri gücü ile Çin’i potansiyel bir 
tehdit görüyor. Washington’un Suriye kuvvetleri-
ne saldırmaktan ya da Ukrayna’ya askeri destek ver-
mekten kaçınma kararları, Amerika’nın Asyalı müt-
tefiklerini korumaya kalkıp kalmayacağı konusunda 
soru işaretlerine yol açtı.

Yeni Amerika Güvenlik Merkezi adlı araştırma 
kurumunda görevli Asya uzmanı Ely Ratner şöyle 
diyor: “Suriye ve Ukrayna’daki eylemlerine bakarak 
Amerika’nın gücü ve nüfuzu tartışılıp sorgulanıyor. 
Ama bu gezinin Amerika‘nın Asya’da hala güçlü ve 
taahhütlerine bağlı olduğu konusunda açık bir me-
saj verip vermeyeceğini birlikte göreceğiz.”

Amerika’nın Asya Stratejisi Çin Engeline Ta-
kıldı

Amerika 2013 yılında askeri, diplomatik ve eko-
nomik kaynaklarını Asya’ya doğru kaydırma yo-
lunda adımlar attı. Ancak bu politika, müttefikler 
arasındaki çekişmeler ve Çin’in bölgede giderek ar-
tan hak iddiaları nedeniyle aksadı. Başkan Yardım-
cısı Joe Biden’in geçen Aralık’taki Kuzeydoğu Asya 
gezisi Amerika’nın müttefikleri Japonya ve Güney 
Kore’ye bölgeye daha fazla ağırlık vereceği yolun-
da güvence tazelemeyi amaçlıyordu. Ancak Çin’in 
Doğu Çin Denizi’nde tartışmalı bölgelerle örtüşen 
hava savunma sahası ilan etmesi görüşmelerde baş-

C huck Hagel defense Minister of America 
has visited China in the previous days. 
despite visit of Hagel focuses on efforts of 

military cooperation between two countries, it also 
revealed tension between two countries because of 
China’s regional policies. Hagel’s visit in China was 
full of friendly messages. Hagel visited the only air-
plane carrier China has and met China President 
Xi Jinping. regional conflicts were also issued in 
meeting which focuses on cooperation between two 
countries. Hagel explicitly criticized Pekin’s expla-
nation of including islands in East China Sea that 
cannot be shared between China and Japan into air 
defense area last year. Hagel said: “Every country 
has right to build up its air defense area. However 
it has no right to do this without any consultation 
acting one sided. This situation wakens tensions, 
misunderstandings and contributes to a dangerous 
conflict in the end.”

China defense Minister General Chang Wan-
quan, in response to Hagel’s comment, said territo-
rial problems are so important for China. “We have 
no thought of any concession in this issue. We do 
not allow for even shadow of violation.” talking at 
China National defense University said conflicts 
could be prevented by transparency. during ques-
tion and answer a Chinese officer asserted Wash-
ington took sides to block Peking’s military rise in 
region and wakens tension. Even Washington rejects 
this, Jonathan Pollack; specialist of Brookings in-
stitution grants America has a strict policy in the 
region: “China gets a complicated message from 
American authorities. While Washington says it 
would like to develop a strong cooperation between 
two countries’ military power, it does not go beyond 
repeating current attitude in terms of regions that 
China will never make concessions to.” While spe-
cialists say relationship between two countries has a 
big shift in the last few years, they point Hagel met 
his Chinese colleague three times since he took office. 
Specialists also points that Chinese and American 
forces performed common military implementations 
in the recent year. 

President Barack Obama, recently, has gone on 
Asia tour for one week in order to reassure allies 

ASYA STRATEJİSİ 

AmERİKA-ÇİN İlİşKİlERİ ÇOK 
SORUNlU

Amerika 2013 yılında askeri, diplomatik ve ekonomik kaynaklarını Asya’ya doğru 
kaydırma yolunda adımlar attı. Ancak bu politika, müttefikler arasındaki çekişmeler ve 
Çin’in bölgede giderek artan hak iddiaları nedeniyle aksadı. Çin’in Doğu Çin Denizi’nde 
tartışmalı bölgelerle örtüşen hava savunma sahası ilan etmesi üzerine Biden tepki 
gösterdi: “Başkan adına şunu açıkça söylüyorum. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu hiçbir 
şekilde Amerika’nın askeri operasyonlarını etkilemez. Etkisi sıfır olur.”

America took some steps in 2013 towards shifting its military, diplomatic and economic 
sources to Asia. However this policy has limped because of conflict between allies and 

China’s increasing pretention in region. As China declared air defense area overlapping 
with problematic regions in South China Sea, Biden reacted: “I clearly assert this on 

behalf of the President. We do not acknowledge this decision. This in no way does not 
affect military operations of America. Effect would be zero.”
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lıca konu oldu. Biden Çin’e tepki gösterdi: “Başkan 
adına şunu açıkça söylüyorum. Biz bu kararı tanı-
mıyoruz. Bu hiçbir şekilde Amerika’nın askeri ope-
rasyonlarını etkilemez. Etkisi sıfır olur. Çin’den ger-
ginlikleri ve olayları tırmandırma riskini arttıran 
adımlar atmaktan kaçınmasını bekliyoruz.”

Japonya, Güney Kore ve Amerika bölgede mey-
dan okurcasına askeri uçak uçururken Güney Kore 
savunma sahasını Çin’inkiyle örtüşecek şekilde ge-
nişletti. Uluslararası Kriz Grubu’ndan Dan Pink-
ston genişletilmiş hava savunma sahasının uçak-
lar için tehlike yarattığı görüşünün abartılı olduğu-
nu öne sürüyor: “Çin’in uçaklara müdahalesi hiçbir 
şekilde çıkarlarına uygun düşmez. Elbette, sivil ya 
da askeri uçaklar için sorun var. Sanırım Çin şimdi 
Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar çevresin-
de uçan yabancı uçakları durdurma ya da düşmanca 
müdahale için yasal yetkisi olduğunu iddia edecek-
tir. Ama mevcut durumu tırmandırma ve düşman-
ca bir eylem içine girmeyi istemeyecektir. Şu sırada 
bunu yapacaklarını sanmıyorum.”

Çin askeri hak iddiaları çerçevesinde Brunei, Ma-
lezya, filipinler, Tayvan ve vietnam ile bölgesel 
uyuşmazlığa düştüğü Güney Çin Denizi’ne uçak 
gemisi göndererek tatbikat yaptı. Biden’in ziyareti 
sırasında uçak gemisine eşlik eden bir Çin savaş ge-
misi bir Amerikan füze kruvazörünün yoluna çıka-
rak Amerikan gemisini çarpışmamak için rota de-
ğiştirmeye zorladı. Kookmin Üniversitesi’nden Pro-
fesör Park Hwee Rhak, Çin’in bu tür girişimlerini 
önlemek için, Seul-Tokyo ilişkilerinin düzeltilmesi 
çağrısında bulunuyor:”

ABD Afrika’da Çin’le Yatırım Yarışına Giriyor

Uzmanlara göre, yüksek risk içermesi yüzünden 
Amerikan ve Avrupa şirketlerinin Afrika’ya yatırım 
konusunda yavaş davranması Çin’in devreye gir-
mesine neden oldu. Başkan Barack Obama’nın ta-
nımıyla, Amerika’nın Afrika’ya yatırımları arttırma 
macerası yeni başlayabilir, ama kıtada Çin gibi, ya-
tırım alanında önemli adımlar kaydetmiş jeopolitik 
rakipler bulunuyor. Çin’in Afrika’daki izleri çok bü-
yük. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da, Pekin 

hükümetinin bağışladığı 20 katlı Afrika Birliği bina-
sı da Çin’in bölgedeki hedeflerini özetlemeye yeter.

Profesör Winston Wole Soboyejo, “Küresel bü-
yüklük hedefine ulaşan ülkeler, arkalarında görkem-
lerinin kanıtı olarak büyük izler bırakmak ister” di-
yor. Princeton Üniversitesi’nden Profesör Wole 
Soboyejo’nun yorumu şöyle: “Bu tarz anıtların hal-
kın kalkınmasına ne ölçüde katkı sağladığı önem-
li. Sonuçta asıl mesele, kalkınmanın halk merkez-
li olmasında.” Çin Afrika’yla ilişkilerini uzun süre-
dir “sömürgeci güçlere karşı kardeşlerin mücade-
lesi” olarak tanımlıyor. Ancak Pekin hükümetinin 
Afrika’nın zengin doğal kaynaklarına ilgi duyan bir 
ticari güç olarak yükselişi, kıtada az da olsa kaygı 
uyandırmışa benziyor. Çinli muhalif eylemci Wei 
Jingsheng, Pekin’in Afrika’ya yatırımlarının sıklık-
la yolsuzluğa bulaştığını söylüyor. Yolsuzluk, ülke-
lerinde bu duruma zaten alışık olan Çin devleti ve 
özel şirketlerinin dışarıya yatırım yaparken de yan-
larında götürdüğü bir özellik haline gelmiş: “Bu in-
sanlar Çin’de zaten yolsuzluğa bulaşmıştı. Şimdi 
bunu Afrika’ya taşıyorlar. Bu da Afrika’da halk ara-
sında öfke ve direnişe yol açıyor.”

Wei, yüksek risk içermesinden dolayı Amerikan 
ve Avrupa şirketlerinin Afrika’ya yatırım konusunda 
yavaş davrandığını, bunun da Çin’in devreye girme-
sine neden olduğunu söylüyor: “Afrika Çin’in arka 
bahçesine dönmüş durumda. Bu da Amerika ve 
Avrupa’nın Afrika’ya yönelik hatalarını fark etmesi-
ne yol açtı. Şimdi durumu düzeltme çabasına girdi-
lerse de, bunu başaracaklarından emin değilim.” Ni-
jeryalı Profesör Soboyejo’ya göre, çok sayıda Afrika-
lı, Amerika’nın kıtada daha fazla girişim üstlenme-
sinden memnun olacak: “Afrikalılar, Amerika’daki 
birçok şeyi beğeniyor. Amerikan eğitim kurumları-
nı takdir ediyorlar, çevre koruma çalışmalarından, 
Amerika’dan gelen ürünlerin kalitesinden memnun-
lar. filmlerini ve teknolojisini seviyorlar.” Soboyejo, 
Amerika’nın ifade özgürlüğü ve göçmen dostu poli-
tikalarıyla Afrika kıtasında yeni dostlar edinebilece-
ğine, yeni yatırım fırsatları oluşturabileceğine ina-
nıyor: “Amerika’dan yatırım gelmesi ve bağlantılar 
oluşmasıyla, Afrika gittikçe artan bir şekilde hayati 
bir ticari ortak haline gelecektir.”

This in no way does not affect military operations 
of America. Effect would be zero. We expect China 
would avoid taking steps which has risk of increas-
ing tension and actions.”

While Japan, South Korea and America are fly-
ing military aircraft on the region just like chal-
lenging, South Korea enlarged its defense area in 
such a way overlapping with China’s. dan Pinkston 
from international Crisis Group asserts that idea of 
enlarged air defense area has risk for aircrafts is ex-
aggerated: “intervention of China in aircrafts is in 
no way fits their interest. Sure there is a problem for 
civil or military aircrafts. 

i think China will now claim it has a legal right 
for an unkind intervention or stop foreign aircrafts 
flying around problematic islands in South China 
Sea. However it would not prefer a hostile action or 
increasing tension of current situation. i don’t think 
they will do it now.”

China has conducted drill by directing aircraft in 
South China Sea on which it had regional conflict 
with Brunei, Philippines, taiwan and Vietnam re-
garding claims of military rights. during visit of 
Biden, a Chinese warship accompanying airplane 
carrier interfering route of an American rocket 
cruiser forced American ship to change route not to 
crash. Professor Park Hwee rhak from University of 
Kookmin calls for fixing Seoul-tokyo relationship 
in order to prevent these kinds of interventions of 
China.” 

USA’s investment competition with China in 
Africa

According to specialists, slow action of America 
and Europe companies in Africa because of high 
risk in terms of investment caused China comes 
into play. By definition of President Barack Obama 
America’s adventure of increasing its investment 
in Africa may start now, but there are geopolitical 
competitors in continent like China which has tak-
en important steps in terms of investment. traces of 
China are strong. 20-storey African Union building 
that Peking government granted in capital city of 

Ethiopia Addis Ababa is enough to sum up China’s 
aims in relation to region. 

Professor Winston Wole Soboyejo says: “Countries 
reaching their aim of global volume would like to 
leave big traces behind as a proof of their glory.” 
Professor Wole Soboyejo from Princeton Univer-
sity comments: “it is important how these kinds of 
monuments contribute in development of society. in 
result real issue is development is society centered.”

China defines its relationship with Africa as 
“challenge of brothers against imperialist powers” 
for a long time. However rise of Peking govern-
ment as a commercial power which has interest in 
rich natural resources of Africa seems like wakening 
anxiety even little in continent. Chinese opponent 
activist Wei Jingsheng says Peking’s investment in 
Africa usually is involved in corruption. Corruption 
has become a future that China which is already 
accustomed to this situation and its private com-
panies take for while they are investing in abroad: 
“These people had already involved in corruption 
in China. Now they are carrying this into Africa. 
Then it results in hate and resistance among society 
in Africa.”

Wei says that slow action of America and Europe 
companies in Africa because of high risk in terms of 
investment caused China comes into play. “Africa 
has become backyard of China. This situation re-
sulted in America and Europe’s realization of their 
mistake towards Africa. Even they try to fix it, i am 
not sure they will achieve it.” According to Nigerian 
Professor Soboyejo, many Africans will be pleased 
with situation that America assumes more initiative 
in continent: 

“African people enjoy many things in America. 
They appreciate American education institutions; 
they are pleased with environmental protection 
works and quality of American goods exported. They 
like its movies and technology.” Soboyejo believes in 
America can have new connections; create new in-
vestment opportunities by freedom of expression and 
migrant-friendly policies in Africa. “By new invest-
ment and connections of America Africa would 
progressively become a crucial commercial partner.”

‘Filipinler’le Askeri Anlaşma Çin’e Yönelik Değil’
‘Military Contract with Philippines is not aimed at China’

Başkan Barack Obama filipinler ile imza-
lanan yeni güvenlik anlaşmasının Çin’i “kar-
şılama” ya da “kontrol etme ” amacı taşı-
madığını açıkladı. Asya gezisinin son durağı 
filipinler’de Cumhurbaşkanı Benigno Aquino 
ile düzenlediği ortak basın toplantısında Oba-
ma Amerika’nın Çin ile yapıcı bir ilişkisi olduğu-
nu belirterek “hedefimiz uluslararası uyuşmaz-
lıklarda uluslararası kurallara ve normlara say-
gı gösterilmesidir” şeklinde konuştu.

Çin ve filipinler Güney Çin Denizi’nde kar-
şılıklı denizcilik ve toprak iddialarında bulu-
nuyor. Çin resmi haber ajansı Şinhua güven-
lik anlaşmasını “rahatsız edici” olarak tanım-
larken, filipinler’i Pekin ile uyuşmazlıkları-
nı çözmede sert davranmaya teşvik edeceği-
ni savundu. Ajans filipin hükümetinin, Ame-
rika ile savunma anlaşması yaparak “Çin’i 
Amerika’nın desteğiyle karşılama” niyeti taşı-
dığını öne sürdü.

10 yıl süreli anlaşma Amerika’ya filipinler’de 
askeri varlığını arttırma olanağı sağlıyor. An-
laşma gereği Amerika filipin askeri üslerinde 
rotasyonla çok sayıda birlik, gemi ve uçak bu-
lundurabilecek.Başkan Obama, Amerika’nın 
filipinler’de 1990’larda kapattığı askeri üsle-
rini yeniden açma ya da yenilerini inşa etme 
niyeti taşımadığını açıkladı. Obama 2009’da 
başkanlığa gelmesinden bu yana Asya ülkele-
rine beşinci ziyaretini yapıyor. Obama yöneti-
mi, Asya-Pasifik bölgesini genişletilmiş ekono-
mik, diplomatik ve askeri öncelik sahası haline 
getirmeyi amaçlıyor.

ABD Çin’le İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Çin’in donanma tatbikatlarını arttırması, 
Obama yönetimi’nin Uzakdoğu’da diplomatik 
ve askeri denge sağlama çabalarına bir yanıt 
olarak algılanıyor. Ancak Amerikalı yetkililere 
göre bu girişimin amacı yüzleşmek değl, istik-
rar sağlamak. David Helvey Savunma Bakanlı-
ğı müşteşarı: “Dengeleme çabalarının başarı-
sı Çin’le olumlu ve verimli bir ilişki kurulmasına 
dayanıyor. Bu çabalar Çin’le ilgili değil. Ancak 
Çin’in yaptıkları, bu bölgeye nasıl yaklaşmamız 
gerektiği hakkında bize ipuçları veriyor.”

Dışişleri Bakanının Doğu Asya yardımcı-
sı Joseph yun’a göre, Güney Çin Denizi’ndeki 

President Barack Obama explained that new 
security contract signed with Philippines is not 
aimed at “welcoming” or “controlling” China. Stat-
ing America has a positive relationship with China 
in joint press conference held with President Be-
nigno Aquino at last stop of Asia tour Philippines, 
Obama said “Our aim is reverence for international 
rule and norms with regard to international dis-
crepancies.”

China and Philippines have mutual claims of 
marine and territory in South China Sea. While 
China official news agency defines Sinhua security 
contract as “disturbing”, it also asserted that it will 
encourage Philippines to solve conflicts with Pe-
king by using a firm hand. Agency stated that Phil-
ippines government has intent of “meet China with 
support of America” signing a defense contract 
with America. 10 years of contract gives America 
a chance to strengthen its military in Philippines. 
According to the contract America could stock 
many troops, ships and aircrafts in military bases 
of Philippines with rotation. President Obama ex-
plained that America has no intention to reactivate 
military bases closed in 1990s or construct new 
ones in Philippines. Since Obama took Presidency 
in 2009, he made his 5th visit to Asia countries. 

karlı petrol ve balıkçılık anlaşmalarıyla ilgili reka-
bet, kaynak yönetimi sorusunu gündeme getiriyor: 
“Kimse taleplerini geri çekmek istemiyor. Bu du-
rumda esas soru, kaynakların nasıl işletileceği. iş-
letme modellerinden biri ortak arama, ortak kulla-
nım, yani bir ortaklık anlaşması.”

Dışişleri Bakanı John Kerry Çinli yetkililere, iş-
birliği güvencesi vermeye çalışıyor: “Ortak çıkar-
larımız, anlaşmazlıklarımızdan daha fazla. Büyük 
ülkeler olarak bölgenin barış ve istikrarını koruma 
sorumluluğu altındayız.”

Ancak Georgetown üniversitesi’nden Pro-
fesör Michael Green’e göre Çin, komşularının 
Amerika’nın bölgede daha çok rol almasını iste-
mesinin kendisinden kaynaklandığını artık anlıyor: 
“Çin, kendi kendine zarar verdi ve 2010’da kom-
şularının Amerika’ya daha çok yaklaşmasına ne-
den oldu. Ancak bundan ders aldıklarını düşünü-
yorum.” Washington, Kuzey Kore gibi bölgesel so-
runlarda ve iran’ın nükleer programını engellemek 
gibi uluslararası konularda Çin’le işbirliği yapma-
yı sürdürmeye kararlı görünüyor. Çin, Amerika’nın 
Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını genişlet-
mesinden kaygılı. Amerika’nın bu adımı, bölgede 
Çin’in ağırlığını giderek daha çok hissettirmesine 
misilleme olarak görülüyor.

Obama government aims to make Asia-Pacif-
ic region widened economic, diplomatic and 
military priority field. 

USA would like to develop cooperation 
with China

China’s increasing fleet drills is perceived as 
an answer to effort of Obama government in 
terms of providing diplomatic and military bal-
ance in far East. However according to Ameri-
can authorities’ aim of this attempt is not com-
ing up against but provide stability. Ministry of 
Defense Undersecretary David Helvey says: 
“Success of stabilization efforts relies on es-
tablishing a positive and efficient relationship 
with China. These efforts are not about China. 
However what China did give clues to us about 
how we should approach this region.”

According to East Asia Deputy of foreign 
Affairs Minister Joseph yun competition in 
South China Sea about contracts of profit-
able oil and fisheries brings into question of 
resource management: “Nobody would like to 
withdraw their demands. Then main question 
is how resources would be operated. One of 
operating models is searching, common use 
which means partnership agreement.”

foreign Affairs Minister John Kerry tries 
to reassure Chinese authorities: “Our com-
mon interest is more than our conflicts. As 
big countries we are responsible for keeping 
security and stability of the region.”

However according to Professor Michael 
Green from Georgetown University China 
understands reason of neighbors’ demand of 
America to have more role in the region is it-
self: “China damaged itself and caused neigh-
bors get closer with America in 2010. How-
ever I think they took lesson from this issue.” 
Washington seems decisive in terms of sus-
taining cooperation with China with respect to 
international issues like blocking Iran nuclear 
program and regional conflicts of North Korea. 
China is anxious about America’s strengthen-
ing military power in Asia-Pacific Region. This 
step of America seems like a quittance in rela-
tion to China’s becoming more effective within 
the region gradually. 
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ENERJİ JEOPOlİTİĞİ:

HER ULUSLARARASı DÜZENİN 
TEMELİ BİR ENERJİ KAYNAğı

ENERGY GEoPoLITICS:

EVEry iNtErNAtiONAL OrdEr iS BASEd ON AN ENErGy SOUrCE

The USA is assiduous to overtake the top position of the Middle-East in terms of the energy supply until 2020 with regards to natural gas. The opinion that the production of more natural gas and 
oil by the USA than its needs in the future is also an opportunity to pressurize the Russian President Vladimir Putin is spread.

ABD, doğalgaz konusunda 2020 yılına kadar Ortadoğu’nun enerji tedariki konusundaki birincilik unvanını elinden almaya gayretli. ABD’nin gelecekte ihtiyacından daha fazla  
doğalgaz ve petrol üretmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sıkıştırmak açısından da bir fırsat oluşturacağı kanısı yaygın. 

litik öneminin artmasından kaynaklanacak. 
Avrupa, yaşlanan nüfusundan dolayı, muhte-

melen dünya enerji piyasasında görece olarak ar-
tan bir öneme sahip olmayacak; Hint-Pasifik böl-
gesi ise, önemini artıracak. Her ne kadar tıpkı 
Avrupa’da olduğu gibi kuzeydoğu Asya da yaşla-
nan nüfusa ev sahipliği yapıyor olsa da, Hint Ok-
yanusu dünyasında böyle bir durum söz konu-
su değil. Ekonomik önem genellikle zaman içe-
risinde kültürel ve siyasi öneme yol açar. Dolayı-
sıyla, ekonomik ve demografik açıdan duraksama 
halindeki bir Avrupa ile sorunlu ve otokratik bir 
Rusya –enerji zengini, ancak ilerleme anlamında 
o kadar gelişmiş değil- arasındaki mevcut gerilim, 
büyük Avrupa’nın çöküşünü tetiklerken, Kuzey 
Amerika ve Hint Okyanusu da ticarette yeni tit-
reşim merkezlerine dönüşebilirler. Bununla bir-
likte, aynı zamanda, en azından kısa süre içeri-
sinde Rusya ve Çin arasında bir tür ittifak yaşa-
nabilir. Bu ittifakın temel sebebi ise, artan enerji 
ilişkisi olabilir. Keza bu iki büyük Avrasya devleti 
demokratik Batı ile çatışma ve rekabet içerisinde 
bulunuyorlar. Dolayısıyla, Avrasya’daki güç, daha 
güneye kayabilir; ABD de enerji zengini olan Ka-
nada ve Meksika ile daha yakın bir ekonomik iliş-
ki sayesinde kendi gücüne yeni bir soluk kazandı-
rabilir. Geçtiğimiz milenyumun Avrupa-merkezli 

dünyası sona ermiş olabilir; keza 
görünen o ki Kuzey Ameri-

ka ve Büyük Hint Ok-
yanusu sahneye 

çıkmaya hazır-
lanıyorlar.

Kaynak: http://

www.forbes.com/sites/

stratfor/2014/04/04/the-

geopolitics-of-energy/ 

Jeopolitik, coğrafi bir düzlemde mekan ve ik-
tidar için verilen mücadeledir. Askeri, diplo-
matik ve ekonomik jeopolitik olduğu gibi, 
enerji jeopolitiği de vardır. Doğal kaynaklar 

ve bu kaynakları tüketicilere taşıyan ticaret güzer-
gahları, coğrafyanın incelenmesinde kritik önem 
arz etmektedir. Erken modern ve modern tarihte-
ki her türlü uluslararası düzen, bir enerji kaynağı-
nı temel almaktadır. 18. ve 19.yüzyıllarda İngiliz 
İmparatorluğu’nun arka planında kömür ve buhar 
varken, 19. yüzyıl sonundan 21.yüzyıl başlangıcı-
na dek olan dönemde de Amerikan imparatorlu-
ğu açısından petrol çağı belirleyici oldu. ve, diğer 
ülkeler ve Amerika’nın kendi elitleri, ABD’nin bir 
düşüş döneminde olduğunu iddia etmeye başla-
dıktan hemen sonra ise, bir dizi eyalette –özellik-
le de Teksas’ta- devasa kaya gazı keşifleri yapılmaya 
başlandığına dair haberler gündeme geldi. Doğal 
Gaz Çağı, ABD’yi yeni yüzyılın önde gelen jeopo-
litik gücü haline getirebilir. Honolulu’daki Asya-
Pasifik Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nde pro-
fesör olan Mohan Malik, uzun yıllardır enerji jeo-
politiği konusunda çalışmalarda bulunuyor. Ken-
disi, Asya’da enerji konusunda büyüyen bir tüketi-
ci piyasası ve ABD’de üretime dönük büyüyen bir 
piyasa tarafından yönetilen yeni bir dünya harika-
sını kavramsal açıdan çizdi. 

“Asya, enerji tüketimi söz konusu olduğu sürece, 
büyümenin “sıfır noktası” haline geldi,” diye yazı-
yor Malik. Araştırmaları şunu gösteriyor ki, önü-
müzdeki 20 yıl içerisinde enerji tüketimindeki bü-
yümenin %85’i, Hint-Pasifik bölgesinden kay-
naklanacak. Daha şimdiden, dünyadaki likit hid-
rokarbonun en az dörtte biri, Çin, Hindistan, Ja-
ponya ve Güney Kore tarafından tüketilmekte. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı Dünya 
Enerji Görünümü Raporu’na göre, Çin, 2025 yı-
lına kadar artan tüketimin yaklaşık %40’ına kar-
şılık gelecek. Bundan sonra ise, Malik’in ifadele-
riyle, “Hindistan, artan talebin en büyük ve yega-
ne kaynağı olarak ortaya çıkacak.” Hindistan açı-
sından enerji tüketimindeki artış oranı, %132’ye 
yükselecek; Çin ve Brezilya’nın talebi %71 artar-
ken, Rusya’nın ise %21 oranında bir artışı olacak. 
Malik’in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, do-
ğalgaza yönelik olarak talepteki artışın, petrol ve 
kömürdeki toplam talep artışını geride bırakacağı-
nı açıklıyor. Buradaki meselenin bir boyutu; Hint-
Pasifik bölgesinin petrol konusunda giderek Orta 
Doğu’ya bağımlı hale gelmesi: 2030 yılına kadar 
Çin’in petrolünün %80’i, Orta Doğu’dan gelecek; 
Hindistan’ın ise %90’ı. (Japonya ve Güney Kore, 
petrol ithalatları konusunda %100 bağımlı du-
rumdalar.) Çin’in Orta Doğu’ya olan bağımlılığı, 
eski Sovyet Orta Asyası’na enerji konusunda gide-
rek daha bağımlı hale gelmesiyle de desteklenecek. 

Öte yandan Rusya giderek enerji ihracatları-
nın odak noktasını Doğu Asya’ya yönlendiri-
yor. Her ne kadar Rus enerji firmaları bugünler-
de Çin’e artan bağımlılıklarını azaltmak amacıy-
la Japonya ile daha yakın bir ilişki geliştirme yol-
larını arıyor olsalar da, Çin, bu on yıl sona erme-
den önce Rusya’nın petrolünün en büyük ihra-
cat pazarı haline gelebilir. Dolayısıyla, karşımızda, 
Hint-Pasifik bölgesine çıkan tüm enerji güzergah-
ları net bir şekilde duruyor. Rusya, Doğu Asya’ya 
giderek daha fazla miktarda hidrokarbon satıyor. 
ve Kuzey Amerika kısa bir süre içerisinde kendi 
enerjisini ihraç etmek amacıyla Hint-Pasifik böl-
gesine rotasını daha çok çevirir hale gelecek. 

Hint-Pasifik suları–yani Büyük Hint Okyanu-
su ve Güney Çin Denizi- dünyanın devletler ara-
sı enerji alışverişlerinin odağına yerleştikçe, deniz-
lerdeki gerilim, Güney Çin Denizi ve yakınındaki 
Doğu Çin Denizi’nde artacak. Bu sularda hangi ül-
kenin hangi coğrafi özelliklere sahip olduğuna dair 
yaşanacak olan toprak gerilimleri, sadece potansiyel 
enerji rezervleri ve balık stoklarından değil; ayrıca 
söz konusu deniz yollarının ve dar geçitlerin, dünya 
enerji piyasasındaki değişkenlikler sebebiyle jeopo-

Robert D. Kaplan

G eopolitics is the struggle for space and po-
tency in a geographical plane. Whilst there 
are military, diplomatic and economic ge-

opolitics, there is also energy geopolitics. The natural 
sources and the trade routes, which transport these 
sources to the consumer have a critical importance 
at the examination of the geography. Every interna-
tional order in the early modern and modern period 
is based on an energy source. Whilst coal and steam 
was in the background of the British Empire in the 
18th and 19th century, the oil era was determinant 
with regards to the American Empire as of the end 
of the 19th century until the beginning of the 21st 
century. And directly after the other countries and 
the elites of America asserted that the USA has en-
tered into a regression period, news from some states 
– particularly from texas – related that it has been 
started to discover huge rock gas reserves began to 
come into the agenda. The Natural Gas Era can 
convert the USA to the leading geopolitical power 
of the new century. Mohan Malik, professor at the 
Asian-Pacific Security Studies centre in Honolulu, 
is conducting studies on the energy geopolitics since 
long years. He has drawn a new conceptual world 
map, managed by a consumer market which is 
growing in Asia with regards to energy and a mar-
ket which grows production oriented in the USA. 

Malik writes “Asia became the “zero 
point” of growth as long as it was 
about energy consumption. 
His studies indicate that 
85% of the growth of 
the energy consump-
tion will be sourced 
in the indian-Pa-
cific region within 
the next 20 years. At 

least one fourth of the liquid carbon in the world 
is already consumed by China, india, Japan and 
South Korea by now. According to the World Energy 
Outlook report issued by the World Energy Agency 
will Chine correspond to approximately 40% of the 
increasing consumption until 2025. Later will, with 
the word of Malik, “india will emerge as the greatest 
and sole source of the increasing demand.” The in-
crease ratio of india with regards to the energy con-
sumption will raise to 132%; whilst the demands of 
China and Brazil will increase by 71%, there will 
be an increase by 21% in russia. Malik notes in 
his statement regarding this issue that the increase 
at the demand for natural gas will surpass the total 
demand increase for oil and coal. One dimension of 
the issue here is; that the india-Pacific region pro-
gressively becomes dependant on the Middle-East 
regarding oil: 80% of Chinese oil will come until 
2030 from the Middle-East; and 90% of india. 
(Japan and South Korea is 100% dependant in 
terms of oil imports.) The dependence of China on 
the Middle-East will be supported by that it will 
become progressively dependant on the former Soviet 
Central Asia with regards to energy, too. 

On the other side directs russia the focus of 
its energy exports progressively towards East 

Asia. Even if russian energy companies 
seek for ways for developing closer bi-
lateral relations with Japan in order to 

decrease their increasing dependence on 
China nowadays, China might become 

the greatest export market of russian oil be-
fore this decade has ended. Consequently stand all 

energy routes to the indian-Pacific region in front of 
us. russia is progressively selling more hydro-carbon 
to East-Asia. And North America will direct its 
route in a short time to the indian-Pacific region in 
order to export its own energy. 

The more the indian-Pacific waters – meaning 
the Great indian Ocean and the South Chinese Sea 
– settle into the focus into the energy trade between 
the countries of the world, the more will the tension 
on the seas increase in the South Chinese Sea and 
the East Chinese Sea close to it. The land tensions to 
be experienced regarding which country has which 
geographical features in these waters will result due 
to not only the potential energy reserves and fish 
stocks, but also due to the increase of the importance 
of the seaways and narrow passages in question due 
to the variabilities in the world energy market. 

Europe will possibly not have a relatively increas-
ing importance in the world energy market due to 
its aging population; and the india-Pacific will in-
crease its importance. Even if Northeast-Asia accom-
modates an aging population just as Europe, this is 
not the case for the indian Ocean world. Economic 
importance generally results in cultural and political 
importance by time. Consequently, whilst the exist-
ing tension between a Europe, which is in a stagna-
tion in terms of economy and demography and an 
autocratic russia – rich of energy, but not that de-
veloped in terms of progression – triggers the collapse 
of great Europe, Northern America and the indian 
Ocean can convert into new vibration regions with 
regards to trade. Nevertheless, there might be an alli-
ance of some kind be faced with between russia and 
China at the same time, at least for a while. And 
the main reason for this alliance may be the increas-
ing energy relation. Hence, these two great Eurasia 
countries are in a conflict and competition with the 
democratic West. Consequently can the power in 
Eurasia shift further to the south; and the USA can 
add a new breath to its own power thanks to its clos-
er economic relations to Canada and Mexico, which 
are rich of energy. May be that last millennium the 
Europe centred world has found an end; hence, that 
what is seen is that Northern America and the Great 
indian Ocean prepare to get on the stage.

Source: http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/04/04/the-geopoli-

tics-of-energy/



for the first time in 12th May 2014 Associate 
Member Contract was signed to be approved by 
TBMM with CERN where Turkey was in observer 
status in 1961 by participation of General Director 
Honorable Rolf Heuer and Minister of Energy and 
Natural Resources Honorable Taner yildiz. In the 
beginning, CERN starting out with “Science for 
Peace” motto in 1st October 1952 is an interna-
tional scientific institution which performed lead-
ing studies in various fields such as invention of 
many major particles, usage of first proton anti-
proton colliders, invention of internet in 1994 and 
usage of first server computer. 
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İ sviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırmalar Mer-
kezi (CERN) tarafından ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) deneyine 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kolaborasyon katılımı onaylandı. Yöne-

tim kurulu kararıyla onaylan katılıma 15 - 20 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Romanya’nın Sibiu kentinde gerçekleşen işbirliği toplantısında oy birliğiyle ka-
rar verildi. CERN’e üye 21 ülkeden bir çok üniversite ve enstitüsünün katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, İstanbul Aydın Üni-
versitesi Cenevre’deki merkeze eğitim ve bilimsel amaçlı çalışmalarda bulunmak 
üzere akademisyen ve öğrencilerini göndererek çalışmalara katkıda bulunacak.

C ollaboration Participation of istanbul Aydın University in AtLAS (A 
toroidal LHC Apparatus) test was approved by European Organization 
for Nuclear research (CErN) in Geneva city of Switzerland. it is unani-

mously decided for participation approved by decision of Board of directors in 
cooperation meeting at Sibiu city of romania on 15th-20th June 2014. in relation 
to decisions taken at meeting held by participation of many universities and insti-
tutions from 21 countries which are member of CErN, istanbul Aydın University 
will contribute to studies by submitting students and academicians to center at 
Geneva to make educational and scientific studies.

İSTANBUl AYDIN üNİVERSİTESİ
CERN / ATlAS DENEY EKİBİNDE

Mühendislik alanında en iyi eğitim veren üniversiteler arasında yer 
alan İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi 
(CERN) tarafından “ATLAS” deneyine katılmaya uygun görüldü.

Istanbul Aydın University which is one of the best universities in terms 
of engineering education was found appropriate to participate in 
“ATLAS” test of European Organization for Nuclear Research (CERN).

CERN 
‘Barış için Bilim’

CERN 
‘Science for Peace’

1961 yılında Türkiye’nin gözlemci statüsünde bu-
lunduğu CERN ile ilk defa 12 Mayıs 2014 tarihinde 
Genel Direktör Sayın Rolf Heuer ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner yıldız’ın katılımıyla 
Assosiye üyelik Antlaşması, TBMM onayına gön-
derilmek üzere imzalanmıştır. Başlangıçta, “Barış 
için Bilim” (Science for Piece) sloganıyla 1 Ekim 
1952 tarihinde yola çıkan CERN, ilk sunucu bilgisa-
yarın kullanılmasından 1994 yılında internetin keş-
fine; ilk proton anti-proton çarpıştırıcılarının kulla-
nılmasından birçok temel parçacığın keşfedilmesi-
ne kadar çeşitli alanlarda öncülük eden çalışmalar-
da bulunmuş uluslararası bir bilim kuruluşudur.

istanbul Aydın üniversitesi ileri Araştırmalar Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi bünyesinde, Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan 
Saygın ve Doç. Dr. ilkay Türk Çakır, yrd. Doç. Dr. Sinan 
Kuday tarafından yürütülecek projeyle, istanbul Ay-
dın üniversitesi Mühendislik fakültesi öğrencileri ve 
Öğretim üyeleri isviçre’de bulunan Avrupa Nükle-
er Araştırmalar Merkezi’nde projeye bizzat katılım 
gösterecekler. 4 Temmuz 2012 tarihinde Higgs 
bozonu “Tanrı Parçacığı”nın keşfi ile ön plana 
çıkan ATLAS ve CMS (Compact Muon Seleno-
id) deneyleri, 2015 yılında tamamlanacak geliş-
tirme çalışmalarının ardından daha yüksek ener-
jilerde (13 - 14 Tev) proton demetlerini çarpış-
tıracak olan Büyük Hadron Çaprıştırıcısı (LHC) 
ile birlikte fiziğin hala çözülmeyen problemleri-
ne, kompozitliğe, uzay zamanın ek boyutlarına ve 
süpersimetriye kapı aralamak için devam edecek. 
ATLAS Deney verilerinin analizinin yapılmasına katkı 
sağlayacak istanbul Aydın üniversitesi öğrenci ve öğre-
tim üyeleri, mühendislik ve yüksek enerji fiziği çalışmaların-
da/projelerde işbirliği içinde aktif olarak yer alacaklar. 

Within Istanbul Aydın University Advanced Studies Application 
and Research Center, students and professors of Istanbul 

Aydın University, Engineering faculty will personally par-
ticipate in Project at European Organization for Nu-

clear Research in Switzerland by a Project which 
would be held by Centre Manager Prof. Dr. Hasan 
Saygın and Assoc. Prof. Dr. ilkay Türk Çakır, As-
sistant Prof. Dr. Sinan Kuday. ATLAS and CMS 
(Compact Muon Selenoid) tests which became 
prominent by invention of Higgs bozon God 
Particle in 4th July 2012 will continue to open 
the doors for still unsolved problems of Physics, 
composites, additional dimensions of space-
time and super symmetry with Large Hadron 

Collider (LHC) which will collide proton beams on 
higher energies (13 - 14 Tev) after development 

studies that would be completed by 2015. Istanbul 
Aydın University students and professors who would 

contribute to perform analysis of ATLAS test data will 
actively take part in engineering and high energy physics 

studies/projects concertedly. 

Öğrenci ve Öğretim Üyelerimiz İsviçre’de / Our Students and Professors are at Switzerland 

ISTANbUL AYDIN UNIVERSITY IS AT CERN / 
ATLAS TEST TEAM

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU OLARAK 
AKREDİTE OLAN TEK vAKıf ÜNİvERSİTESİ

tHE ONLy fOUNdAtiON UNiVErSity ACCrEditEd AS PErSONNEL CErtifiCAtiON iNStitUtiON

ıSO 17024 standardı personel belgelendir-
me sertifikalandırma işi yapmak isteyen 
kurum ve kuruluşların akreditasyon şart-

larını içeren ulusular arası bir standarttır. ıSO 
17024 standardı akreditasyon standardı bel-
gelendirme kuruluşlarının mesleki sınav mer-
kezlerinin uygulamalarının güvenilir, tutarlı 
ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartla-
rı belirlemektedir. Şu anda 80’in üstünde ül-
kede yürürlükte olan ıSO 17024 standardı-
nın başlıca amacı, belgelendirme kuruluşları-

nın uyguladıkları belgelendirme programları-
nın ulusal düzeyde olduğu kadar uluslarara-
sı platformda da kabul edilebilir olmasını ko-
laylaştırmaktır. TS EN ıSO ıEC 17024 stan-
dardını farklı ve faydalı kılan özelliği, ilk kez, 
‘personel yetenekleri’ konusunun ciddi şekil-
de ele alınmasıdır. Bu yaklaşım, çalışma ala-
nı ne olursa olsun, kuruluş için iş performan-
sını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zaman-
da personel belgelendirme sertifikasyonunun 
önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.

Istanbul Aydin University is the only and first foundation university as TS 
EN ISO/IEC 17024 Personnel Certification Institution

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Olarak Akredite 
olan ilk ve şu anda tek vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi.

S tandard of iSO 17024 is an interna-
tional Standard which includes ac-
creditation requirements of corporation 

and institutions who would like to deal with 
personnel licensing certification. Standard of 
iSO 17024 determines requirements which 
provide applications of occupational exami-
nation centers of accreditation standard cer-
tification institutions are reliable, consistent 
and comparable. Primary aim of iSO 17024 
standard which is in force within more than 

80 countries currently is to ease acceptance of 
certification programs of certification insti-
tutions both in national and international 
platform. different and useful feature of tS 
EN iSO iEC 17024 standard is evaluating 
“personnel qualifications” in a serious manner 
for the first time. Whatever research area is, 
this approach would increase work perform-
ance significantly for institution and reveal 
importance and value of personnel licensing 
certification at the same time. 
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A lmanya (University of Applied Scien-
ces Landshut), Amerika Birleşik Dev-
letleri (University of Missouri-St. Lo-
uis), Avusturya (Alpen Adria Uni-

versity), Endonezya (ınstitut Teknologi Sepu-
luh Nopember), İngiltere (Regents University), 
Malezya (Universiti Teknikal Malaysia Melaka) 
ve Yunanistan (DEREE - The American Colle-
ge of Greece)’ dan olmak üzere 7 farklı ülkeden 
İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gelen 20 öğrenci, 
“Delightful ıstanbul 2014” programında; İktisa-
di ve İdari Bilimler fakültesi’nin hazırlamış ol-
duğu “A Civilization in Transition, Social, Eco-
nomic and Cultural History of Turkey since the 
ımperial Times”, Mimarlık fakültesinin hazırla-
mış olduğu “Palace Gardens in ıstanbul”, Mü-
hendislik fakültesinin hazırlamış olduğu “Archi-
tectural discovery in Historical Peninsula, ıstan-
bul” ve Sağlık Bilimleri fakültesinin hazırlamış 
olduğu “Marketing of Health Tourism” bölüm-
lerinde eğitim gördüler. Dolmabahçe Saray Bah-
çeleri, Topkapı Saray Bahçeleri,Beylerbeyi Saray 
Bahçeleri gibi İstanbul’un bir çok tarihi yapısın-
da da ders görmüş olan uluslararası öğrenciler, 
derslerden sonra da bir çok aktiviteye katıldılar.

Miniaturk, vialand, Aqua florya, ıstanbul 
Aquarium gibi bir çok modern yapıların dışın-
da Taksim’de alışveriş yapmanın, Galata Kulesine 
çıkmanın, Ortaköy’de kumpir yemenin, Balat’da 
fener Rum Lisesini ziyaret edip, fethiye Ca-
misi’nden sonra Kanlı Meryem Kilisesi’ne uğra-
manın, Cezayir Sokağı’nda kahve içmenin, Gala-
ta Köprüsü’nde akşam yemeğinin, Sultanahmet, 
Gülhane Parkı, Yeşilköy ve Dolmabahçe de gezip 

İstanbul’un güzellikleriyle tanıştılar.
Program sonunda İstanbul Aydın Üniversite-

si Rektörü Sayın Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ, İk-
tisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. C. Nazım İREM, Sağlık Bilimleri fa-
kültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet GÜR-
TEKİN, Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcı-
sı Sayın Selman ARSLANBAŞ, Uluslararası Aka-
demik İlişkiler Koordinatörü Sayın Gürkan DO-
NAT ve Uluslararası Öğrenci ve Personel İşleri 
Koordinatörü Sayın Ebru AYTANÇ tarafından 
katılım sertifikaları öğrencilere takdim edildi. 

2 0 students from 7 different countries as 
Germany (University of Applied Sciences 
Landshut), United States of America 
(University of Missouri- St.Louis), Aus-

tria (Alpen Adria University), indonesia (institut 
teknologi Sepuluh Nopember), England (regents 
University), Malaysia (Universiti teknikal Ma-
laysia Melaka) and Greece (dErEE - The Ameri-
can College of Greece)’ coming to istanbul Aydin 
University had education in sections “A Civiliza-
tion in transition, Social, Economic and Cultural 
History of turkey since the imperial times” pre-

pared by faculty of Economics and Administrative 
Sciences, “Palace Gardens in istanbul” prepared 
by faculty of Architecture, “Architectural discov-
ery in Historical Peninsula, istanbul” prepared by 
faculty of Engineering and “Marketing of Health 
tourism” prepared by faculty of Health Sciences 
through program of “delightful istanbul 2014”. 
international students who had lecture in histori-
cal units of istanbul as dolmabahçe Palace Gar-
dens, topkapı Palace Gardens, Beylerbeyi Palace 
Gardens participated in many activities after lec-
tures. 

in addition to modern structures Miniaturk, 
Vialand, Aqua florya, istanbul Aquarium, they 
were also introduced with beauties of istanbul 
as shopping at taksim, rising Galata tower, eat-
ing baked potato in Ortakoy, visiting fener rum 
High School of looking up Balat Kanlı Meryem 
Church after fethiye Mosque, drinking coffee in 
Cezayir road, dinner at Galata Bridge, visiting 
Sultanahmet, Gülhane Park, yeşilköy and dol-
mabahçe. 

At the end of program participation certifi-
cates were presented to students by istanbul Aydin 
University rector Honorable Prof. dr. yadigâr 
İZMİrLİ, dean of faculty of Economics and 
Administrative Sciences Honorable Prof. dr. C. 
Nazım İrEM, dean of faculty of Health Sciences 
Honorable Prof. dr. Mehmet GÜrtEKİN, dep-
uty director of international relations Honorable 
Selman ArSLANBAŞ, international Academic 
relations Coordinator Honorable Gürkan dO-
NAt and international Student and Personnel 
Affairs Coordinator Honorable Ebru AytANÇ.

İAÜ’DEN 
DELıGHTfUL 
YAZ OKULU!
dELiGHtfUL SUMMEr 

SCHOOL By iAU!

İİstanbul Aydın Üniversitesinin “Delightful 
Istanbul 2014” adını taşıyan uluslararası 
yaz okulu, katılımcı öğrencilerin 2 hafta 

boyunca hem eğitim görmesine olanak 
sağladı hem de İstanbul’un tarihi ve modern 

kültürü ile tanışmasında büyük rol oynadı.

“Delightful Istanbul 2014” international 
summer school of Istanbul Aydin University 
both enabled education for participant 
students through 2 weeks and had an 
important role in introduction modern 
history and culture of Istanbul. 

Madde Bağımlılığı 
Konusunda 

Ortak Mücadele 
Semineri

Common Campaign 
Against Drug 

Addiction On
Seminar
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Madde Bağımlılığı ile Mücadele Semineri 
Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde 
‘Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Zararla-
rı’ isimli seminer düzenlendi. istanbul Ay-
dın üniversitesi Rektörü Prof. Dr. yadigar 
izmirli’nin de katıldığı seminerin açılış ko-
nuşması Küçükçekmece Kent Konseyi Baş-
kanı Dr. Mustafa Aydın tarafından yapıldı. 
Küçükçekmece Kent Konseyi ve Türkiye Si-
garayla Savaş Derneği işbirliği ile düzenle-
nen seminere konuşmacı olarak istanbul 
Aydın üniversitesi Hukuk fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Enver Bozkurt ve yrd. Doç. Dr. Si-
nan Bayındır katıldılar.

Drug Addiction and Campaign Seminar 
performed “Drug Usage and Damages” 
seminar in Küçükçekmece Sefaköy Cul-
tural Center. Opening speech of seminar 
Rector of Istanbul Aydin University Prof. 
Dr.yadigar izmirli also participated in was 
performed by Küçükçekmece City Council 
Head Dr. Mustafa Aydın. istanbul Aydın 
üniversitesi faculty of Law Dean Prof. Dr. 
Enver Bozkurt and Assistant Prof. Dr. Si-
nan Bayındır participated in seminar held 
by Cooperation of Küçükçekmece City 
Council and Turkey War against Cigarette 
Union as speaker.


