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SURİYE’NİN TOPRAĞINDA 
GÖZÜMÜZ YOK

We have no claims on Syrian territory
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Etrafındaki siyasi ve coğrafi konjonktür bü-
yük ölçüde ve hızlı bir şekilde değişirken 
Türk hükümeti, çok büyük iç ve dış mey-

dan okumalarla karşı karşıya kalıyor. El Cezire Te-
levizyonu Bila Hudud programının yeni bölümün-
de; Türkiye’nin tutumunu hükümetin birinci isimi 
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’ndan öğren-
meye çalışacağız. 

Sunucu: Ayn el Arab’a müdahale etmemesin-
den dolayı Türk hükûmetine yönelik büyük eleşti-
riler söz konusu. Şu ana kadar Ayn el Arab’a neden 
askerî müdahalede bulunmadınız?

Davutoğlu: Türkiye, hem Suriye rejimini hem 
de uluslararası toplumu sivil halkı korumaya da-
vet etti. O zaman bu davete icabet etmeyenler, 
Türkiye’nin de bu meseleye müdahil olmasını iste-
meyenler, şimdi ise bir anda Ayn el Arab’daki geliş-

meler dolayısıyla Türkiye’nin devreye girmesini is-
tiyor. Bizim Suriye konusunda çok açık bir prensi-
bimiz var: İster Arap, ister Kürt, ister Türkmen, is-
ter Sünni, ister Nusayri, ister Hıristiyan, Suriye’de 
hangi etnik ve mezhebi kökenden olursa olsun bü-
tün kardeşlerimiz, dostlarımız herhangi bir yardı-
ma ihtiyaç hissettiklerinde Türkiye yanlarında ol-
muştur. Bu sebeple geçmişte 1 milyon 600 bin 
Suriyeli Arap, Kürt ve Türkmen kardeşimizi ka-
bul ettik. Bununla beraber sınır boylarımızda Ha-
lep, Azaz, Tel Abyad, Resulayn ve İdlib’de bir ihti-
yaç hâsıl olduğunda elimizden geleni yaptık. Ay-
rıca Ayn el Arab (Kobani) konusunda da aynı tu-
tumu sergiledik. Nitekim bir hafta içinde Ayn el 
Arab’dan 200 bin Kürt kardeşimizi kabul ettik. 

DEvAmı SAyfA 22’DE

T urkish government is face-to-face with very 
big domestic and external challenges at a time 
during which the political and geographical 

conjuncture around the country is changing extensively 
and rapidly. We shall try to learn the attitude of Tur-
key against this situation from the Prime Minister Prof.
Dr.Ahmet Davutoğlu in this new part of the programme 
“Without Limits” in the al-Jazeera television. 

Presenter: There are severe criticisms against the 
Turkish government because of its failure to intervene 
in Kobani. Why didn’t you make a military interven-
tion in Kobani until today?

Davutoğlu: Turkey had invited both the syrian re-
gime and the international community to protect the 
civilian population. Those who haven’t accepted this 
invitation at that time and didn’t want Turkey to in-
tervene now wants Turkey to step in as a result of the 

developments in Kobani. We have a very clear princi-
ple regarding the problems in Syria: Turkey has been 
side-by-side with her brothers and friends when they 
needed our help regardless of whether they are Arab, 
Kurdish, Turkish, Turkoman or Sunni, Nusayri or 
Christian irrespective of the ethnical group or religious 
sect to which they belong. For that reason we have ac-
cepted our about 1,600,000 brothers who were of Syr-
ian Arabic, Kurdish and Turkoman origin. Besides, we 
have done everything that we could when our brothers 
living in the cities along our borders like Aleppo, Aza, 
Tel Abyad, Resulayn and Idlib needed us. We have ex-
hibited the same stance regarding London. In deed, we 
have accepted 200,000 Kurdish brothers from Ayn el 
Arab within one week.

CoNTINueD FRoM PAge 22

El Cezire Tv

Ahmet Davudoğlu: Beşar Esad halkını 
bombalamak yerine o halkı dinlemeyi 

deneseydi ve üstlerine kimyasal silah, Scud 
füzesi kullanmak yerine o gençlere kulak 

verseydi IŞİD ortaya çıkabilir miydi? Ya da 
Beşar Esad, halkını dinlemeyip insanları 
katlettiğinde Bosna’da Miloşeviç’e karşı 

harekete geçen uluslararası toplum, Suriye’de 
de kimyasal silah kullandığında Beşar Esad’a 
karşı harekete geçseydi IŞİD doğabilir miydi?

Prime Minister Ahmet Davudoğlu asks if  
ISIS could come into being if Baser Esad  

had tried to listen to his people instead of 
bombing them and to lend an ear to the youth 

instead of throwing chemical weapons and 
Scud missiles on them and if the international 

community which mobilised against Milosevic 
in Bosnia could be mobilised against Baser 

Esad when he had used chemical weapons 
and slaughtered his people? 
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Dini kuralların kadı-
na toplumda öncelik-
li bir konum verme-
sine rağmen, bugün 
bütün Orta Doğu’da 
çelişkili olarak erkek-
ler, kadınlar adına ka-
rarlar veriyor. Kadın-
lar araç kullanabi-
lir mi, oy verebilir-
ler mi, okula gidebi-
lirler mi gibi sorular 
hep erkekler tarafın-
dan cevaplandırılıyor. 

Kadının Orta Doğu’daki görevi çocuk doğurmak. Töre 
cinayetlerini ve namus cinayetlerini de buna ilave etti-
ğiniz zaman kadına karşı şiddet daha da vahimleşiyor. 
Orta Doğu’daki son gelişmeler, bölge haritasını yeniden 
çizmekte ve kadınlarla çocukların sorunları artmaktadır. 
Son 10 yılda, 10 milyon çocuk savaşlarda ölmüştür. Sa-
vaş nedeniyle göç edenlerin %65’i kadın ve çocuklardır.

I stanbul Aydın university Tawakkol Karman 
global Peace and Democracy Center organized 
the Peace in the Middle east Conference. The No-

bel Peace Prize winners, the world’s leading female ac-
tivists Tawakkol Karman, Jody Williams, Shirin ebadi 
as well as governor of Istanbul Vasip Şahin, Istanbul 
Aydın university Chairman of Board of Trustees Dr. 
Mustafa Aydın, Tunisia’s Former Minister Responsible 
of Women Sihem Badi, Head of Abaad Practice and Re-
search Center Abdulsalam Mohammed, Regent’s uni-
versity Intercountry Studies Center’s Director İbrahim 
Sirkeci, general Director of Turkish Red Crescent Ah-
met Lütfi Akar and Former Foreign Affairs Specialist of 
united Nations High Commissioner for Refugees Metin 
Çorabatır attended the conference bringing influence 
of war on women and children into question. Metin 
Çorabatır, Former Foreign Affairs Specialist of united 
Nations High Commissioner for Refugees noting that 
oppressive regimes force people to become refugees and 
mostly women suffer under these conditions as well as 
Regent’s university Intercountry Studies Center’s Direc-
tor İbrahim Sirkeci stated that the conflict is not limited 
by war and all disputes and tension cause women to get 
out of home and immigrate. Head of Abaad Practice 
and Research Center Abdulsalam Mohammed men-
tioned that latest developments in Yemen created a great 
power vacuum and appearing armed groups are a vital 
treat in terms of children and women. 

Istanbul Aydın University’s significant opening 
of a center for peace   

governor of Istanbul Vasip Şahin attending the con-
ference stated the following during his speech: “Middle 
east has witnessed many struggles for thousands of years. 
Due to its strategic importance, everybody has had their 
eyes on this territory and struggles have increased. This 
territory is familiar with such struggles. Women and 
children have suffered the most here. Women and chil-
dren are innocents; you shouldn’t touch them during 
wars. War is a crime against humanity. Besides, it is an 
ethereal crime. our wish is to reverse this condition. It 
is quite significant Istanbul Aydın university opens such 
a center for peace and names it Tawakkol Karman.” 

Istanbul Aydın University Chairman of Board 
of Trustees Dr. Mustafa Aydın Women are born 
deficient in the Middle East  

Middle east is a difficult territory for women. Al-
though importance of women is determined by religious 
rules, women are born deficient in the Middle east. 
Men decide instead of women. Can she drive car? Can 
she vote? Can she go to school? Those making decisions 
on these matters are not women, they are men! Women’s 
duty in the Middle east is to give birth. In addition, 
considering honor killings, I leave you to decide under 
what conditions women are. Consequently, while maps 
are drawn newly in the Middle east, issues encountered 
by women and children increase further. As Istanbul 
Aydın university, we would like to draw the world’s 
attention on this point and to get an answer to our in-
tention.   

Tunisia’s Former Minister Responsible of Wom-
en Sihem Badi Woman is the First Teacher of Child 

We don’t accept abuse of women. She is a mother, she 
is a school and she is the first teacher of child. Woman is 
an individual who is able to leave her finger prints in 
all fields, to prove her power and to enhance her compe-
tence. To be realist, majority of the load is on women’s 
shoulders. We want peace and we want culture of peace 
to diffuse. 

General Director of Turkish Red Crescent Ahmet 
Lütfi Akar Turkish Red Crescent didn’t leave the 
Palestine alone 

While studying in gaza, sorrow for children died 
and permanently disabled due to bombs, effects on their 
mothers and fathers don’t seem to be relieved in a short 
time in a few years. even for me witnessing all these 
things, such a trauma is not quite forgettable. on the 
other hand, we, as Turkish Red Crescent didn’t leave 
people of the Palestine alone. We get humanitarian aids 
especially medication there. 

İ stanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Glo-
bal Barış ve Demokrasi merkezi, Orta Doğu’da 
Barış Konferansı’nı düzenledi. Savaşın Kadın ve 

Çocuklardaki Etkisinin gündeme getirildiği konferan-
sa Nobel Barış Ödülü sahibi, dünyanın önde gelen ka-
dın aktivistleri; Tevekkül Karman, Jody Williams, Shi-
rin Ebadi’nin yanı sıra İstanbul valisi vasip Şahin, İAÜ 
mütevelli Heyet Başkanı Dr. mustafa Aydın, Tunus 
Kadın ve Aileden Sorumlu Eski Bakanı Sihem Badi, 
Abaad Uygulama ve Araştırma merkezi Başkanı Ab-
dulsalam mohammed, Regent’s Üniversitesi Ülkelera-
rası Çalışmalar merkezi müdürü İbrahim Sirkeci, Türk 
Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve Birleşmiş 
milletler mülteciler Komiserliği Eski Dış İlişkiler So-
rumlusu metin Çorabatır katıldı.  

Katılımcılardan Birleşmiş milletler mülteciler Ko-
miserliği Eski Dış İlişkiler Sorumlusu metin Çoraba-
tır, “Baskıcı rejimlerin insanları mülteci olmaya zorla-
dığına dikkat çekerek, bu ortamda en büyük mağdu-
run kadınlar olduğunu” belirtirken, Regent’s Universi-
tesi Ülkelerarası Çalışmalar merkezi müdürü Prof. Sir-
keci de çatışmanın sadece savaş ile sınırlı olmadığını, 
anlaşmazlık ve gerilimlerin de kadının evden çıkması-
na ve göçmesine neden olduğunu dile getirdi. 

Abaad Uygulama ve Araştırma merkezi Başkanı Ab-
dulsalam mohammed ise yemen’de son yaşanan geliş-
melerin büyük bir iktidar boşluğu yarattığına ve orta-
ya çıkan silahlı grupların çocuk ve kadınlara karşı ciddi 
bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. 

‘İAÜ’nün Barış Adına Merkez Açması Anlamlı’
Konferansa katılan İstanbul valisi vasip Şahin yaptı-

ğı konuşmasında şunları kaydetti: “Orta Doğu binlerce 
yıldır mücadelelere sahne olmuştur. Stratejik önemi ne-
deniyle herkesin gözü bu coğrafyada olmuş ve mücade-
leler artmıştır. Bu coğrafya bu tür mücadelelere alışık. 
Bu nedenle en fazla zararı da kadınlar ve çocuklar gör-
dü. Kadınlar ve çocuklar savaşlarda masumdur, onlara 
dokunmazsınız. Savaş insanlık suçudur. Onun ötesinde 
bir uhrevi suçtur. Temennimiz bu acı durumun tersine 
dönmesi. İAÜ’nün barış adına böyle bir merkez açma-
sı ve Tevekkül Karman adını vermesi çok anlamlıdır.”

Tunus Kadın ve Aileden Sorumlu Eski Bakanı 
Sihem Badi

Kadının sömürülmesini kabul edemeyiz. O bir anne-
dir, o bir okuldur, çocuğun ilk öğretmenidir. Kadın her 
sahada parmak izlerini bırakabilen, gücünü ispat ede-
bilen, yeteneğini perçinleyebilen bir bireydir. Gerçekçi 
olursak yükün ağır bölümü kadınların omuzundadır. Biz 
barış istiyoruz, barış kültürünün yayılmasını istiyoruz.

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar Kızı-
lay Filistin’i Yalnız Bırakmadı

Gazze’de, atılan bomba ile parçalanan, yaşamını yiti-
ren, sakat kalan çocukların acısı, anne babaları üzerin-
deki etkileri, üç beş yılda geçecek gibi değil. Hatta tüm 
bunlara tanıklık etmiş benim için bile bu travma ko-
lay unutulacak gibi değil. Öte yandan biz Türk Kızılayı 
olarak filistin halkını yalnız bırakmadık. Başta ilaç ol-
mak üzere insani yardım malzemelerini ulaştırdık.

HARİTALARıN yENİDEN ÇİzİLDİğİ ORTA 
DOğU’DA, KADıN EKSİK DOğUyOR

WoMeN SuFFeR THe MoST IN THe MIDDLe eAST WHeRe 
MAPS ARe ReDRAWN

İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman 
Global Barış ve Demokrasi Merkezi, düzenlediği 

Orta Doğu’da Barış Konferansı’nda Savaşın 
Kadın ve Çocuklardaki Etkisini gündeme getirdi.

Istanbul Aydın University Tawakkol Karman Global 
Peace and Democracy Center focused on 

influence of war on women and children during the 
‘Peace in the Middle East Conference’ organized. 

Biz Nobel Barış Ödülü’nü alan kadınlar olarak 
bir inisiyatif oluşturduk. Kadınların koşullarını 
iyileştirmek için bir araya geldik. Ba-
rışın adalet ve eşitlikle sağlanma-
sı için çalışan, dünyadaki bü-
tün kadın örgütlerini destek-
lemeye çalışıyoruz. Çok az 
sayıda kadının Nobel Barış 
Ödülü’nü almış olması şaşır-
tıcı. Aile ve toplumu bir ara-
da tutmaya çalışanlar ka-
dınlar olmasına rağmen dün-
ya düzeninde baskın olan er-
keklere, savaşları çıkaranlara ba-
rış ödülleri verilmesi ilginç. Erkekle-
rin aksine biz kadınlar birlik olduk ve Nobel 
Ödüllü Kadınlar İnisiyatifini kurduk. Nobel ödü-
lü alan erkeklerde böyle bir girişim göremedik.

İslam barış ve kardeşlik dinidir, merhamet dini-
dir. Bu dinin peygamberi Hz. Muhammed 
şöyle buyurur: Birbirinizle karşılaştı-
ğınızda ‘esselamü aleyküm’ deyin. 
Birbirinizi selamlayın der. Selam 
barış anlamına gelir dinimizde. 
Biz Müslümanlar, birbirimiz-
le karşılaştığımızda günaydın,  
iyi akşamlar demek yerine, 
birbirimize bakarız ve barış 
dileklerinde bulunuruz, ‘esse-
lamü aleyküm’ deriz. Yani barış 
seninle olsun deriz. Tüm bunlar-
dan bahsederken nasıl olur da bu di-
nin ismini kullanarak, kardeşlerini öldü-
renler çıkıyor aramızdan inanılır gibi değil.

We, as Nobel Peace Prize winning women, have 
established an initiative. We get together to imp-

rove women’s conditions. We work to 
support all women organizations 

throughout the world aiming to en-
sure peace, justice and equality. 
It is surprising that very few wo-
men have been awarded by the 
Nobel Peace Prize. Although it 
is women who struggle to keep 
family and society together, it is 

interesting that peace prizes are 
awarded to men dominating the 

world’s order, those declaring wars. 
On the contrary of men we have been 

united and established the Nobel Prize win-
ning Women Initiative. We haven’t seen such an 
initiative among Nobel Prize winning men. 

Islam is the religion of peace, fraternity and 
mercy. Mohammed the Prophet of this 

religion orders to say ‘peace be with 
you’ to each other. He says to 

salute each other. Salute me-
ans peace in our religion. We, 
Muslims look at each other 
and wish peace for each ot-
her, namely ‘peace be with 
you’ instead of saying good 

morning, good evening when 
we come across each other. It 

is unbelievable how those killing 
their brothers appear among us by 

using name of this religion while we 
talk about all these things.  

Nobel Barış Ödüllü Jody Williams

Nobel Barış Ödüllü Shirin Ebadi

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın

Nobel Peace Prize Winner Jody Williams

Nobel Peace Prize Winner Shirin Ebadi 

Kadınlar ve çocuklar savaşların en büyük mağ-
durlarıdır. Çocuklar bizim istikbalimizdir. Onla-
rın daha güzel bir şekilde yaşaması için 
mücadele etmeliyiz. Kadınlara, ço-
cuklara karşı işlenen cinayetler 
adalet karşısına çıkmalıdır. Bu şe-
kilde toplum daha güvenli ola-
caktır. Bizler, başka ülkelerde-
ki kadınlar için de mücadele edi-
yoruz. BM’ye her zaman soru-
yoruz; siz zulme uğrayan kadın 
ve çocuklar için ne yaptınız? Hü-
kümetler, uluslararası örgütler ve  
sivil toplum kuruluşları barışın tesisi ve 
insan haklarının korunması için üzerlerine 
düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. İnsan hak-
larını ihlal edenlere karşı gelmeye devam edeceğiz.

Mostly women and children are sufferers of the-
se wars. Children are our future. We have to 

struggle to enable them to live in the 
best way. Murders of women and 

children should be brought to 
justice. Society will be much 
safer in this way. We struggle 
also for women in other co-
untries. We always ask to 
UN; what have you done for 
persecuted women and child-

ren? Regarding war, women 
and children and cruelty come 

to our minds. We should join our 
forces for peace. We are powerful and 

should make it feel to the other party. We will 
continue to shout at those violating human rights.         

İAÜ Global Barış ve Demokrasi Mrk. Bşk. Nobel Barış Ödüllü Tevekkül Karman
IAU Global Peace and Democracy Center’s Chairwoman, Nobel Peace Prize Tawakkol Karman

Bizler Güçlüyüz /We are Powerful 

Barış İçin Adalet ve Eşitlik Gerekiyor / 
Nobel Prize is Mostly Awarded to Men rather than Women 

İslam Barış Dinidir / Islam is the Religion of Peace

Kadının Orta Doğu’daki  
Görevi Çocuk Doğurmak
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Türkiye, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını et-
kili bir şekilde dayatmak için donanma-
sını genişletiyor. Şimdi Kıbrıs önlerinde 

ilk çatışma yaşanıyor. Erdoğan ne kadar ileri gi-
decek? Türkiye 2007 yılında o dönemde az dik-
kate alınan bir karar aldı: En modern stealt (ha-
yalet) teknolojisiyle donatılmış sekiz korvet (kü-
çük savaş gemisi) ve dört fırkateyn yapılacak. ma-
liyet milyarlarca dolar. Bu “mİLGEm” programı-
nın ilk gemileri 2011’de hizmete girdi.

Türkiye daha şimdiden bu yeni ehliyetinden is-
tifade ederek Doğu Akdeniz’de sahip olduğu gü-
cün bilinciyle boy gösteriyor, bunun sonucun-
da ise gerginlikler artıyor. Kısa bir süre önce mı-
sır, Kıbrıs ve yunanistan ortaklaşa düzenledik-
leri bir basın konferansında, Türkiye’yi “Doğu 
Akdeniz’de güvenliği tehlikeye atmakla” itham 
etti. Birlikte imzaladıkları “Kahire Açıklamasın-
da” Türkiye’yi bölgedeki “provokasyonlarına” son 
vermesi için tehdit ettiler. Ayrıca üç ülke, Doğu 
Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanma 
hususunda daha yoğun işbirliğine gitme kararı 
aldı. Türklerin güç iddiasına karşı oluşan bu yeni 
bloğa arka planda İsrail de dâhil. Tel Aviv’in Kıb-
rıs ile askerî işbirliği 2013’ten beri giderek yoğun-
laşıyor. Ortak askerî tatbikatlar yapılıyor.

Hırslı Filo Programı

Giderek gerginleşen durum nedeniyle Türkle-
rin filo inşa programlarına ve hedeflerine etraflı-
ca bir bakış atmaya değer: Eskiyen Türk savaş do-
nanmasının acilen modernize edilmesine ihtiyaç 
duyulduğu için esasen 1996 ‘da bu programın ön-
cüsü açıklanmıştı. Lakin yeni iktidar partisi AKP 
yönetimi altında milenyumdan bu yana çok daha 
büyük çaplı düşünülmeye başlandı. Sadece ge-
milere sahip olmak istenmiyordu. Kendi gücüy-
le dünya standartlarında savaş gemileri yapabile-
cek durumda olan bunun için ihtiyaç duyulan sa-
nayinin topyekûn inşa edilmesi isteniyordu. Dö-
nemin Başbakanı ve bugünkü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki Necmettin 
Erbakan’ın kurduğu radikal, yahudi karşıtı okul-
dan geliyor. Onun felsefesi şuydu: İsrail yalnızca 
gücün dilinden anlar. Lakin İsrail karşısında güç-
lü bir politika, Türkiye’nin o zamana kadar sahip 
olmadığı güçlü bir savaş donanması gerektiriyor.

Burada Ham Maddeler Mevzubahis

Ayrıca büyük paralar söz konusu: Gazze önle-
rinin de dâhil olduğu Doğu Akdeniz’de zengin 
doğalgaz yatakları bulunuyor. İsrail, Gazze, mı-
sır ve Rumlar ile Türkler arasında paylaşılmış Kıb-
rıs, prensipte bundan istifade etme hakkına sahip 
ülke ve de bölgeler arasında yer alıyor. Bununla 
birlikte münferit ülkelerin münhasır ekonomik 
bölgeleri arasındaki sınırların kısmen tartışmalı 
olması nedeniyle kendi hak taleplerini dayatmak 
için sonuçta güce de ihtiyaç var.

Türkiye’nin bu güce henüz sahip olmadığı, ma-
yıs 2010’da hükûmete yakın Türk organizasyonu 
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani yardım vakfının 
(İHH) İslamcı aktivistleri İsrail’in Gazze ablukası-
nı “mavi marmara” adlı gemi öncülüğündeki bir 
“yardım filosuyla” kırmaya çalıştığında belli ol-
muştu. İsrail komandoları mavi marmara’yı bastı-
ğında dokuz militan ölmüştü. Erdoğan o dönem-
de şu açıklamayı yapmıştı: “Bir dahaki sefere bu 
tür ‘yardım sevkiyatlarını’ Gazze önlerinde Türk 
savaş gemileri koruyacak.” Lakin o dönemde yeni 
mİLGEm gemileri henüz hizmet vermeye başla-
mamıştı. Şimdi ise en azından ikisi hizmet veri-
yor. Türk savaş donanmasının Doğu Akdeniz’deki 
ilk çatışmacı çıkışı yaşanıyor. Hâlihazırda Kıbrıs 
önlerinde, Kıbrıs sahilleri önlerindeki doğal zen-
ginlikleri kullanma yetkisine kimin sahip olduğu 
sorusunun mevzubahis olduğu bir güç gösterisi 
yaşanıyor. Bu hakka Kıbrıs Adası’nın güneyinde-
ki Rum kesimi sahip. Uluslararası alanda Ada’nın 
tamamının meşru hükûmeti olarak yalnızca bu 
Güney Kıbrıs hükûmeti tanınıyor. Kıbrıs yöneti-
mi bu yüzden kısa bir süre önce sahil önündeki 
münhasır ekonomik bölgede gaz araması için bir 
İtalyan-Kore enerji konsorsiyumuna lisans verdi.

Bunu kabul etmek istemeyen Türkiye de 
Kıbrıs’ın gaz arattırdığı bölgenin yakınına “Bar-
baros Hayrettin Paşa” adlı araştırma gemisi gön-
derdi. “Barbaros Hayrettin”i korumak ve aynı za-
manda İtalyan-Kore araştırma gemisine gözdağı 
vermek için buna ilaveten bir de savaş gemisi gön-
derdi. Türk savaş gemisi onlara dokuz kilometre 
mesafede duruyor.

Kıbrıs Müzakerelere Ara Verdi

Kıbrıs’ın kayda değer bir donanması yok, do-
layısıyla da şimdilik siyasi tepkilerle yetinildi. 
Ada’nın Türk Kuzey kesimiyle olası yeniden bir-
leşme görüşmeleri kesildi ve Türkiye’nin AB ile 
katılım müzakerelerinde her türlü ilerlemenin 
engelleneceği ahdedildi. Türkiye ise buna savaş 
donanması için yeni “angajman kuralları” belir-
lediğini yani olası ihtilaf durumlarında yeni dav-
ranış kurallarına göre hareket edileceği açıklama-
sıyla karşılık verdi. Donanmaya, şimdi bu yeni 
kuralları “bütünüyle uygulaması” yetkisi verildiği 

T urkey expands its navy in order to ef-
fectively impose its interests in eastern 
Mediterranean. How far will erdogan 

go forward? Turkey took a decision in 2007, which 
was a little taken into account: eight corvette and 
four frigates which were equipped the most modern 
stealth technology would be built. The cost is bil-
lions of dollars. The first ships of this “MILgeM” 
program put into service in 2011. With the con-
sciousness of the power it has, taking advantage of 
this capability, Turkey has already started to show 
the flag in eastern Mediterranean. As a result, en 
escalation is observed in tension. Turkey was ac-
cused of threatening the safety in “eastern Mediter-
ranean”, in a press conference cooperatively held by 
egypt, Cyprus and greece. With ‘Cairo Statement” 
co-signed by the three countries, Turkey was warned 
for stopping its ‘provocations” in the region. In ad-
dition, the said three countries took decision to have 
closer relationships with each other to benefit from 
the natural wealth in the “eastern Mediterranean”. 
Israel also support this new block behind the scene 
against Turkey’s power challenge. The military coop-
eration of Tel-Aviv has intensified since 2013. They 
conduct cooperative military drills. 

Ambitious Navy Program 

Because of the state of tension that is gradually in-
creased, it is worth to look thoroughly to the Turks’ fleet 
building programs and objectives: In fact, the preced-
ing of this program was announced in 1996 since the 
older Turkish war fleet immediately needed moderni-
zation. However, under AKP, the new party in power, 
Turkey has begun to think largely. Turkey not only 
would like to have a modernized navy but also build 
all kinds of industries needed to build world-class ships 
with its own power. Recep Tayyip erdogan the current 
President, who was the prime minister of that time, 
comes from anti-Semitist school founded by Necmet-
tin erbakan. His philosophy was as follows: Israel can 
be brought to heel only with force. However, a strong 
politics against Israel required a powerful navy, which 
was Turkey did not have until that date. 

What is in question is raw material

In addition, the conflict is for large amount of 
money: there are wealthy natural gas beds in eastern 
Mediterranean including gaza. Israel, gaza, egypt 
and Cyprus, which is divided between Turks and 
greeks, are the countries or regions have the right to 
benefit from this natural gas in principle. However, 
because the borders between the exclusive regions of 
certain countries are problematic, they need power 
to claim their rights. It appeared that Turkey did 
not have such power in 2010 when the Islamic ac-
tivists of IHH organization, a pro-government or-
ganization, tried to break gaza blockade by using 
the ship called “the Blue Marmara” under the name 
of “Humanitarian Aid Fleet”. When the Israelite 
commandos raid on the Blue Marmara, 9 militants 
died. upon the raid, erdogan said: “Such humani-
tarian aids will be escorted by navy from now on”. 
However, the ne MILgeM ships were not put into 
service yet. Now, two of them are giving service. The 
first skirmishing approach of Turkey has appeared in 
eastern Mediterranean. Now there has been a pow-
er-show along the coasts of Cyprus, for which there 
is an argument on who have the power to use the 
natural resources of the region. The Southern greek 
Region has this right. In the international arena, the 
Southern greek Region government is recognized as 
the government de jure of the entire island. For this 
purpose, the Cyprus government granted a license to 
an Italian-Korean consortium for gas prospecting 
in the exclusive economic region in the front of the 
costs. upon this event, Turkey also sent a prospect-
ing ship “Barbaros Hayrettin Pasha” to a region close 
to the place where the Cyprus government conduct 
prospecting gas. Turkey also sent a warship both to 
protect “Barbaros Hayrettin” and menace the Ital-
ian-Korean prospecting ship. The Turkish warship 
stands nine kilometers far from them. 

Cyprus has given break to negotiations 

Cyprus does not have a significant fleet, so the 
government has been contented with political reac-
tions for now. The negotiations to merge with the 
northern part of Turks have been ceased and an oath 
has been taken to prevent Turks’ negations to join 
eu. In turn, Turkey responded that they had de-
termined new rules of engagement for the war fleet 
and they would behave in accordance with these in 
case of any engagement. Turkey said that the fleet 
was granted power to “entirely conduct” those new 
rules. Nobody knew what those new rules meant but 
it appeared that Turkey was using a stiffen tone. It is 
not clear how far Turkey will be able to sustain the 
conflict situation. In his speech during putting into 
practice one of the MILgeM’s ships in 2010, er-
dogan said: “we would like to consider every peaceful 
solutions to the last but we will also defend Turkey’s 
interest.” erdogan also said that Turkey had the duty 
to guarantee of action freedom of Turkey’s new fleet 
in ‘eastern Mediterranean’. The only result of Turks’ 
new military policy is the military convergence be-
tween Israel, greece and Cyprus and their ‘Cairo 
Statement’. Ankara’s claim to right of independence 
in the region results in a block against Turkey. This 
new block is militarily stronger than the Turkish 
war fleet. The Turks’ fleet building program stopped 
because of political reason last year when erdogan 
stopped the war ship tendering, since he believed 
that the winning company was supporting the mass 
demonstrations against him in summer. 

belirtildi. Bu kuralların ne anlama geldiğini kim-
se bilmiyor ancak Türklerin açıklamasındaki üs-
lup sertleştirildiğini çağrıştırıyordu. Türkiye’nin 
bir çatışma hâlinde ne kadar ileri gideceği net de-
ğil. Erdoğan 2012 yılında yeni mİLGEm gemi-
lerinden birinin hizmete alınması sırasında yaptı-
ğı konuşmada, “barışçıl çözümleri sonuna kadar 
değerlendirmek istemesine” rağmen Türkiye’nin 
“menfaatlerini sonuna kadar” savunacağını be-
lirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin yeni donanma-
sının “Doğu Akdeniz’de hareket özgürlüğünü” de 
garanti etme görevine de sahip olduğunu kaydet-
ti. Türklerin bu yeni askerî güç politikasının elle 
tutulur tek sonucu, “Kahire Açıklaması” ile İs-
rail, yunanistan ve Kıbrıs arasında askerî yakın-
laşma. Ankara’nın egemenlik hak iddiaları böl-
gede Türkiye’ye karşı bir blok oluşmasına yol açı-
yor. Bu yeni blok şimdiye dek askerî olarak da 
yeni Türk savaş donanmasından daha güçlü. Er-
doğan geçen yıl çok sayıda savaş gemisinin ya-
pılması ihalesini durdurduğunda Türklerin filo 
inşa programları siyasi nedenlerden duraksamış-
tı çünkü Erdoğan ihaleyi alan şirketin o yaz ken-
disine karşı yapılan kitle gösterilerini destekledi-
ği görüşündeydi. 

TÜRKİyE’NİN 
‘GÜÇ GÖSTERmE’ 

OPERASyONU

Türkiye 2007 yılında o dönemde az dikkate 
alınan bir karar aldı: Milyarlarca dolarlık 
“MİLGEM” programının ilk gemileri 2011’de 
hizmete girdi. Türkiye daha şimdiden bu 
yeni ehliyetinden istifade ederek Doğu 
Akdeniz’de sahip olduğu gücün bilinciyle 
boy gösteriyor, bunun sonucunda ise 
gerginlikler artıyor. Türkiye’nin bir çatışma 
hâlinde ne kadar ileri gideceği net değil.

Turkey took a decision in 2007, which was 
taken into account at that time: the first ships 

of multibillionaire “MILGEM” program put 
into service in 2011. With the consciousness 

of the power it has, taking advantage of this 
capability, Turkey has already started to show 

the flag in Eastern Mediterranean. As a result, en 
escalation is observed in tension. It is not clear 

how far Turkey will go in this conflict situation. 

Boris Kalnoky - Die Welt
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EURO CRISIS AT THE DOORSTEP 

Almanyanın Sesi / Voice of germany 

Konjonktürle ilgili rakamların hayal kırık-
lığı yaratması, borsa endekslerinin erime-
si ve işsizliğin artması: Avrupa krizi atla-

tamadı. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ortak 
para birimi Euro’nun tehlikeye gireceğini söyleyen 
iktisatçılar çoğunlukta. Avrupa’nın ekonomik uçu-
ruma yuvarlanma tehlikesinin savuşmadığını söy-
leyen Saader Bankası piyasa analiz bölümü başkanı 
Robert Halver DW’ye verdiği mülakatta krizin sa-
dece şekil değiştirdiğini söyledi. Halver, “Euro kri-
zi şekil değiştiriyor. Önce karşımızda koskoca bir 
devlet borçları krizi vardı. Şimdi ise Euro Bölgesi 
konjonktür krizi tehlikesi peyda oldu. Çünkü çoğu 
Euro ülkesindeki ekonomik faaliyetlerin önünü aç-
mak için gerekli olan reformlar yapılmıyor. Durum 
böyle olunca istihdamı arttırıcı yatırımlar erteleni-
yor. Avrupa’nın ekonomiyi istikrara kavuşturmak 
amacıyla devlet borçlarının kabartıldığı günlere geri 
dönme tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Kısa zamanda en önemli rezerv para birimleri ara-
sına giren Euro, kriz sırasında ortaya çıkan zaafları 
nedeniyle Dolar’a diş geçiremiyor. Euro’nun inandı-
rıcılığını sarsan en önemli faktör çok seslilik. Diğer 
taraftan Dünyaya yeni para sistemi aranıyor. Reel 
ekonominin, yerini sanal paraya kaptırması, denge-
li büyümenin sonu oldu. Şimdi ise yeni bir para sis-
temi arayışı başladı. 

Çok başlılık problemi

Avrupa ortak para birimi Euro, Amerikan 
Doları’nın dünya ekonomisindeki hâkimiyetine ve-
rilmiş karşılıktı. Euro tedavüle girişinin 13’üncü yı-
lında, dünyanın en önemli ikinci rezerv para birimi 
oldu. Dünya döviz rezervinin dörtte biri Euro iba-
resini taşıyor. Avrupa ortak parasının son zamanlar-
da gözden düşmesi geniş ölçüde yapısındaki nok-
sanlardan kaynaklanıyor. ABD’de, Cumhuriyetçi 
ve Demokrat Partiler bütçe yüzünden adeta kan-
lı bıçaklı oldu. yılsonuna kadar Kongre’den uzlaş-
ma çıkmazsa devlet harcamaları 600 milyar Dolar 
kısılacak ve ek vergiler devreye girecek. Bu durum-
da Amerikan ekonomisinin durgunluğa sürüklen-
mesi önlenemeyecek. mali uçurum tehlikesi yüzün-
den Dolar, Euro karşısında değer kaybediyor. An-
cak bütün zaaflarına rağmen Dolar bölgesinin da-
ğılması ve Dolar’ın dünya ekonomisinden silinmesi 
gibi bir tehlike söz konusu değil. Euro, Dolar’a gös-
terilen sarsılmaz güveni ne kadar kıskansa azdır. Her 
ne kadar ortak para bölgesindeki dağılma tehlike-
si Avrupa merkez Bankası tarafından önlenmiş olsa 
da, Euro’ya duyulan güven oldukça sarsıldı. Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Euro 
üzerindeki kara bulutların dağılmadığını söylüyor. 
Peki, Euro’nun Dolar’dan neyi eksik?

Amerikan eyaletlerinin bütçe disiplininden ayrıl-
maması için, on iki merkez bankasındaki eyalet he-

T he disappointing figures regarding the business 
cycle, dramatic decreases in stock indexes and in-
crease in unemployment: europe could not over-

come the crisis. The majority of the economists say that euro 
as the shared currency is under risk if the essential measures 
are not taken. explaining that the risk of economic crisis 
for europe was not avoided yet, Robert Halver, the head 
of market analysis of Saader Bank said in an interview 
with DW that the crisis had only changed the form. Halver 
expressed: “euro crisis is changing just in form. First, we 
saw a huge debt of the countries. Now, the business cycle 
crisis for euro region is in question, because the essential re-
forms required for paving the way of the economic activities 
in most of euro member countries have not been realized. 
Due to this, the investments that may increase employment 
are delayed. Therefore, we have the risk to face the huge 
debts of the countries in order to achieve sustainability in 
european economy”. The euro, which succeeded to find a 
place among the reserve currencies in a short time cannot 
compete with uSD because of the weaknesses appear dur-
ing the crisis. Polyphony is one of the most important factors 
discredit euro. on the other hand the world is looking for a 
new monetary system. The fact that the virtual money has 
been substituted for virtual money is the end of balanced 
growth. Now, the world is looking for a new monetary sys-
tem. euro, the shared currency of europe was a response 
to dominance of uSD in world economy. euro has been 
the second most important reserve currency of the world in 
13th anniversary of getting into circulation. one fourth 
of the world currency reserve of the world consists of euro. 
The reason why euro has fallen into disfavor is significantly 
results from structural deficiencies. 

In uSA, the Republican Party and Democratic Party 
are at the daggers drawn with each other due to the budget 
negotiations. If the members of the Congress do not compro-
mise up to the end of the year, the government expenditures 
will be decreased in an amount of 600 billion dollars and 
additional taxes will take place. In this case, the American 
economy will not be able to avoid economic recession. Due 
to fiscal cliff, the uSD devaluates against euro. However, 
there is no risk that the uSD region comes apart or the 
uSD will be wiped from the world economy. euro is ab-
solutely right to envy the firm trust shown to uSD. even 
though european Central Bank has prevented coming 
apart of the shared currency region, the confidence in euro 
has significantly been lost. oeCD says the dark clouds on 
euro have not dispersed yet. Well, what is the weakness of 
the euro against uSD? 

Problem of multi-headedness 

In order that American states do not leave the budget 
discipline, a different method allowing the payment of the 
debts through states accounts in twelve central banks. By 
this way, the financial regions are prevented to monetize 
noted press and push the other states into difficulties. A 
similar clearing mechanism was not established for euro 

Büyüme hızı düşüyor, işsizlik artıyor, borsa 
endeksleri baş aşağı gidiyor, deflasyon tehlikesi 
artıyor. Önlem alınmazsa Euro projesi tehlikeye 
girebilir. 18 AB ülkesinin ortak para birimi 
olan Euro, 1 Ocak 2002’de resmen tedavüle 
girdiğinden bu yana büyük rakibi dolar 
karşısında en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

The growth rate decreases, unemployment increases, 
the stock indexes go down and the probability of 

deflation increases. If the required measures are not 
taken, the Euro project may confront a risk. Euro, which 

is the shared currency of 18 EU member countries, is 
experiencing its most difficult times nowadays against 

USD since getting into circulation on 1 January 2002. 

A
lmanya’nın sanayi üretiminin beklen-
medik ölçüde düşmesi üzerine IMF Euro 
bölgesi için tahmin ettiği büyüme oranı-

nı yüzde 1’in altına indirdi. 18 ülkeden oluşan 
Avrupa ortak para birimi Euro bölgesi, Alman 
sanayi üretiminin büyük ölçüde düşmesi üze-
rine yeniden ekonomik durgunluğa girme teh-
likesiyle karşı karşıya. Euro bölgesinin ekono-
mi motoru Almanya’da yetkililer, bu yılki eko-
nomik büyümenin yüzde 1.2 civarında olacağı-
nı beklediklerini, 2015 için de 1.3 civarında bir 
oran tahmin ettiklerini bildirdi. Her iki rakam da 
daha önce açıkladıkları oranın üçte biri düze-
yinde.

Ekonomi Bakanı Sigmar 
Gabriel ülke ekonomisi-
nin dış ticaret açısından 
zor durumda olduğu-
nu açıkladı. Ancak 
Gabriel, bazı Euro 
bölgesi ülkeleri ta-
rafından yapılan 
Almanya’nın hü-
kümet harcama-
larında kemer sık-
maktan vazgeçme-
si çağrısını reddetti. 
Gabriel, Almanya’nın 
borcunun yükselmesi-
nin İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan’da 
daha fazla büyüme sağlamayacağını bildir-
di. Almanya’nın ekonomik büyümesinin bek-
lenenden yüzde 4.8 oranında az çıkmasıyla, 
Euro bölgesinde Ağustos ayı verilerine göre 
toplam sanayi üretiminde 1.8’lik bir düşüş gö-
rüldü. Euro ekonomisi Nisan-Mayıs döneminde 
durağan seyretti. Hazİran-Ağustos dönemi için 
tahminler bu ayın sonunda bekleniyor. Ulusla-
rarası Para Fonu, Euro bölgesi için tahmin etti-
ği büyüme oranını düşürerek 0.8’e çektiğini ve 
2015 içinde yüzde 1.1 olacağını tahmin ettikle-

U pon unexpected decrease in the industri-
al production of Germany, IMF changed 
its original estimation of the growth rate 

to less than 1%, the original estimation was 1%. 
The Euro region consisting of 18 countries are 
once again face to economic recession upon a 
significant decrease in German industrial produc-
tion. The German officials announced that they 
estimated that the economic growth of Germany 
would be about 1,2% this year and 1,3% in 2015. 
Both figures are about one third of the figures 
they previously announced. Sigmar Gabriel, the 
Minister of Economy stated that the country’s 

economy is in difficulty in terms of foreign 
trade. However, Gabriel rejected 

the call of some of the Euro re-
gion countries which invited 

Germany to stop auster-
ity policy in government 
expenditures. Gabriel 
stated that the increase 
in debt of Germany 
will not help growth in 
Italy, France, Spain and 
Greece. Upon occur-

rence of Germany’s eco-
nomic growth 4,8% less 

than the expected rate, a de-
crease of 18% appeared in total 

industrial production in Euro region 
according to the August data. Stagna-

tion was observed in Euro region economy during 
April-May months. The estimates for June-August 
are expected at the end of this month. IMF stated 
that they estimated the growth rate as 0,8%, for 
which they had originally estimated higher, for 
this year and 1,1% for 2015. 

The sequential political crises result in waver-
ing in German economy which is accustomed 
to success. In parallel with the crisis in Ukraine, 
the tension between Ukraine and Russia and the 

YENİ EKONOMİK KRİz 
İşARETlERİ 

THE SIGNAlS OF A NEW FINANCIAl CRISIS 

Klaus Ulrich



sapları üzerinden borçların ödenmesini sağlayan fark-
lı bir yöntem de uygulanıyor. Böylece mali bölgelerin 
banknot matbaasını devreye sokup diğer eyaletleri sı-
kıntıya sokması önlenmiş oluyor.

Euro çatılırken benzer bir kliring mekanizması ku-
rulmamıştı. Bu nedenle kriz sırasında 17 merkez ban-
kasının target bakiyeleri arasında muazzam dengesizlik-
ler ortaya çıktı. Almanya merkez Bankası’nın kriz ül-
kelerinin merkez bankalarından aylık alacağı 30 milyar 
Euro’ya yükseldi. Alacaklıların hesabın kapatılmasını ta-
lep etmeleri, para birliğinin sonu anlamına gelir.

Avrupa merkez Bankası (AmB) da Euro’yu kurtar-
mak için her çareye başvurmaya hazır olduğunu duyu-
ruyor ama, Amerikan ve İngiliz merkez bankalarının ak-
sine, bir hamlede karar alma yetkisi yok. merkez banka-
ları sistemini yakından tanıyan David marsh, Dolar ile 
Euro arasındaki en önemli farkın bu olduğunu ve 17 
milli merkez bankasının söz sahibi olduğu federe bir ku-
ruluş olan AmB’nin kendi iradesiyle karar alamaması-
nın Euro’nun kırılganlığını arttırdığını belirtiyor.

Peki Euro’nun geleceği ne olacak? 

Doların yerini alma iddiası yunanistan krizi ile sona 
eren Avrupa ortak para birimi Euro’nun geleceği ne ola-
cak? Euro’nun ömrü artık doldu mu? 

1999 yılında ekonomi dünyasına gözlerini açan Av-
rupa ortak para birimi Euro kısa zamanda dünyanın en 
önemli ikinci rezerv para birimi oldu. İyimser tahmin-
lere göre Euro’nun Amerikan Doları’nı da geçip “rezerv 
para birimi” tahtına oturması zaman meselesiydi. Ama 
yunanistan krizinden sonra Euro bu iddiasını kaybetti. 
Hata, Euro’nun kısa ömrünü artık doldurduğunu öne 
süren kötümserler de var. Bu ortamda Euro alacaklısı 
nasıl davranıyor? Ortak para birimine sırt çeviriyor mu? 

Euro’nun dünya rezerv para birimleri içindeki payı 
bundan on iki yıl önce tedavüle girdiğinde %18’di. Bu 
oran, 2009 yılının dördüncü çeyreğinde ise %28’e yük-
seldi. Ama 2010 yılbaşından bu yana Euro, Dolar kar-
şısında %20 oranında değer kaybetti. Değer kaybı mer-
kez Bankaları’na 300 milyar dolar kaybettirdi. Dün-
yanın en fazla döviz ticareti yapan bankası Deutsche 
Bank’ın kambiyo uzmanı Nicolaus Heinen, dış değeri-
nin aşınmış olmasına rağmen, Euro’nun rezerv para bi-
rimi olma özelliğini yitirmediğini söylüyor ve şu değer-
lendirmeyi yapıyor: “Euro-Dolar paritesindeki kısa va-
deli oynamalar ile uzun vadeli yatırım kararları arasında 
ayrım yapılması çok önemli. Kur oynamaları, yatırımcı-
nın keyfini kaçırıp uluslararası finans piyasasındaki ak-
törlerin moralini bozabilir. Euro’yu rezerv birimi olarak 
kullanan merkez Bankaları ile hazine fonlarının uzun 
vadeli yatırım planları bu oynamalardan etkilenmez.”

Avrupa ülkeleri için önemli 

Euro’yu önemli rezerv para birimi olarak tutanların 
başında ortak para bölgesinin üyesi olmayan AB ülkeleri 
geliyor. Deutsche Bank uzmanı Nicolaus Heinen, bunu 
şöyle açıklıyor: “Bunlar, öncelikle doğu Avrupa ülkeleri. 
Bu ülkelerin müdahale aracı olarak Euro’ya ihtiyaçları 
var. milli paralarının Euro karşısındaki değerine istikrar 
kazandırmak için sermaye piyasasına Euro ile müdahale 
edebiliyorlar. Buna bir de yükselen piyasalar şeklinde ta-
rif edilen, büyüme hızı yüksek kalkınma halindeki ülke-
leri eklemek gerekir. Bu ülkeler de rezerv portföylerin-
deki Dolar’ın yanına artık Euro’yu da ilave ediyorlar.”

Çin’in kararları nasıl etkiliyor? 

Bu ülkelerden Euro bölgesinin en büyük alacaklı-
sı Çin. Çin’in Euro bölgesi ülkelerinin devlet tahville-
rine 515 milyar euro yatırdığı tahmin ediliyor. 2010 yılı 
mayıs ayı sonlarında financial Times’da çıkan bir haber 
Euro’yu son dört yılın en düşük Dolar paritesine düşür-
meye yetti. Haberde, Avrupa’nın kronikleşen borç krizi-
nin Çin’i Euro stokunu azaltmaya zorladığı belirtilmek-
teydi. Pekin yönetimi bu haberi hemen yalanladı. mer-
kez Bankası, Avrupa’nın Çin için en önemli yatırım pa-
zarlarından biri olduğunu duyurdu. Bu yalanlama piya-
saları teskin etti ve Euro yeniden toparlandı. Deutsche 
Bank’ın kambiyo uzmanı Nicolaus Heinen, bu örneğin, 
resmi açıklamaların ne kadar önemli olabileceğini gös-
terdiğini söylüyor ve ekliyor: “Bu nedenle, siyasi neden-
lerle de olsa resmen Euro’yu elinden çıkaracağını duyu-
ran Euro rezervli herhangi bir ülkenin bir haberle kurla-
rı nasıl altüst edebileceğini ve bunun sonunda kendi re-
zerv portföyüne de dokunacağını bilmesi gerekir.”

‘Batırılamayacak kadar önemli’ 

Ortak para biriminin değer kaybetmesi Euro 
stoklayan ülkelerin yatırımlarına da değer kaybetti-
rir. yani anca beraber, kanca beraber. Nicolaus Hei-
nen bu nedenle Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin yüksek miktarda Euro satabilecek-
lerine ihtimal vermiyor ve “Çünkü Euro artık, dö-
viz piyasası spekülasyonlarıyla batırılamayacak kadar 
önemli bir para birimi” diyor. 

Euro’ya yatırım yapanların şimdilik bu para birimi-
ne sadık kalacakları söylenebilir. Ancak uzun vadede, 
altı ayda yüzde yirmi oranında eriyen Euro’ya alterna-
tif arayacakları kesin. Döviz uzmanı Heinen, rekabetin 
Uzakdoğu’dan geleceğini söylüyor ve şu yorumu yapı-
yor: “Önemli olan, Çin’in önümüzdeki 10 ila 15 yıl-
da para ve döviz politikalarına nasıl yön vereceği. Çin 
hür sermaye trafiğini benimser ve parasını dalgalanma-
ya bırakırsa, Euro’nun işi zorlaşır ve Avrupa para biri-
minin, Dolardan sonraki en önemli rezerv para birimi 
olma özelliğini koruması zorlaşabilir.”

rini açıkladı.
Bu yıl birbiri ardına patlak veren siyasi krizler 

başarıya alışık Alman ekonomisinin sendeleme-
sine neden oldu. Ukrayna’daki kriz, Rusya ile si-
yasi gerilim ve Ortadoğu’daki gelişmelere paralel, 
Almanya’da 2014’de yüzde 1,8 olarak öngörülen 
büyüme hızı 1,2’ye çekildi. İhracatın cirosunun 11 
milyar Euro azaldığı tahmin edilirken, en az 100 bin 
işin de tehlikede olduğu belirtiliyor. İktisat otorite-
leri Alman ekonomisindeki kriz atmosferinin olum-
suzlaşmasını öncelikli olarak Rusya ile ilişkilerin 
bozulmasına bağlıyor. Rusya, Almanya’nın top-
lam ihracatında sadece yüzde 3,5’lik yer tutması-
na rağmen, ülkeye yapılan ihracatın geride kalan 
10 ayda yüzde 16 azalması belirli sektörlere ağır 
etki yapıyor.

Ukrayna’ya yapılan ihracat da % 23 azaldı. 
Rusya-Ukrayna krizinde en çok zarar gören Alman 
ekonomisini adeta ayakta tutan otomobil sektörü. 
Rusya’ya satılan Alman otomobillerinin sayısında 
bu yıl % 23’lük bir azalma söz konusu. Uzmanla-
rı endişelendiren bir diğer konu ise Fransa ile ya-
şanan ekonomik gerilim. Avrupa’nın en büyük eko-
nomisine sahip Almanya’nın ekonomisinin krize sü-
rüklenmesi durumunda ortak para birimi Euro’nun 
yeniden tehlikeye gireceğini söyleyen iktisatçılar, 
Fransa’nın gelecek iki yıl içinde AB içindeki % 3’lük 
bütçe açığı kriterini yerine getiremeyeceği, bunun 
Almanya’ya da olumsuz yansıyacağı görüşünde.

developments in the Middle East, the growth 
rate in Germany has been estimated as 1,2%, 
which had originally been estimated as 1,8%. 
While it is estimated that the export turnover 
has decreased 11 billion Euros, it is said that at 
least 100 thousand deals are under risk. The 
economic authorities think that the fact that 
the crisis atmosphere in German economy has 
been negative depends on the breakdown of 
the relationships between Germany and Rus-
sia. Although Russia has a share of 3,5% in 
Germany’s total export, a decrease of 16% in 
exportation within the last 10 months has a 
significant influence on certain industries. 

The export to Ukraine has decreased about 
23%. The vehicle industry has been the sur-
viving industry for German economy that was 
suffered from Russia-Ukraine crisis the most. 
A decrease of 23% has been enjoyed in the 
number of German cars sold to Russia. An-
other issue that the experts worry about is 
the economic tension between Germany and 
France. Saying that in case that Germany 
gets into an economic stagnation, Euro, the 
shared currency, will again be under risk, the 
economists advocate that France will not be 
able to fulfill its duty to cover the fiscal deficit 
of 3% and this will negatively influence Ger-
man economy. 

Köln Üniversitesi Ekonomi Politikaları Ens-
titüsü Direktörü Achim Wambach’a göre, Do-
ları farklı kılan başlıca faktör, güçlü bir merke-
zi yönetimin para birimi olması. Avrupa Para 
Birliği ise siyasi birlik vasfından yoksun. Av-
rupa Birliği (AB) bütçesi, üye ülkelerin toplam 
milli gelirinin yüzde birini ancak buluyor. Euro 
Bölgesi’nin kendi bütçesi bile yok. Euro Bölgesi 
bankalarıyla milli devletler arasındaki karşılıklı 
bağımlılık da Euro’nun bir başka yumuşak kar-
nı sayılıyor. İrlanda ve İspanya örnekleri devlet-
lerle bankaların birbirini uçuruma sürükleyebi-
leceğini gösterdi. Maliye uzmanı Clemes Fuest, 
Euro’nun en vahim yapım hatasının mali sis-
temin para sistemine uydurulmamış olmasın-
dan kaynaklandığı görüşünde: “Para birliğinde 
münferit devletlerin iflas edebileceğinin ve bu-
nun da borç tıraşını kaçınılmaz kılacağının bi-
linmesi gerekirdi. Borçların makaslanabilmesi, 
alacaklarını kısmen kaybetmeye dayanıklı ban-
kaların olmasını gerektirir. Özetle bankaların 
daha fazla ödenmiş sermayesi olmalıdır.”

Achim Wambach da, ABD’de tek bir birleşik 
devlete bağımlı banka bulunmadığını Kaliforni-
ya örneğiyle şöyle dile getiriyor: “Kaliforniya’nın 
batması, tasarrufları Kaliforniya değil Amerikan 
bankasında yattığı için, Kaliforniyalıların endi-
şelenmesini gerektirmez.” Amerikan eyaletle-
ri arasındaki bulaşma tehlikesinin düşük olması 
da bundan. Minnesota iflas tehlikesi geçirdiğin-
de, Michigan’ı da peşinden sürüklemez. Euro böl-
gesinde ise her kriz odağı geniş kapsamlı yangı-
na yol açabiliyor. Örneğin, Yunanistan ortak para 
bölgesini terk etse akla, ‘şimdi sıra kimde?’ so-
rusu gelir. Her bir Euro ülkesi, ortakları tarafın-
dan nasıl olsa kurtarılacağı düşüncesiyle, kendini 
mali politikalarından tek başına sorumlu saymaz. 
ABD’de ise her eyalet kendi borçlarının sorumlu-
luğunu taşır. Mali darboğaza giren eyalet kemer-
leri sonuna kadar sıkmak zorunda kalır. 

According to Achim Wambach, the Director of 
Cologne University Economic Policies Institution, 
the primary factor makes strong the USD is that it 
is the currency of a powerful centralized manage-
ment. However, the European Monetary Union 
lacks of being a political union. The EU budget is 
only 1% of the total national income of the member 
countries. Even the Euro region does not have its 
own budget. The interdependence between the 
banks of Euro region and national states is consid-
ered as another weak spot of Euro. The examples 
of Ireland and Spain showed that the states and 
banks may push each other to the cliff. Clemes 
Fues, the financial expert, advocates that the 
major structural fault of Euro is that the financial 
system is not in concordance with the monetary 
system: “It should have been known that certain 
states in monetary union may go into bankruptcy 
and this would inevitably result in erase in debt. 
Erasing some of the debts requires powerful banks 
which are resistant against losing a part of its re-
ceivables. Briefly, the banks should have more paid 
capital.” Achim Wambach also says that there is 
no bank dependent on only one united state, show-
ing the example of California: “The bankruptcy of 
California does not require the Californians worry 
about their money since their saving have been de-
posited in American bank not in California”. This is 
the reason why the lower probability of the spread 
risks between the American states. If Minnesota 
confronts bankruptcy risk, it does not trail Michi-
gan. In Euro region, every focus of crisis may result 
in an extensive fire. For example, if Greece leaves 
the shared monetary region, the question “who’s 
turn is it?” comes to the minds. Every Euro country 
does not feel responsible itself from its financial 
policies with the idea that it will be saved by its 
partners. In turn, every state takes the responsibil-
ity of its own debt. A state in financial difficulty has 
to pull its belt in a notch. 

when it got into circulation. That’s why a huge imbal-
ance appeared among the target balances of 17 central 
banks. The receivables of the german Central Bank 
from the central banks of the countries in crisis have 
increased to 30 billion euros monthly. When a creditor 
requests closure of an account, it means this is the end of 
share currency. The european Central Bank announces 
that they are ready to do their best to survive euro but 
it does not have the power to take a decision by con-
trast with American and english central banks. David 
Marsh, who is very familiar with the central banks 
systems, says that this is the most important difference 
between uSD and euro and the fact that the euro-
pean Central Bank, a federative institution on which 
17 national central banks have the power, cannot take 
decision on its own increases the brittleness of euro. 

Well, what will happen to Euro in the future? 

What will happen in the future to euro, whose 
claim to take the place of dollar ended up upon crisis in 
greece? Has it come to the end? euro, the shared cur-
rency of europe that got into economic world in 1999, 
has been the second important reserve currency in the 
world within a short time. According to the optimistic 
estimates, it was a matter of time that euro becomes 
‘the reserve currency” going over uSD. However, euro 
has failed after the crisis in greece. There are even pes-
simistic ones who think that euro has come to the end. 

In this environment who the euro creditors behave? 
Do they turn their back to the shared currency? The 
share of euro among the world reserve currency was 
18% twelve years ago, when it went into circulation. 
This increased to 28% in the fourth quarter of 2009. 
However, euro has lost in value of 20% against uSD, 
since the beginning of 2010. Due to devaluation, the 
central banks lost 300 billion uSD. Nicolaus Hein-
en, the cambist of Deutsche Bank, which is number 
one exchange dealer in the world, says that euro still 
preserve its characteristic to be the reserve currency 
even though its external value has been eroded, and 
explains: “It is very important to make difference be-
tween the short-term fluctuation in euro-dollar parity 
and long-term investment decisions. Fluctuations in 
exchange rate may upset the investors and demoralize 
the actors in international financial markets. The cen-
tral banks that use euro as the reserve currency and 
long-term investment plans of the treasury funds are 
not affected from these fluctuations. 

It is important for European countries 

The eu countries that are not the member of the 
shared currency are the countries that hold euro as the 
most important reserve currency. Nicolaus Heinen, the 
expert cambist of Deutsche Bank explains this as fol-
lows: “these are primarily the eastern european coun-
tries. These countries need to euro as an intervention 
tool. In order to gain sustainability for their national 
currency against euro, they can interfere in the capital 
market with euro. We should add the countries having 
high rate of growth, which are identified as the emerg-
ing markets. These countries also add euro to their re-
serve portfolios in addition to uSD.” 

how China’s decisions influence the markets? 

The largest creditor of the euro region is China. It 
is estimated that China has invested 515 billion euro 
to the government bonds of euro region countries. The 
news appeared on Financial Times at the end of May 
in 2010 was enough to fall the euro at the lowest uSD 
parity. In the news, it was said that China was forced 
to decrease its euro reserves due to the chronic debt 
crisis in europe. The Beijing government immediately 
refuted this claim. The Central Bank announced that 
europe is one of the most important investment mar-
kets for China. This refutation relieved the markets 
and euro got over again. Nicolaus Heinen, the cambist 
of Deutsche Bank, says that this sample showed how 
important the official declarations, and continues: “any 
countries having euro reserve, which announces that 
sell off the euro even if due to political reasons, should 
know that how a piece of news may turn upside-down 
the exchange rates as well as that country’s own reserve 
portfolios would suffer in the end.” 

 ‘So important that it can’t be bankrupted’ 

The loss in value of the shared currency result in 
loss in value of the investments of the countries which 
stocks up euro as well. Meanly, for better for worse. 
Therefore, Nicolaus Heinen estimates that Saudi Ara-
bia or united Arab emirates will not sell off in a high 
amount because “euro is so important currency that 
it can’t be bankrupted with currency market specula-
tions. Who bankrupt the euro will bankrupt him”. 

It can be said that the euro investors will stand by 
this currency for now. However, for a long term, they 
will absolutely look for an alternative to euro that has 
lost value within the last six months. Currency expert 
Heinen emphasizes that a competition will appear 
from Far east and says: “the important thing is that 
how China will decide on its money and currency poli-
cies. If China adopts free capital traffic and leave its 
money for fluctuation, euro will fall into difficulty and 
it may be difficult for euro to sustain its position to be 
the most important reserve currency after uSD”. 
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ORTA DOĞU VE UKRAYNA

ABD bir müzakere taktiği olarak mevcut 
krizi daha da körüklüyor mu? ABD ser-
best ticaret anlaşmalarında üstünlük elde 

etmek ve bu amaçla AB-Rusya ilişkilerini bozmak 
için elinden geleni ardına koymuyor. Öte yan-
dan daha pahalı Amerikan doğalgazını almaları 
için Avrupa ülkelerini manipüle ediyor. Trans-
Atlantik Ticaret ve yatırım Ortaklığı (TTıP) hali 
hazırda AB ve ABD arasında süregiden müzake-
relerin esas konusudur. Aynı zamanda bir tür AB-
ABD serbest ticaret anlaşmasıdır. TTıP müzake-
relerinin süre bitimi olarak belirlenen 2015 yılı 
içindeki tarih de yaklaşıyor. Bu anlaşmanın amacı 
ise Trans-Atlantik Serbest Ticaret Bölgesi (TAf-
TA) ile tanımlanan serbest ticaret bölgesini kur-
mak, AB ve ABD’yi uluslar üstü bir ticaret bloğu 
olarak birbirine bağlamak.

Bu ticaret müzakereleri halkın gözünden ırak 
ve oldukça ihtiyatlı bir biçimde kapalı kapılar ar-
dında yürütülüyor. “TTıP” adı, siyaset ve ticare-
tin yüksek memurlarınca işin aslını örtbas etmek 
için seçildi. İşin böylesi bir gizliliğe büründürül-
mesinin sebebi ise, 2001 yılında Amerika Kıta-
sı Serbest Ticaret Bölgesi (fTAA) görüşmelerin-
de olduğu gibi, müzakere karşıtı bir kamu tep-
kisinin patlamasını önlemek. Sözcük ustaları bu-
nun bir serbest ticaret anlaşması olduğu gerçeğini 
gizlemek için hesaplıca TTıP adını seçtiler, tıpkı 
Ottawa’da, 26 Eylül’de imzalanan Kanada-AB Ti-
caret Anlaşması (CETA) örneğinde olduğu gibi.

Washington, TTıP müzakerelerinde elini 
kuvvetlendirmek niyetiyle, AB üyeleri ve Rus-
ya federasyonu’nun ticari bağlarını zayıflatma-
ya çalışıyor. Washington’un stratejisi, Rusya ile 
bağların kesilmesini şart koşan Rus karşıtı yap-
tırımları uygulatmak ve bu yaptırımlarla hem 
Rusya’yı hem de Avrupalı üyeleri ekonomik ola-
rak zayıflatmak. ABD hesaplarına göre bu du-
rum, zayıflamış AB’nin, TTıP müzakereleri sü-
recinde Washington’a daha fazla taviz vermesini 
sağlayacak. Jeopolitik açıdan, bu hikaye Avro-
Atlantik (Avro-Amerika) entegrasyonuna kar-
şı Avrasya (Avro-Asya) entegrasyonunun hikaye-
si. Esas niyet; AB’deki Rusya etkisinin zayıflatıl-
ması, AB-Rusya ticaretini kuvvetlendirecek ola-
sı etkilerin azaltılması ve bu amaçla Avrupa’daki 
Rusların güçsüzleştirilmesi. Son dönemde ABD, 
TTıP müzakerelerine daha da yoğunlaştı. Çün-
kü ABD’nin korkusu o ki; Almanya gibi ülkeler, 
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri-
nin de içinde yer aldığı bir Avrasya alternatifini 
değerlendirmeye başlayabilir.

Ukrayna’daki kriz tam olarak ABD’nin iki-
li amacına, hem AB’yi hem de Rusya’yı zayıflat-
ma amacına hizmet ediyor. Amaçlanan şey sadece 
NATO etki alanını genişletmek ve Rusya’yı çev-
relemek değil aynı zamanda AB-Rusya ilişkilerine 
zarar vermek. Ukrayna kullanılarak hatta kelime-
nin sözlük anlamıyla sömürülerek hem moskova 
ve AB arasında coğrafi anlamda bir gedik yaratı-
lıyor; hem de Rusya’nın Avrupa güvenliğine kar-
şı bir tehdit olduğu algısı oluşturuluyor. ABD bir 
yandan da enerji savaşlarını yürütüyor. Bu savaş-
taki amaç enerji kaynaklarının, enerji boru hat-
larının ve enerjinin taşındığı stratejik koridorla-
rın kontrolünü ele geçirmek. ABD’nin Balkanla-
ra, Kafkaslara, Orta Asya’ya, ırak’a, Levant Bölge-
sine, İran Körfezi’ne ve Ukrayna’ya dair tüm ilgi-
si, alakası, söylemi, söz konusu enerji savaşıyla bi-
rinci derecen bağlantılıdır.

Hidrolik çatlatma ve Kaya gazı meselesi de yine 
bu denklemin içinde değerlendirilebilir. ABD 
dünyada en büyük dördüncü kaya gazı rezervle-
rinin sahibi. Bu durum ABD’yi kuvvetli bir do-
ğalgaz ihracatçısı konumuna getiriyor. Washing-
ton 2015-2016 içerisinde Kuzey Amerika’dan gaz 
ihraç etmeye başlamanın planlarını yapıyor. ABD 
aynı zamanda Kuzey Amerika entegrasyonu adı 

D oes uSA fuel the current crisis as a ne-
gotiation tactic? uSA does its worst in 
order to gain an advantage in free trade 

agreements, and for this purpose, to breakdown the 
eu-Russia relationships. on the other hand, uSA 
tries to manipulate eu countries to purchase uSA’s 
natural gas, which is more expensive. The Transat-
lantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
is the main subject of the ongoing negotiations be-
tween eu and uSA. This is also a kind of free trade 
agreement between eu and uSA. The deadline for 
TTIP negotiations, which is in 2015, is approach-
ing. The purpose of this agreement is to found a free 
trade region identified by Transatlantic Free Trade 
Area (TAFTA) and connect eu and uSA as a su-
pranational trade block. These trade negotiations 
are restrainedly conducted behind the doors. The 
name ‘TTIP’ was selected to obscure the bedrock by 
the higher officials of the politics and trade. The rea-
son why the negotiations are kept secret is to prevent 
public reactions against negotiations as occurred in 
2001 when FTAA (Free Trade Areas of Americas) 
negotiations were conducted. 

The wordsmiths subtly selected the name of TTIP 
in order to hide that it was a free trade agreement 
as they had done for CeTA (Canada- eu Trade 
Agreement) signed in ottawa on September, 23. 
Washington would like to weaken the commer-
cial connections between eu members and Rus-
sian Federation in order to strengthen its hand in 
TTIP negotiations. Washington’s strategy is to im-
pose anti-Russia sanctions that stipulate cutting the 
connections with Russia, and with these sanctions to 
weaken both Russia and eu members in economy. 
According to uSA’s strategy, this will allow them to 
gain concessions from a weakened eu during TTIP 
negotiations. This is the geopolitical story of eurasia 
integration against euro-Atlantic integration. The 
main purpose is to weaken the Russian influence 
in eu, decrease the probable influences that may 
strengthen the eu-Russia trade and weaken Rus-
sians in europe. In recent times, uSA has focused 
more on TTIP negotiations. uSA’s fear is that the 
countries such as germany may consider an alter-
native eurasia project that is including Russia and 
Commonwealth of Independent States. 

The crisis in ukraine serves for two aims of uSA, 
weakening both eu and Russia. The aim is not only 
expanding the NATo’s domain but also damaging 
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Ukrayna’daki kriz tam olarak ABD’nin ikili amacına, hem AB’yi hem de Rusya’yı zayıflatma amacına hizmet ediyor. Amaçlanan şey sadece NATO etki alanını genişletmek ve Rusya’yı  
çevrelemek değil aynı zamanda AB-Rusya ilişkilerine zarar vermek. Ukrayna kullanılarak hatta kelimenin sözlük anlamıyla sömürülerek hem Moskova ve AB arasında  

coğrafi anlamda bir gedik yaratılıyor; hem de Rusya’nın Avrupa güvenliğine karşı bir tehdit olduğu algısı oluşturuluyor.

The crisis in Ukraine serves for two aims of USA, weakening both EU and Russia. The aim is not only expanding the NATO’s domain but also damaging the EU-Russia relationships. By using even 
literally exploiting Ukraine, both a geographic hole is opened between Moscow and EU and a perception that Russia is threat for Europe’s security would like to be created. 

MIDDLE EAST AND UkRAINE 
A WeAPoN IN eNeRgY BATTLe: DeSTABILIzATIoN 

Y
eniden kötüleşen Batı-Doğu ilişkileri 
Almanya’yı diğer Avrupa Birliği ülkelerinden 
daha fazla etkileyebilir. Ancak uzmanlar, Al-

man ekonomisini frenleyen diğer bir etkenin de Av-
rupa ve gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlama 
olduğuna dikkat çekiyor. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 
üstünden 25 yıl geçti. Birleşik Almanya Avrupa’nın 
en zengin ekonomisine dönüştüğü için övgü alıyor. 
Ancak ekonomi sorunsuz değil. Eskiden Batı Al-
manya olan bölgelerde Doğu’ya daha ne kadar süre 
para akıtılacağı sorgulanıyor. Soğuk Savaş’ta rakip 
olan Rusya’yla yaşanan gerilim de Alman ihracatı-
nı tehdit ediyor. Eskiden Doğu Almanya’nın parçası 
olan Dresden, İkinci Dünya Savaşı’nda müttefikle-
rin hava saldırıları ile neredeyse tamamen yerle bir 
edilmişti.

Savaştan sonra kent komünistler tarafından kıs-
men tekrar inşa edildi. 1990’da iki Almanya’nın bir-
leşmesinden sonra devlet yardımı ve yatırımlar, 

Dresden’i bir sanayi ve kültür merkezine dönüştür-
dü. Belediye Başkan Yardımcısı Dirk Hilbert, Dres-
den ve diğer Doğu Alman kentlerinin birer başarı 
öyküsü olduğunu söylüyor: “3 kent, Dresden, leip-
zig ve Jena başarılı olan yapısal değişim için üç gü-
zel örnek.”

Dresden’i eski Batı Alman kenti Dortmunt’la kar-
şılaştırmak gerekirse, Dresden’de işsizlik yüzde 
12,4. Bu ulusal ortalamanın iki katı ve kentin mil-
yonlarca dolar borcu var.

1990 yılından bu yana Batılılar eski Doğu Alman 
kentlerine dayanışma vergileriyle destek oluyor. 
Ancak Dortmund Belediye Başkanı Ullrich Sierau, 
kent halkına neden hala bu vergiyi verdiklerini anla-
tamayacağını söylüyor: “Batıdakiler borçlanıyor ve 
doğudakilere destek oluyor. Bunu daha fazla kabul 
ettirmek zor. Borca girerek durumu iyi olan doğu 
kentlerine yardımı sürdürüyoruz.”

Başbakan Angela Merkel batının ülkenin bir-

T he re-worsen West-East relationships 
may affect Germany more than the other 
EU member countries. However, the ex-

perts point out that the slowdown in European 
and developing economies is one of the factors 
retarding the German economy. 25 years passed 
over the destruction of the Berlin Wall. The United 
Germany takes credit since it turned to the richest 
economy of Europe. However, the economy is not 
trouble-free. In the Western Germany, it is ques-
tioned that how long the east cities will be funded 
by the west. The tension with Russia, which was a 
rival during the Cold War, also threatens the Ger-
man export. Dresden, which was previously a part 
of Eastern Germany, had almost been destroyed 
by the airstrikes of allied forces during the World 
War II. After the war, the town was partly rebuilt 

JEOPOlİTİK GERİlİM AlMAN EKONOMİSİNİ ETKİlEDİ
THE GEOPOlITICAl TENSION HAS INFlUENCES ON THE GERMAN ECONOMY 

ENERJİ SAvAŞıNDA BİR SİLAH: 
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altında Kanada’nın enerji kaynakları üzerinde-
ki kontrolünü artırmaya çalışıyor. Kanada doğal-
gaz üretiminde, bilinen petrol rezervlerinde, ham 
petrol üreticiliğinde, kaya gazı rezervlerinde yani 
bir bütün olarak enerji üretiminde çok zengin ül-
kelerden birisi.

Birleşik Devletler, AB enerji pazarında adilce 
rekabet etmek yerine, Brüksel’in Gazprom ve Rus 
enerji sektörüyle olan bağlarını kesmenin yolları-
nı arıyor ve Rusları oyun dışına atmak için sıkı şe-
kilde çalışıyor. Bu durum açık şekilde “ABD ne-
den AB üyelerini Ruslara karşı yaptırımlar uygu-
lamaya zorluyor? Neden Rus gazı alımına karşı 
yasal kısıtlamalar için bastırıyor?” sorularının ce-
vabıdır.

yine enerji savaşı çerçevesinde, Swinoujscie’de 
(Polonya’da) yeni bir Sıvılaştırılmış Doğalgaz 
(LNG) terminali kuruldu. Bu terminale ilk do-
ğalgaz tesliminin de Haziran 2015 sonunda Ku-
zey Amerika’dan yapılması planlanıyor. ABD’nin 
gaz ticaretini domine etme amacı ve bu amaç-
la yaptığı tetkikler göz önünde bulundurulunca, 
Polonya ve Ukrayna önemli iki gaz merkezi ola-
rak görülüyor. Bu iki ülke Avrupa’nın en büyük 
ikinci ve dördüncü kaya gazı damarlarına sahip. 
Eğer Rusya’yı saf dışı bırakırsanız, biri birinci di-
ğeri ise üçüncü sıraya çıkıyor. ABD bu bakir gaz 
rezervlerini kontrol etmeyi planlıyor.

Chevron, ConoccoPhillips, Exxon mobil ve 
marathon Oil gibi ABD’nin ana petrol şirketleri 
(ki aynı zamanda ırak Kürdistan’ında da yatırım-
ları var ve eski Libya Cumhuriyeti’nin Waha Pet-
rol Şirketin’de hisse sahipleri) çoktan Polonya’da 
kaya gazı araştırmaları yatırımlarına girdiler. Uk-
rayna Başkanı viktor yanukoviç hükümeti ve 
İngiliz-Hollanda enerji devi Royal Dutch Shell, 
Doğu Ukrayna’da doğalgaz için sondaj ve araştır-
ma anlaşmasını 2013 başında imzaladılar. Hem 
de sıfır vergi ile… Doğu Ukrayna’daki enerji kay-
naklarının bulunması ve geliştirilmesi içerikli 
başka bir anlaşma yine yanukoviç hükümeti ve 
Chevron arasında imzalandı, Kasım 2013’de… 
Bundan bir sene kadar önce, 2012’de Kiev hü-
kümeti Exxon mobil ve Royal Dutch firmaların-
dan oluşan konsorsiyumu tekrar ödüllendirdi: 
Kırım açıklarında, Skifska bölgesinde geliştirme 
faaliyetleri için yeni bir gaz kontratı… ABD’nin 
Doğu Ukraynalı isyancılara yönelik düşmanlığı, 
Amerikan enerji şirketlerinin geçmiş dönemde 
Kiev’den kopardığı doğalgaz tavizlerini korumak-
la doğrudan alakalı. Donetsk Halk Cumhuriye-
ti Başbakanı Andrey Purgin şöyle belirtiyor: “Si-
vil altyapıları planlı şekilde tahrip etmek gibi ey-
lemlerin de dahil olduğu kimi ABD uygulamala-
rı, daha önce de ırak’ta yapılmıştı. Bugün aynıla-
rı Doğu Ukrayna’da da uygulanıyor. Bu tarz ABD 
operasyonları paralı-ücretli askerlerin ya da kira-
lık katillerin elleriyle yürütülüyor.” 

Alman Bild am Sonntag gazetesinin ma-
yıs 2014 tarihli bir raporuna göre; kötü şöh-
retli Amerikan özel güvenlik firması Akademi 
(ırak’taki rezalet sicilinden dolayı firma Blackwa-
ter olan ismini sonra Xe Services şeklinde değiş-
tirdi) Donetsk ve Lugansk içine de salındı. ABD, 
ıŞİD’e karşı savaş bahanesiyle Suriye’nin ener-
ji altyapılarını bilinçli şekilde yok ediyor. Suri-
ye, Lübnan, İsrail ve Gazze’yi de içine alan Le-
vant bölgesi kıyıları uçsuz bucaksız doğalgaz re-

the eu-Russia relationships. By using even liter-
ally exploiting ukraine, both a geographic hole is 
opened between Moscow and eu and a perception 
that Russia is threat for europe’s security would like 
to be created. uSA, on the other hand, enforces en-
ergy battles. The purpose of this battle is to overtake 
energy resources, energy pipelines and the strategic 
corridors in which the energy is carried. The inter-
est uSA shows to Balkans, Caucasus, Central Asia, 
Iraq, Levant Countries, Iranian gulf and ukraine 
is primarily connected with the said energy battle. 

Hydraulic fracturing and rock gas problem can 
also be considered in this equation. uSA is the 
fourth country in having the rock gas reserves. This 
makes uSA a powerful natural gas exporter. Wash-
ington plans to export gas from North America in 
2015-206. uSA would also like to increase its con-
trol over the energy resources of Canada under the 
name of North American Integration. Canada is a 
prosperous country in terms of natural gas produc-
tion, known petroleum reserves, raw oil production, 
and rock gas reserves meanly in energy production. 
united States seeks for breaking Brussels’s connection 
with gazprom and Russian energy industry and 
trying to remove Russia of the play instead of fairly 
competing in eu energy market. This is explicitly 
the answers to the following questions: “Why does 
uSA urge eu to enforce sanctions against Russia? 
Why do they suppress for legal restrictions against 
purchasing Russian gas? again in scope of energy 
battle, a new liquid natural gas (LNg) station was 
founded in Swinoujscie (Poland). The first natu-
ral gas delivery from North America to this station 
is planned to be started at the end of June, 2015. 
Considering the purpose of uSA to dominate the gas 
trade and the examinations they do for this purpose, 
Poland and ukraine are regarded as the most im-
portant two gas center. These two countries, succes-
sively, have the second and fourth rock gas reserves in 
europe. If you eliminate Russia, one of them would 
be the first, and the other would be the third. uSA 
plans to control these untouched gas reserves. uSA’s 
major oil companies such as Chevron, ConoccoPhil-
lips, exxon Mobil ve Marathon oil have already 
made rock gas prospecting in Poland (they have al-
ready had investments in Iraqi Kurdistan and shares 
in Waha oil Company of old Libya). At the begin-
ning of 2013, Viktor Yanukovych, the president of 
ukraine, and Royal Dutch Shell, the english-Dutch 
energy giant signed an agreement for gas exploration 
and prospecting in the east of ukraine. over and 
above, with zero tax… Another agreement for en-
ergy resources finding and developing in the east of 
ukraine was signed by Yanukovych government and 
Chevron in November, 2013. About a year ago, the 
Kiev government awarded a prize to the consortium 
consisting of exxon Mobil and Royal Dutch compa-
nies in 2013: A new gas agreement for developing 
activities in Skifska region at the offshore of Crimea. 
The hostility of uSA against the eastern ukraine 
rebels is directly connected to preserve the concessions 
for natural gas that the American energy companies 
had received from Kiev in the past. Andrey Purgin, 
the prime minister of Donetsk People’s Republic says: 
“Some of uSA activities such as destroying the civic 
infrastructures in a planned way were previously ob-
served in Iraq as well”. Today the same actions are 
enforced in eastern ukraine. Such uSA operations 

zervlerini barındırıyor. ABD, Rusya’yı bu böl-
geden de dışarı atmanın planlarını yapıyor. Rus 
mühendislik-inşaat firması Stroytransgaz 2000 
yılından bu yana Suriye’de oldukça aktif. Önce 
Humus bölgesinde iki gaz rafinerisini inşa etmek 
için anlaşma imzaladı. Lübnan-Suriye’yi Ürdün-
mısır’a bağlayan Arap Gaz Boru Hattı’nın Su-
riye kısmını inşa etmek için başka bir anlaşma 
daha imzaladı. Başka bir Rus enerji firması olan 
Soyuzneftegaz 2004 yılında, Şam hükümetinden 
bir ihale aldı. Bu ihaleye göre ırak sınır bölgesi ve 
batısında faaliyet yürütme hakkını kazandı. 2007 
yılında Suriye Gaz Şirketi (SGC) ve Stroytrans-
gaz firması Humus’da bulunan gaz rezervlerinin 
araştırılması ve geliştirilmesi konusunda işbirli-
ği anlaşması yaptı. Suriye krizinin sürdüğü esna-
da, 25 Aralık 2013’te, Şam ve Soyuzneftegaz şir-
keti önemli bir deniz sondajı anlaşması imzaladı.

Üstüne üstlük Suriye krizinin patladığı dönem-
de, Suriye, ırak ve İran; dünyanın en geniş doğal-
gaz havzasından Suriye kıyısına bir boru hattı in-
şası ile ilgili görüşmeler yapıyordu ki aynı gün-
lerde Suriye krizi başladı. (Şam hükümeti İran ve 
ırak’la 25 Hazİran 2011’de bu anlaşmayı imza-
ladı.) 2009 yılındaki kontrat iptal edilene kadar, 
Suriye-Baniyas limanı ve petrol şehri Kerkük’ü 
birbirine bağlama işinin Stroytransgaz firması ta-
rafından yapılması bekleniyordu. Katar ve Türki-
ye, ırak-İran-Suriye boru hattı anlaşmasından bu 
yana, bu devletlere düşmanca bir politika yürü-
tüyor. Çünkü bu anlaşma enerji koridoru sahibi 
ve doğalgaz ihracatçısı bu iki ülkeyi deyim yerin-
deyse oyun dışı bırakıyor. Bir başka ihtimal de; 
İran-ırak Suriye boru hattı AB’ye satılan doğalga-
zı daha da ucuzlatacak ve bu durum AB’ye kendi 
LNG’ını satmak isteyen Washington tarafından 
hiç hoş karşılanmıyor. Bu proje Suriye ve ırak’ta 
süregiden kavga ile birlikte rafa kalkıyor ve bel-
ki de olası bir rejim değişikliği projeyi tamamen 
feshedecek.

İstikrarsızlaştırma bir Amerikan pazarlık 
taktiği midir?

ABD bir yandan TTıP müzakerelerinde elini 
güçlendirecek şekilde Avrupa’da tansiyonu yük-
seltiyor. Öte yandan Pentagon, Ortadoğu satran-
cında taşları yeniden diziyor. Bugün Pentagon 
önderliğinde Ortadoğu’da yürütülen bu politika 
her amacı güdüyor olabilir ama asla ıŞİD’le sa-
vaş amacı gütmediği açık. Belki sebeplerden biri 
İran-ABD arasındaki nükleer müzakerelerle ilgi-
li olabilir. Belki ABD’nin bölgedeki askeri poli-
tikası, Tahran’a karşı nükleer görüşmelerde daha 
avantajlı konuma geçmek amacı da taşıyor ola-
bilir. İstikrarsız bölgeler oluşturma taktiği, güzel 
paketlenmiş bütünsel bir yaklaşımın bir parça-
sı gibi görünüyor. Konu ne olursa olsun, bu is-
tikrarsız bölgeler, müzakere ve pazarlık masasın-
da ABD’nin elini kuvvetlendiriyor. Ukrayna’daki 
gerilim söz konusu olduğunda durum çok daha 
açık: Washington mevcut krizi TTıP müzakere-
lerinde kendisine avantaj sağlayacak şekilde kul-
lanıyor, sıvılaştırılmış doğalgazını AB’ye satabil-
mek için Rus gazına karşı yaptırım baskısı uy-
guluyor.

*mahdi Darius Nazemroaya Kanadalı bir sosyolog, jeopolitik ana-
list ve Küresel Araştırmalar merkezi’nde yazardır

are conducted by hired soldiers or killers.” 
According a report dated May, 2014 by the 

german Bild am Sonntag journal, the guards of 
Academi, the infamous American private secu-
rity company (the company change its name from 
Blackwater to Xe Services because of their scandal-
ous past in Iraq), have already been sent to Donet-
sk and Lugansk as well. uSA consciously destroys 
the energy infrastructure of Syria under the cover 
of war against ISIS. The Levant region including 
Syria, Lebanon, Israel and gaza has limitless natu-
ral gas reserves. uSA plans to remove Russia from 
the region. Stroytransgaz, a Russian engineering-
construction company, actively display activities in 
Syria since 2000. At first, the company signed an 
agreement to build a gas refinery in Humus. They 
signed another agreement to build the Arab gas 
Pipeline that connects the Syria part of Lebanon 
– Syria and Jordan – egypt. Soyuzneftegaz, an-
other Russian energy company, won a tender from 
Damascus in 2004. According to this tender, they 
were granted to display activity at the Iraqi borders 
and western regions. In 2007, Syria gas Company 
(SgC) and STroytransgaz Company concluded a 
cooperation agreement to explore and develop gas 
reserves in Humus. on 25 December 2013 when 
the crisis in Syria continued, Damascus and Soy-
uzneftegaz concluded an important offshore drilling 
agreement. 

Moreover, when the Syria crisis emerged, Syria, 
Iraq and Iran were conducting negotiations for 
building a pipeline from the world’s largest natural 
gas basin to the coast of Syria (the Damascus govern-
ment signed this agreement with Iran and Iraq on 
25 June 2011). until the contract was cancelled in 
2009, it was expected that Stroytransgaz Company 
would build the connection between Syria-Baniyas 
port and Kirkuk, the town of oil. The states of Qa-
tar and Turkey have carried out a hostile politics 
against Iraq, Iran and Syria since signature of the 
pipeline agreement. The reason is that this agree-
ment, as the phrase is, throws of the play both states, 
which are the owner of energy corridor and natural 
gas exporter. Another probability is that the Iran-
Iraq-Syria pipeline will make cheaper the natural 
gas sold to eu, which is upsetting for uSA, which 
would like to sell its own LNg to eu. This project 
is being postponed due to the conflicts in Syria and 
Iraq and probably will be entirely cancelled upon a 
probable change in regime in Syria. 

Is destabilization a bargaining tactic used by 
USA? 

on one hand, uSA increases the tension in eu-
rope in a manner to strengthen its hands in TTIP 
negotiations. on the other hand, Washington re-
form the chess pieces at the chess of Middle east. This 
policy today conducted in the Middle east under the 
leadership of Pentagon may pursue any goal but ab-
solutely not to fight against ISIS. one of the reasons 
may be to do with the nuclear negotiations between 
Iran and uSA. Maybe, the uSA military policy in 
the region pursues a goal to gain advantage in nego-
tiations on nuclear power with Tehran. The tactic to 
establish destabilized regions seems to be a part of a 
well packed and integrated approach. Whatever the 
issue is, these destabilized regions strengthen uSA’s 
hand in negotiations and bargaining table. In the 
case of tension in ukraine, the situation is much 
clearer: Washington uses the current crisis in TTIP 
negotiations in a manner that provide uSA with 
advantages, and conducts sanction suppress against 
Russian gas in order to sell its own liquid natural 
gas to eu. 

*Mahdi Darius Nazemroaya A Canadian sociologist, geopolitical anal-
ist and author at the Center for global Researches 

leşmesinden bu yana doğuya yaptığı katkıyı övdü: 
“Batı eyaletlerinin inanılmaz yardımı sayesinde ge-
riden gelerek onları yakaladık. Bir zamanlar Helmut 
Kohl’un söz verdiği yeşeren tarlalara sahip olduk.”

Son zamanlardaki jeopolitik gerilim, ekonomi ile 
ilgili kaygılara yol açtı. Moskova’nın Ukrayna’daki 
ayrılıkçıları desteklemesi, Almanya, Amerika ve di-
ğer Batılı ülkeleri Rus birey ve işyerlerine yaptırım 
uygulamaya itti. Kremlin de karşılık olarak ithalat 
sınırlamasına gitti. Almanya Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Baş Ekonomisti Volker Treier, Rusya’ya yapılan 
ihracatta yüzde 20 düşüş bekliyor: “Özellikle Doğu 
Almanya’da, Rusya ve Ukrayna’yla iş yapan birkaç 
KOBİ var. Onlar çok etkileniyor. Ancak kimse bu 
şirketlere tazminat ödenmesinden söz etmiyor. Si-
yasi bir karar alındı, ama cefayı işyerleri çekiyor.”

Treier Almanya’nın ünlü makine ve mühendislik 
sektörünün ciddi yara aldığını söylüyor: “Bu sektör 
için Rusya dünyanın dördüncü önemli pazarı.”

Yeniden kötüleşen Batı-Doğu ilişkileri Almanya’yı 
diğer Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla etkile-
yebilir. Ancak uzmanlar, Alman ekonomisini frenle-
yen diğer bir etkenin de Avrupa ve gelişmekte olan 
ekonomilerdeki yavaşlama olduğuna dikkat çeki-
yor. (Amerikanın Sesi)

fields that were promised by Helmut Kohl once”. 
The recent geopolitical tension has resulted in 
economic concerns. The support of Russia to the 
separatists in Ukraine has driven Germany, USA 
and other Western countries to impose sanctions 
on Russian individuals and businesses. Krem-
lin, in turn, has introduced restriction on import. 
Volker Treier, the chief economist of Chamber of 
Commerce and Industry of Germany estimates 
20% decrease in export to Russia: “There are 
some SMEs in Eastern Germany which trades 
with Russia and Ukraine. They are heavily af-
fected. However, nobody mentions about paying 
compensation to those companies. A political de-
cision has been taken but the price is paid by the 
businesses.”

Treier says that German famous machinery and 
engineering industry is seriously suffered: “Russia 
is the fourth largest market for this industry”. 

The re-worsen West-East relationships may 
affect Germany more than the other EU member 
countries. However, the experts point out that the 
slowdown in European and developing economies 
is one of the factors retarding the German econo-
my. (Voice of America - 30 November 2014)

by the communists. After integration of two Ger-
man states in 1990, Dresden has been a center 
for industry and culture thanks to the state assist-
ance and investments. Dirk Hilbert, the deputy 
mayor, says that Dresden and other Eastern Ger-
many’s cities are a success story: “the tree cities, 
Dresden, leipzig and Jena, are three good exam-
ple of successful structural change.” In compari-
son to Dortmund, the city of previously Western 
Germany, the unemployment rate is 12,4%. This 
is twice to the national average and the city is 
in a debt of millions of dollars. Since 1990, the 
western Germans support the eastern German 
cities with their solidarity taxes. However, Ullrich 
Sierau, the Mayor of Dortmund, says that he can-
not explain to the people of the city residents why 
they should continue to pay these taxes: “The 
western people become indebted and support the 
eastern people. It is difficult to have this accepted 
anymore. By becoming indebted, we continue 
to support the east, which is in a good situation. 
Prime Minister Angela Merkel praised the con-
tribution made by the west to the east: “thanks 
to the unbelievable aid of the western states, we 
come up from behind. We have had the greening 
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PETROL VE DOĞALGAZ BORU HATLARI:

UKRAyNA’yı UÇURUmUN 
KENARıNA İTmEK

“Tek kutuplu dünya modeli başarısızlı-
ğa uğradı. Dünyanın her yanında in-
sanlar, kendi kaderlerini belirleme, 

kendi kültürel kimliklerini koruma ve Batı’nın as-
keri, finansal, siyasi ve ideolojik egemenlik girişim-
lerine karşı koyma arzularını sergilediler.” (vladi-
mir Putin, Rusya Devlet Başkanı) “Ukrayna’daki 
krizin siyasi boyutu manşetlere taşınırken, aslın-
da çatışmanın merkezinde birçok açıdan doğalgaz 
politikası bulunuyor.” (Eric Draitser, “Waging war 
against Russia, one pipeline at a time” -Rusya’ya 
savaş açmak, her seferde bir boru hattı)

Herşey, Amerika’nın politikasını yönlendiren 
ticari çıkarları ortaya çıkarıyor. Afganistan’daki 
savaşın büyük oranda Türkmenistan’dan Arap 
Denizi’ne doğalgaz aktarımını kolaylaştırmak için 
gerçekleştirilmesi gibi, Washington da Rusya’dan 
Avrupa’ya giden enerji tedarikini kesmek, böy-
lelikle ABD’nin Asya yönelimini kolaylaştırmak 
için kanlı bir darbenin mühendisliğini gerçekleş-
tirdi. Bu yüzden Washington’daki siyaset yapıcılar, 
belirtilen hedeflerin hiçbirinin gerçekleştirileme-
mesine rağmen, Afganistan’daki savaşın sonucun-
dan tatmin oldular. Afganistan, güçlü bir merke-
zi hükümete sahip, işler bir demokrasi değil; uyuş-
turucu ticareti yok edilmedi; kadınlar özgürlük-
lerine kavuşmadı; altyapı ve okul sistemleri, sa-
vaş öncesi olduğundan daha kötü durumda. Sa-
vaş, her neresinden tutarsanız tutun, bir başarısız-
lık. Önemli olan şey, doğalgaz: yani Amerika’nın 
rakiplerinin veya ileride rakip olacak Çinli şirket-
lerin büyümesini denetlemek için kendi yetkile-
rini kullanacak olan, özel sektörün sahip olduğu 
Amerikalı şirketler tarafından çıkarılması müm-
kün olan Türkmenistan’daki el değmemiş devasa 
rezervlerdir. İşte savaşın anlamı da budur. Doğal-
gaz, Türkmenistan üzerinden, Afganistan, Pakistan 
ve Hindistan’dan geçerek Arap Denizi’ne dek uza-
nan bir boru hattı üzerinden taşınacak; Rus ve İran 
topraklarını es geçecek. TAPı denen boru hattının 
tamamlanması, İran’ın boru hattının geliştirilmesi-
ni de zedeleyecek; dolayısıyla Amerika’nın bir raki-
binin çabalarını da sabote etmiş olacak. 

TAPı boru hattı, Washington’un öngörülebi-
lir gelecekteki egemenliğini koruması için gereken 
araçları saldırgan bir şekilde nasıl kullandığını gös-
teriyor. Şimdi, bu iddiayı, The Express Tribune’ün 
5 Temmuz sayısından inceleyelim: “Pakistan, Hin-
distan, Afganistan ve Türkmenistan’dan yetkililer, 
önümüzdeki hafta Aşkabat’ta buluşacaklar ve dört 
ülkeyi birbirine bağlayan planlanmış bir ulus-ötesi 
doğalgaz boru hattı projesini başlatacaklar. Proje, 
ayrıca, Amerikalı şirketlere milyarlarca dolar para 
getirecek. Üst düzey bir hükümet yetkilisinin söy-
lediği gibi, “Amerika, dört ülkeyi, kendi enerji dev-
lerine karlı boru hattı sözleşmeleri sağlamaya teş-
vik ediyor. İki Amerikalı şirket –Chevron ve Ex-
xonmobil- konsorsiyum liderleri olmak için bir 
yarış içindeler; projeyi kazanıp boru hattının dö-
şenmesini finanse etmek istiyorlar.” 

Washington, “Türkmenistan-Afganistan-Pakis-
tan-Hindistan (TAPı) boru hattı” denen bir do-
ğalgaz tedarik projesi için lobi çalışmaları gerçek-
leştiriyor. Bu projenin, Pakistan’daki enerji kesin-
tilerini ortadan kaldırmak için ideal bir plan oldu-
ğunu ileri sürüyor. Diğer yandan, Tahran ile nük-
leer açmazdan dolayı İran-Pakistan doğalgaz boru 
hattını rafa kaldırması için İslamabad üzerinde de 
baskı kurdu.... Halihazırda, ihale belgeleri, Asya 
Kalkınma Bankası ile istişare içerisinde hazırlanı-
yor. Banka, bu süreçte banka işlemleri danışman-
lığı rolü üstleniyor. Belgeler, sadece ihalede yer al-
maları için her iki şirkete de verilecek. 

Chevron, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın des-
tekleyeceği bir anlaşma sağlamak için Hindistan, 
Pakistan ve Afganistan’la birlikte lobi yapıyor. Bu-
nunla birlikte, diğer şirketler de, ya Chevron ya 
da Exxonmobil’in yönettiği konsorsiyumun par-
çası olabilirler.” Dolayısıyla boru hattı planı, ni-
hayetinde ilerliyor ve makalede de belirtildiği gibi, 
“belgeler, sadece ihalede yer almaları için her iki 
şirkete de verilecek. İyi, değil mi? Dolayısıyla, Dı-
şişleri Bakanlığı’nın yumruğunu masaya biraz sert 

“S ingle pole world model has no success. 
All over the world, people revealed their 
predestination, preserving their cultural 

identities and their desire to oppose against West’s 
military, financial, political and ideological domi-
nation actions.” (Vladimir Putin, Russia Head of 
State) “While political aspect of ukraine crisis is 
bringing up headlines, in fact core of conflict is gas 
policy in many respects.” (eric Draitser, “Waging 
war against Russia, one pipeline at a time” 

everything reveals commercial interest directing 
American policy. As in the case Afghan war was to 
a large extent performed in order to ease gas flow 
in Arabic Sea from Turkmenistan, Washington held 
engineering of a bloody strike in order to ease direc-
tion of uSA in Asia by blocking gas supply from 
Russia to europe. Therefore policy makers in Wash-
ington, despite none of mentioned aims could not 
have been performed, were pleased with end of war 
in Afghanistan. Afghanistan has a strong central 
government, works are not a democracy, drug traffic 
was not cleared off; women have no freedom, infra-
structure and schools are worse than pre-war period. 
No matter how you slice it war is a failure. What is 
important is gas: it means Turkmenistan’s virgin gi-
ant reserves which could be possibly extracted by pri-
vate sector owned American companies that will use 
its own authority to control development of rivals of 
America or Chinese companies as competitors in the 
future. Here it is the meaning of war. gas will be 
carried through Afghanistan, Pakistan, India and 
Turkmenistan via a pipe line reaching up to Arabic 
Sea; it will pass over Russian and Iran territories. 
Completing TAPI pipe line will harm development 
of Iran pipe line; then sabotaging efforts of this com-
petitor of America.

TAPI pipe line shows how Washington aggres-
sively uses tools necessary to save its domination in 
predictable future. Now let’s analyze this claim by 
5th July issue of The express Tribune: “Authori-
ties from Pakistan, India, Afghanistan and Turk-
menistan will meet in Ashgabat next week and 
they will give a start for transnational gas pipe line 
planned project connecting four countries to each 
other. Project, moreover, will bring billion dollars of 
money to American companies. As one of state senior 
level officials says: “America encourages four coun-
tries to provide pipe line contracts which are profit-
able for its energy giants. Two American companies 
- Chevron and exxonMobil – are in a competition 
to be consortium leaders; they would like to finance 
construction of pipe line by getting project.”

Washington is performing lobby studies for so 
called “Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India 
(TAPI) pipe line” gas supply project. It claims this 
project is an ideal plan to remove power cuts in Pa-

mike Whitney

Avrupa ve Rusya, birbirine mükemmel uyuyor. Avrupa’nın evini ısıtmak ve makineyi çalıştırmak için gaza ihtiyacı var. Rusya’nın da satacak gazı var ve ekonomisini güçlendirmesi için paraya 
gereksinim duyuyor. Dolayısıyla ortada bir kazan-kazan durumu söz konusu. Avrupa ve Rusya’nın ihtiyaç duymadığı şey ise ABD.

Europe and Russia are matching each other perfectly. Europe needs gas to heat home and run machine. Russia has gas to sell and needs money to empower its economy. Then there  
is a win-win situation. What Europe and Russia do not need is USA.

oIL AND GAS PIPE LINES:  

PuSHINg uKRAINe ToWARDS eDge oF ABYSS

G
eçen ay Brezilya’da toplanan BRICS lider-
leri yeni bir kalkınma bankası kurma kararı 
aldı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Gü-

ney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin bu kara-
rı bazı çevrelerde kaygıyla karşılandı. Ancak uz-
manlara göre kalkınma için yeni kaynak oluşturul-
ması tüm dünya için yararlı olacak BRICS ülkele-
ri, geçen ayki zirvede batı ülkelerinin uluslarara-
sı finans alanındaki egemenliğini kırmak amacıy-
la Dünya Bankası’na alternatif bir kalkınma banka-
sı kurma kararı aldı. Kararı Brezilya Cumhurbaşka-
nı Dilma Rousseff açıkladı: “Yeni kalkınma banka-
mız 100 milyar dolarlık öz sermaye ile kurulacak. 

B RICS leaders meeting in Brazil last month 
decided to establish a new development 
bank. This decision of BRICS countries 

consisting of Brazil, Russia, India, China and South 
Africa was doubted in some quarters. However ac-
cording to specialists forming new sources of devel-
opment will be fruitful for whole world. BRICS coun-
tries decided to establish a new development bank at 
last month’s meeting in order to decrease domination 
of Western countries on international finance. Brazil 
President Dilma Rousseff announced the decision: 
“Our new development bank will be established by 
100 billion dollars of owner’s equity. Five countries of 

Dünya Bankası’na alternatif:

BRICS BANKASI KURUlUYOR

BRICS BANK IS ESTABlISHING
AlternAtIve to the World BAnk
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vurması ve “işte!” demesi lazım ki Chevron ve Ex-
xon anlaşmayı kapsınlar. Peki, bu durum serbest 
piyasa için ne ifade ediyor? ve, düşman Taliban 
güçlerinin kontrolündeki Afganistan üzerinden 
geçecek olan 1000 mil uzunluğundaki boru hattı-
nın nasıl korunacağını düşünüyorsunuz? 

Peki neden Amerikan birlikleri? yanıtı çok açık: 
Amerikan askeri üslerinin, boru hattı güzergahının 
alt ve üst kısımlarına konuşlanmalarının sebebi 
burada gizli. Bir rastlantı mı dersiniz? Hayır, böyle 
rastlantı pek normal de-
ğil. “Özgürlüğün Ko-
runması” Operasyonu, 
terörle basmakalıp bir 
mücadeleden çok daha 
büyük bir hiledir. Dola-
yısıyla kendimizi kandır-
mayalım. Afganistan’daki 
savaşın, kadınları özgürleş-
tirmek veya pislik içinde-
ki kitlelere demokrasi getir-
mekle yakından uzaktan ala-
kası yok. Herşey, güç siyaseti ve 
jeostratejik manevrayla alakalı: kaynakların çalın-
ması, potansiyel rakiplerin cezalandırılmasıyla ve 
açgözlü petrol devlerinin karlılıklarının artırılma-
sıdır. Bunu zaten bilmeyen var mı? İşte, Wall Stre-
et Journal’dan biraz arka plan bilgisi: 

“Bu ay başında Obama, Türkmenistan dev-
let başkanı Berdimuhamedov’a bir mektup gön-
dererek, Afganistan’ın kalkınmasına yardım et-
mek konusundaki ortak çıkarlarını vurguladı ve 
Obama’nın TAPı’ye olan desteğini ve bu boru 
hattını büyük bir Amerikalı şirketin inşa etmesi 
yönündeki arzusunu ifade etti.... TAPı’de kayde-
dilen ilerleme, aynı zamanda, Amerika’nın Afgan 
ekonomisi için yeni İpek yolu Stratejisi’nin kal-
binde yer alan diğer trans-Afgan ulaştırma proje-
lerinin çoğunun da –kara ve demiryolları dahil- 
hızlı bir başlangıç kaydetmesini sağlayacak. Be-
yaz Saray şunu anlamalı: Eğer TAPı inşa edilmez-
se, ne ABD ne de Bm yaptırımları Pakistan’ın 
İran’dan başlayan bir boru hattı inşa etmesini ön-
leyemez.” (The Pipeline That Could Keep the Pe-
ace in Afghanistan, (Afganistan’daki Barışı Sür-
dürebilecek olan Boru hattı -Wall Street Journal, 
21 Ekim 2013. 

Olan biteni görebiliyor musunuz? 
Washington’un ana stratejisinin merkezinde bu-
lunan Afganistan, askeri üsler, kaynak sondajı ve 
ulaştırma için kullanılacak. O kadar. Herhangi bir 
imar veya ulus inşası olmayacak. ABD bunu ar-
tık yapmıyor. Bu, tamamen 21.yüzyıl emperyaliz-
mi. “Senin için ulus yok, dostum. Sadece bize do-
ğalgazını ver, biz de çekilip gidelim.” İşte, sistem 
bu şekilde işliyor. ırak’ta da – yeryüzündeki en bü-
yük cehennem çukurunda- durum aynı bu şekil-
deydi: petrol üretimi, son otuz yılın en üst düzeyi-
ne çıkmıştı” (Wall Street Journal’a göre) Peki, pet-
rolde konan bu devlet kuşunun karını kim top-
ladı? Petrol devleri elbette. (Exxon mobil, BP ve 
Shell) Belki de savaşın ne kadar korkunç bir hata 
olduğu hakkında daha önce hiçbir şey okuma-
dınız. Çünkü paragöz insanlar için savaş hiç de 
hata değildi. Aslında, onlar için hayli yararlı ol-
duğu bile söylenebilir. Elbette ABD, görünürde 
Kabil’deki demokrasiyi destekleyecek; ancak hü-
kümetin başkentin ötesinde herhangi bir gerçek 
gücü olmayacak. zaten hiç olmadı ki. (yerel sa-
kinler, Karzai’den “Kabil valisi” olarak söz eder-
ler.) Dünyanın geri kalanı ise, 2001 yılındaki iş-
galden beri olduğu gibi savaş baronları tarafından 
yönetilecek.

Washington’un müdahale ettiği her bir yere uy-
guladığı yeni bir anarşik “mad max” şablonu var. 
Amaç; ulus-devleti lağvetmek, böylelikle kaynak-
ların sondajının önündeki tüm engelleri kaldır-
mak. zaten Amerika’nın koca burnunu soktuğu 
her yerde mantar gibi başarısız devlet türemesi de 
şaşırtıcı değil. Tüm bunlar kasten yapılıyor. Amaç-
ları kaos çıkarmak. Özetle: direnecek güç merke-

kistan. on the other hand it presses Islamabad to 
delay Iran-Pakistan gas pipe line because of nuclear 
conflict with Tehran. Currently tender documents 
are prepared in consultation of Asian Development 
Bank. The Bank has role of banking operations 
consultation in this period. Documents will be pre-
sented to both companies for taking part in tender. 

Chevroni is lobbying with India, Pakistan and 
Afghanistan to present an agreement The uS De-
partment of State would support. In addition other 
companies would become a part of consortium man-
aged by either Chevron or exxonMobil.” Therefore 
pipe line plan is ultimately developing and as men-
tioned in the article, “documents will be presented to 
both companies for taking part in tender. Nice, isn’t 
it? Then Foreign Affairs Ministry should bang its fist 
on the table so strong and say “There!” as to Chevron 
and exxon accept agreement. Well then, what does 
this situation mean for free market? And what do 
you think about how 1000 miles long pipe line pass-
ing through Afghanistan controlled by rival Taliban 
forces would be secured?

Then why is it American forces? Answer is so clear: 
here is the secret of reason for American military bas-
es are deploying in under and upper side of pipe line 
route. Is it a coincidence? No, such a coincidence 
is not so normal. “Preserving Freedom” operation 
is a much bigger cheat than a stereotyped struggle 
against terrorism. So do not deceive ourselves. War 
in Afghanistan has nothing to do with liberating 
women or bringing democracy into populations 
which are caked with dirt. everything is related to 
politics of power and geostrategic maneuver: rob-
bing resources, punishing potential rivals and in-
creasing profitability of greedy gas giants. Is already 
there someone not knowing this? There, some kind of 
background information from Wall Street Journal: 

“At the beginning of this month obama send-
ing a letter to Head of State Berdimuhamedov in 
Turkmenistan, mentioned their common interest 
about helping development of Afghanistan and ex-
pressed his desire about obama’s support in TAPI 
and construction of this pie line by a big American 
company. Development in TAPI at the same time 
will provide a fast start for many of other trans-
Afghan transportation projects-including highways 
and railways-which take part at the heart of New 
Silk Road Strategy for America’s Afghan economy. 
The White House should understand: If TAPI was 
not constructed, neither uSA nor uN sanctions can 

zi olmadığında bir kişinin istediği herşeyi çalması 
daha kolaydır. İşte siyasi liderler de bu yüzden çok 
endişeli: çünkü Somali ile bir sınır paylaşma fik-
rini sevmiyorlar. ABD’nin kendisiyle işi bittiğinde 
Ukrayna işte tam bu şekli alacak. 

Ukrayna’da, ABD böl ve yönet stratejisini uy-
guluyor. Amacı, AB’yi ticaret ortağı moskova’ya 
karşı yarışmasını sağlamak. Dışişleri Bakanlığı ve 
CıA, Ukrayna’nın seçilmiş cumhurbaşkanı vik-
tor yanukoviç’i devirmek ve Rusya gazının AB’ye 
akan musluklarını kesmesi yönünde talimat alan 
ve böylelikle Putin’i Ukrayna’da uzatılmış bir ge-
rilla savaşının tuzağına düşüren Kiev’de bir Ame-
rikan yardakçısı tesis etmek için yardımcı oldu. 
Washington’daki kodamanlar şunu anladılar ki, 
belli bir oranda provokasyonla Putin, Gürcistan’ın 
2006’da Güney Osetya’yı işgal ettiği zamanda 
yaptığı gibi bir tepki verecek. Ancak, bu zama-
na değin Putin, yeni kukla devlet başkanı Petro 
Poroşenko’nun yaptıklarına ve Doğu Ukrayna’yı 
acımasızca “yumruklamak” suretiyle provokas-
yonlarını artırmasına fazla müdahil olmaktan im-
tina etti. Keza tüm bunlar Putin’i bölgeye tankla-
rını göndermeye teşvik etmenin bir yoluydu. 

Ancak, şurası da işin tuhaf yanı: Washington’un 
bir destek planı yok. Poroşenko’nun farklı bir so-
nuç bekleyerek aynı şeyi arka arkaya yapmaya de-
vam etmesinden belli. Bu durum gösteriyor ki bir 
B Planı yok. ya Poroşenko Putin’i sınırı geçip ça-
tışmaya girmeye teşvik ediyor, ya da neocon plan 
başarısızlığa uğradı. Putin’i, bir ticaret ortağı ola-
rak güvenilmeyecek “tehlikeli bir saldırgan” olarak 
şeytanlaştıramazlarsa olacağı bu. 

Dolayısıyla, Putin’in yapması gereken tek şey 
sabırlı olmak ve böylelikle kazanacak. Çünkü 
AB’nin moskova gazına ihtiyacı var. Eğer enerji 
tedariki sona ererse veya ciddi anlamda azaltılır-
sa fiyatlar artacak; AB de yeniden resesyona ka-
pılacak ve Washington bunun suçunu üstlenecek. 
Dolayısıyla, Washington’un önüne çok küçük bir 
pencere açıldı ve Putin’i buradan içeri çekmeye ça-
balıyor. İşte bu yüzden de Odesa’daki yangından 
çok daha geniş bir ölçekte bir sahte bayrak vakası 
bekleyebiliriz. Washington, son derece büyük bir 
şey yapacak ve bunu moskova tarafından yapılmış 
gibi gösterecek. 

DEvAmı SAyfA 10’DA

prevent Pakistan’s construction of pipe line starting 
from Iran.” (The Pipeline That Could Keep the 

Peace in Afghanistan, Wall Street Journal, 
21th october 2013)

Could you see what is happening? 
Afghanistan at the center of main 
strategy of Washington would be used 
for military bases, resource drilling 
and transportation. That is all. There 

will not be any kind of reconstruction 
or nation-building. uSA does not any-

more do this. This is totally imperialism of 
21th century. “No nation for you, my friend. 

Just give your gas to us, and then we go away.” 
Here how system operates. Situation in Iraq –in 

the deepest hellhole of the world- was the same: oil 
production was at highest level for last thirty years.” 
(According to Wall Street Journal) Well, who did ben-
efit from windfall of oil? Sure answer is oil giants. 
(exxonMobil, BP and Shell) Maybe you have read 
nothing about how a scary mistake war is, because 
war had nothing to do with a mistake for stingy peo-
ple. In fact it can be said that war was beneficial ac-
cording to them. Sure uSA will seemingly support de-
mocracy in Kabil; however government will have no 

real power beyond capital city. 
Already there has never been. 

(Local people refer Karzai as 
“Kabil governor”) Remaining part 

of the world will be administered by war 
barons just like the case since invasion in 2001. 
There is new anarchic scheme of “Mad Max” 

Washington performing in a place interfered. Aim is 
to cancel nation-state and thus annihilate all obsta-
cles of drilling resources. It is already not so surpris-
ing that bad governments are popping up in places 
where uSA pokes its huge nose into. All of these are 
done intentionally. Aim is to cause a chaos. In short: 
it is always easier for someone to steal something s/he 
wants when there is no power to resist. That is why 
political leaders are so anxious: because they do not 
like idea of sharing a border with Somali. When 
uSA’s business finished with itself, ukraine will ex-
actly take this shape.

uSA strategy of divide and rule is implemented 
in ukraine. Aim is to make eu compete with com-
mercial partner Moscow. Foreign Affairs Ministry 
and CIA helped to make Viktor Yanukoviç elected 
President of ukraine fall and build an American 
abettor in Kiev which is instructed to cut taps of Rus-
sian gas flowing in eu and thus entrapping Putin 
into a prolonged guerilla war in ukraine. Big shots 
in Washington understood that by a certain rate of 
provocation, Putin will react like he did when geor-
gia invaded Sout ossetia in 2006. However Putin 
avoided much interference in increase of provocations 
of new puppet Head of State; Petro Proşenko and 
thereby mercilessly “punching” east ukraine till now. 
Not to mention the fact that all of these were a way 
for encouraging Putin to direct tanks into region. 

However the funny part is that: Washington has 
no support plan. It is apparent by Posoşenko’s con-
tinuing doing the same thing again and again by 
waiting a different result. It shows that there is no B 
plan. either Poroşenko is encouraging Putin to cross 
the frontier and clash with or neocon plan is unsuc-
cessful. This is what would happen if they could not 
make Putin a devil like “dangereous attacker” that 
cannot be trusted as a commercial partner.

So what Putin should do is to be patient, then he 
will win, because eu need Moscow gas. In case en-
ergy supply ends or decreases significantly prices will 
increase; eu would again experience recession and 
Washington will take the blame of it. Therefore there 
is a very small window opened in front of Wash-
ington and it tries to pull Putin inside by here. So 
we can expect a false flag case which is much larger 
than fire in odessa in scale. Washington will make 
something so effective and show as made by Moscow. 

CoNTINueD IN THe PAge 10

BRICS’i oluşturan beş ülke bu amaçla 50 milyar 
dolarlık sermaye koyacak.” Uluslararası kalkınma 
bugüne kadar Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu (IMF) gibi kuruluşların liderliğinde yönetiliyor. 
Bunun değişme ihtimali bazı uzmanları kaygılan-
dırdı. Geçmişte, Asya Kalkınma Bankası’nın Ame-
rika nezdindeki Büyükelçiliğini yapan Curtis Chin’le 
Skype üzerinden konuştuk: “Yeni kalkınma banka-
sının ne getireceği konusunda belirsizlik ve kay-
gı var. Ama bence bundan korkmamak, gelimeyi 
memnunlukla karşılamak gerekiyor.”

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından 
Uri Dadush da aynı görüşte: “Özellikle altyapı ala-
nında tüm dünyanın yeni finans kaynaklarına ihtiya-
cı var. Bu alanda rekabet olması da güzel bir geliş-
me. Yapıcı ve birbirini tamamlayan şekilde olduğu 
sürece kalkınma alanında da rekabet olmalı.”

Ancak Dadush, bankanın idaresinin belli bir di-
sipline sahip olması gerektiğini de söylüyor: “Be-
lirli alanlarda çok güçlü teknik bilgiye sahip olma-
ları gerekiyor. Yoksul ülkelerde işlerin gidişatı ko-
nusunda da bilgili olmaları şart. Çünkü bu ülkeler-
de oldukça zorlu koşullar mevcut. Dünya Banka-

current within these countries. The World Bank 
and IMF have a very strong infrastructure and ex-
perience in this field.” Curtis Chin is slow and sure: 
“BRICS countries will soon understand problems of 
development cannot be solved by another new bank. 
Real problem is to overcome issues of bureaucracy, 
lack of legal frame, interference of governments into 
economy, fraud and sectarianism. (Voice of America) 

BRICS will share 50 billion dollar capital for this aim.” 
International development has been administrated in 
the leadership of institutions like The World Bank and 
International Monetary Fund (IMF) till now. Probabil-
ity of changing this situation created anxiety among 
some specialists. In the past we have talked live via 
Skype with Curtis Chin who is ambassador of Asian 
Development Bank in the eye of America: “There is 
doubt and anxiety about what will new development 
bank bring about. However I think it is necessary not 
to be afraid of but welcome development.”

Carnegie International Peace Foundation spe-
cialist Uri Dadush also thinks same: “Whole world 
needs new financial sources especially in terms of 
infrastructure. Competition in this area is a good 
development. There should also be competition in 
terms of development as soon as it is constructive 
and complementary.” However Dadush also says 
the bank administration should have a certain kind 
of discipline: "They should have very strong tech-
nical information for certain fields. It is a must also 
they should have information about state of play of 
poor countries, because very hard conditions are 

sı ile IMF’nin bu alanda çok güçlü bir altyapısı ve 
deneyimi var.” 

Curtis Chin ise temkinli: “BRICS ülkeleri kalkın-
mayla ilgili sorunların yeni bir bankayla çözüleme-
yeceğini bir süre sonra anlayacaklar. Asıl sorun, bü-
rokrasi, yasal çerçeve eksikliği, hükümetlerin eko-
nomiye müdahalesi, yolsuzluk ve mezhepçilik gibi 
konuların üstesinden gelebilmek. (Amerikanın Sesi)
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BAŞ TARAfı SAyfA 9’DA

Diğer türlü, ana plan bir tuğla duvara çarpa-
cak. İşte, okurların kaçırmış olabileceğini düşün-
düğüm, Sofia News Agency’nin Novinite adlı 
websitesinde yayımlanan güzel bir parça: “Uk-
rayna parlamentosu, ülkenin doğalgaz boru hattı 
ağının %49’unun yabancı yatırımcılara satılabi-
leceğini öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Bu 
durum, son aylarda gözlerini Ukrayna doğalgaz 
taşımacılık sistemine dikmiş olan Amerikan veya 
Avrupalı şirketlerin önünü açabilir. 

Başbakan Arseniy yatsenyuk’ın daha önceleri 
söylediğine göre, söz konusu yasa tasarısı, Kiev’in 
“Avrupalı ve Amerikalı ortaklarına Ukrayna’nın 
doğalgaz taşımacılığının modernizasyonu ve kul-
lanılması konusunda cazip gelmesini sağlayacak-
tır.” Özellikle de Ukrayna’nın enerji piyasasının 
“aşırı derecede kritik öneme sahip olduğu” bir 
durumda. yasa tasarısını eleştirenler, sürekli ola-
rak Batı’nın Ukrayna’nın boruhatlarıyla ilgilen-
diğine işaret ettiler. Kimileri, Ukrayna’daki devri-
mi, sisteme girmenin bir aracı olarak gördü. (Uk-
rayna, doğalgaz boru hattı sisteminin %49’una 
kadar satılmasına izin verdi, novinite.com) 

Adamlar kendi darbe liderlerini iyi seçme-
yi nasıl da biliyorlar, değil mi? Bu kuklalar sade-
ce birkaç aydır o koltuktalar; ancak daha şimdi-
den topraklarını hediye etmişler bile. Hem de na-
sıl bir anlaşmayla! Amerikalı şirketler, Rusya’dan 
Avrupa’ya akan doğalgazın %60’ının geçtiği boru 
hattının neredeyse yarısını satın alabilecekler. İşte 
bu yüzden de buna “bilet gişesi” deniyor, dos-
tum. Amerikalı şirketler, bu boruhatlarından ge-
çen doğalgazın her bir damlası için moskova’yı 
kazıklama hakkını ellerinde bulunduracaklar. 
Hem de nasıl kazıklayacaklar, tahmin edemezsin. 

Peki Dışişleri Bakanlığı’nın bu deli saçma-
sı darbeyi tertipleme sebebi bu muydu? Böyle-
likle kendi kalantorları ceplerini daha fazla dol-
dursun diye mi? Bu durum, ayrıca, Obama’nın 
çevresindeki kalabalıkların, Rusya’nın Güney 
Akım denen diğer büyük boru hattı projesini ne-
den torpillemeye çalıştıklarını da açıklıyor. Gü-
ney Akım, Avrupa ve Rusya açısından iyi bir an-
laşmadır. Bir yandan, AB’nin enerji güvenliğini 
büyük oranda güçlendirecek. Diğer yandan ise, 
Rusya için gereken gelir kaynaklarını sağlayacak 
ki Rusya da kendi altyapısını modernize edip 
yenilesin; yaşam standartlarını artırsın. Ancak, 
“önerilen boru hattı, yaklaşık 2400 kilometre 
olacak veya yaklaşık 1500 mil uzunluğunda olup 
Güney Rusya’dan başlayacak, Karadeniz’den ge-
çecek ve Bulgaristan, Sırbistan, macaristan ve 
son olarak Avusturya’ya ulaşacak. Böylelikle, yıl-
da yaklaşık 60 milyon metre küp doğalgaz taşı-
yabilecek; Rusya’nın Avrupa’ya yeterince ihracat 
yapmasını sağlayacak. (New york Times) Öne-
rilen boru hattı, Washington’un ana stratejisini 
daha da zedeliyor; dolayısıyla Obama, Dışişleri 
Bakanlığı ve Amerika’nın güçlü senatörleri (Ron 
Johnson, John mcCain ve Chris murphy) pro-
jeyi torpillemek için ellerindeki tüm gücü kul-
lanıyorlar. 

Senatör Johnson, bir söyleşisinde şöyle söyle-
mişti: “vladimir Putin’e güç ve denetim sağlayan 
şey; elindeki petrol ve doğalgaz rezervleri ve Batı 
ve Doğu Avrupa’nın kendisine bağımlı olması. 
Enerji tedariki üzerinde kurduğu mutlak gücü 
sona erdirmeliyiz.” (New york Times) 

Ne kadar saçma bir palavra! Putin’in doğal-
gaz üzerinde tekeli yok ki. Rusya sadece AB’nin 
her yıl kullandığı doğalgazın %30’unu sağlıyor 
ve Putin artık bu konuda kimseye şantaj yap-
mıyor. AB’deki ülkeler Rus doğalgazını alabilir-
ler de almayabilirler de. Bu onlara kalmış. Kimse 
şakaklarına silah dayamıyor. ve Gazprom’un fi-
yatları da rekabetçi; hatta bazen piyasa rakamla-
rının da oldukça altında. Ukrayna açısından yıl-
lardır durum bu şekildeydi; ta ki karşılarına çı-
kan her fırsatta akılsız politikacıları parmakları-
nı Putin’in gözüne sokmaya çalışana, artık Was-
hington onlara öyle söyledi diye doğalgaz fatura-
larını ödememeye karar verene dek. İşte herşey 
bundan patlak verdi. 

Ukrayna, bugün içinde bulunduğu karmaşık 
durumda; çünkü Washington’un önerisini izle-
yip her iki ayaklarını da vurdular. Liderleri, bu-
nun doğru bir karar olduğunu söyledi. Dolayı-
sıyla, şimdilerde bu ülkenin durumu kötü, me-
teliğe kurşun atıyor, üstelik sürekli sosyal çalkan-
tılar yaşıyor. Analist Jeffret mankoff’un “Ukray-
na Rusya’yı Tehdit Etmek için Doğalgaz Boru 
Hatlarını Kullanabilir mi?” başlıklı makalesin-
de belirttiği gibi, bu planın bir kusuru var: “Bu 
yaklaşımın en büyük sorunu; doğalgaz tedari-
kinde yaşanan bir kesintinin, Avrupa ekonomi-
si açısından gerçek riskler doğurmasıdır. Aslın-
da, Ocak 2009’da Rusya’nın doğalgazı kesmesi-
nin doğurduğu etkiyi telafi etmek için Rusya’nın 
Avrupa’ya gidecek olan doğalgazını hortumla-
mak için Kiev’in gösterdiği çabalar, doğalgaz te-
darikini manipüle etmenin Ukrayna açısından 
riskli bir strateji olduğunu anlamak için bir fır-
sat sunuyor. moskova, bu hortumlama eylemine, 
Ukrayna üzerinden yapılan tüm doğalgaz satışla-
rını birkaç hafta askıya almakla, böylelikle Doğu 
ve Güney Avrupa’nın büyük kısmını gerçek an-

lamda soğukta bırakmakla karşılık verdi. Avru-
palı liderler ise öfkeliydiler; hem moskova’yı hem 
de Kiev’i, bu aksaklıktan dolayı suçlayıp sorunu 
çözmelerini talep ettiler. AB’nin yanıtı bugün-
kü Ukrayna’ya yönelik olarak daha sempatik gö-
rünse de, Kiev’in kırılganlığı ve dış destek arayışı, 
Avrupa’nın öfkesini üstüne çekiyor.”

Doğalgaz ile ilgili komik olan şey şu: faturala-
rı ödemeyi bıraktığınızda, sizi soğukta bırakıyor-
lar. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Dolayısıy-
la, evet Dışişleri Bakanlığı ve onun kurumsal ah-
bapları, Ukrayna’nın boruhatlarına sahip olarak 
Putin’i tuzağa düşürdüklerini düşünebilirler; an-
cak doğalgaza (Gazprom) sahip olan kişi halen 
sürücü koltuğunda. ve bu esnada kendisinin ve 
paydaşlarının yararı ne yöndeyse o şekilde davra-
nacak. Birisi John Kerry’ye, kapitalizmin nasıl iş-
lediğini anlatmalı. 

Washington’un Ukrayna’daki politikası o kadar 
karmaşık ki; bu deli saçmasıyla ortaya çıkan in-
sanların uzmanlığından insan şüphe duyuyor. Bu 
planı tertip eden çok zeki şahıslar, iki büyük tica-
ret partneri arasında kamp kurabileceklerini, do-
ğalgazı şalterden indirebileceklerini, kritik önem-
deki bir transit ülkeyi ırak türü bir basket sepe-
tine dönüştürebileceklerini ve bölgedeki herkes 
üzerinde borusunun ötmeye başlayabileceğini 
ciddi ciddi düşünmüş olabilirler mi? 

Bu Saçma Sapan Bir Durum 

Avrupa ve Rusya, birbirine mükemmel uyuyor. 
Avrupa’nın evini ısıtmak ve makineyi çalıştırmak 
için gaza ihtiyacı var. Rusya’nın da satacak gazı 
var ve ekonomisini güçlendirmesi için paraya ge-
reksinim duyuyor. Dolayısıyla ortada bir kazan-
kazan durumu söz konusu. Avrupa ve Rusya’nın 
ihtiyaç duymadığı şey ise ABD. Aslında, ABD 
sorun değil. ABD’nin müdahilliği devam ettiği 
sürece, sosyal ayaklanma, bölünme ve savaş ola-
cak. Bu basit bir gerçek. Dolayısıyla hedef şu ol-
malı: Washington’un söz konusu istikrar bozucu 
operasyonları gerçekleştirme yeteneğini zedele-
mek ve Amerikalı siyaset yapıcıları kendi işleriyle 
ilgilenmeye ikna etmek. Bu da şu anlama geliyor: 
doları bir yana bırakmak, Amerikan hazinesinin 
çevresini hendeğe yuvarlamak, petrodolar siste-
minin içini boşaltmak ve ABD’yi uluslararası hu-
kuka uygun davranan sorumluluk sahibi bir va-
tandaş olmaya zorlamak. Tüm bunlar bir gecede 
gerçekleşmeyecek; ama illaki gerçekleşecek. Çün-
kü herkes hasta ve tüm bu sıkıntılı durumdan yo-
rulmuş durumda. (Kanada, globalresearch)

CoNTINueD FRoM PAge 9

By other, major plan will hit a brick wall. Here 
it is a good part published in Novinite website of 
Sofia News Agency that I thought readers might be 
missed: “ukraine parliament passed a law draft set-
ting forth 49% of country’s gasp pipe line network 
could be sold to foreign investors. This situation may 
open the way for American and european companies 
which gazes into ukraine gas transportation system 
in recent months. 

According to Prime Minister Arseniy Yatsenyuk, 
as he said before relevant law draft “will make Kiev 
attractive for european and American partners us-
ing ukraine’s gas transportation modernization and 
operation”, especially in a situation where ukraine’s 
energy market has “extremely critical importance”. 
People criticizing law draft continuously pointed 
West is interested in ukraine’s pipe lines. Some of 
them saw revolution in ukraine as a way for run-
ning into system. (ukraine allowed sell of gas pipe 
line system up to 49%, novinite.com). 

They know well how to elect their own revolution 
leader, don’t they? These puppets have the seat only for 
a few months; but they already presented their terri-
tory, and how by an agreement! American companies 
will able to buy almost half of pipe lines of which 
60% gas flowing from Russia into europe passes 
through. That is why it is called as “tolbooth”, my 
friend. American companies will hold the right to rip 
off Moscow for every piece of gas passing through these 
pipe lines. You cannot predict how ripping off this is. 

Then was this the reason for Foreign Affairs Minis-
try performing this raving revolution? Is it because its 
well-heeled-people full their pocket more so? In ad-
dition this situation also explains reason why crowds 
around obama try to torpedo Russia’s other big pipe 
line project called South Flow. South Flow is a good 
agreement with regard to europe and Russia. It will 
both empower eu energy security and enable in-
come sources necessary for Russia and thus Russia can 
modernize its infrastructure so increase Standards 
of life. However “proposed pipe line will be about 
2400 kilometers long or start from South Russia 
as 1500 miles long passing through Black Sea and 
reaching Bulgaria, Serbia, Hungary and Austria in 
the end. So it will be able to carry almost 60 mil-
lion cubic meters gas per year enabling Russia’s suf-
ficient export to europe. (New York Times) Proposed 
pipe line harms major strategy of Washington and 
thus obama, Foreign Affairs Ministry and powerful 
senators of America (Ron Johnson, John McCain and 
Chris Murphy) are using their all of power to torpedo 

project. Senator Johnson had once said in his speech: 
“What makes Vladimir Putin powerful and control-
ler is current oil and gas reserves and dependency of 
West and east europe on them. We should end his 
absolute power on energy supply.” (New York Times)

What an absurd lie! Putin has no monopoly on 
gas. Russia only supplies 30% of gas eu use per year 
and Putin does not anymore blackmail someone in 
this respect. eu countries may buy Russian gas or 
not. It is up to them. No one holds a gun to their 
head and prices of gazprom are competitive even 
sometimes much lower than market prices. It was the 
situation for many years regarding ukraine; till they 
try to drive foolish politicians’ fingers through eyes of 
Putin and decide not to pay gas bills since Washing-
ton said them such. There how everything broke out.

ukraine is today in a complicated situation be-
cause they followed offer of Washington and hit their 
both legs. Their leader said it is a right decision. 
Therefore today situation of country is bad, loses one’s 
shirt, in addition it continuously experiences social 
fluctuations. As analyst Jeffret Mankoff states in 
his article titled “Can ukraine use gas pipe lines to 
threat Russia?” this plan has a defect “Biggest prob-
lem of this approach is possible real risks for euro-
pean economy by a cut in gas supply. In fact efforts 
of Kiev to siphon off Russian gas of europe in order 
to compensate effect of Russia’s cutting gas in Janu-
ary 2009 presents an opportunity to understand ma-
nipulating gas supply is a risky strategy for ukraine. 
Moscow responded to this action of siphoning off as 
suspending all gas sales activity through ukraine 
for a few weeks so leaving a large part of east and 
South europe in cold in real sense. european lead-
ers were angry, they offered to solve problem blaming 
both Moscow and Kiev because of this trouble. even 
reply of eu seems more sympathetic with respect to 
ukraine today; fragile situation of Kiev and foreign 
support need pulls hate of eu.”

What is funny about gas is: when you did not pay the 
bill they leave you in cold. Is it so hard to understand? 
Therefore Foreign Affairs Ministry and corporate bud-
dies can think they entrap Putin as owning ukraine’s 
pipe lines; but owner of gas (gazprom) is still driver. 
And it will behave for benefit of own and sharehold-
ers. Someone should explain Kerry how capitalism 
operates. It is so complicated that ukraine policy of 
Washington, it doubts about specialization of specialist 
who comes up with by this raving. So clever people of 
this plan, might be seriously thought they could camp 
between two big trade partners, cut gas, transform a 
critical transit country into a basket and thus start his 
domineering on everyone at the region or not?

PETROL VE DOĞALGAZ BORU HATLARI:

UKRAyNA’yı UÇURUmUN KENARıNA İTmEK
oIL AND GAS PIPE LINES: 

PuSHINg uKRAINe ToWARDS eDge oF ABYSS

Europe and Russia are matching each 
other perfectly. Europe needs gas to heat 
home and run machine. Russia has gas to 
sell and needs money to empower its econ-
omy. Then there is a win-win situation. What 
Europe and Russia do not need is USA. In 
fact USA is not a problem. As long as USA 
continues to interfere there will be social 
rebellion, separation and war. It is a simple 
reality. Then aim should be to harm ability 
of Washington for realizing its destabiliz-
ing policies and persuade American policy 
makers for dealing their own job. It means 
leaving issue of dollar, ditching domain of 
American source, empty petrodollars sys-
tem and force USA to be a citizen who holds 
legal responsibility. Those would not come 
true in a night, but would come true in any 
case, because everybody is ill and tired of 
this problematic situation. (Kanada, Globalresearch)

It Is A Nonsense Situation
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’nin gün-
demine de oturan sıfır meridyeni çalıştayına 
ev sahipliği yaptı. Oturum Başkanlığı’nı Prof. 

Dr. İlber Ortaylı’nın üstlendiği çalıştayda, Astro-
nom yakup Emre, Prof. Dr. Türker Özkan, Avras-
ya Stratejik Araştırmalar merkezi yönetim Kurulu 
Üyesi yalçın Koçak, Prof. Dr. mustafa Saim yep-
rem, Prof. Dr. Cengizhan İpbüker, Prof. Dr. Ab-
dülaziz Bayındır, Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Prof. 
Dr. feza Günergun, Prof. Dr. Adnan Ökten gibi 
isimler yer aldı. Açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sela-
mi Gözenç “yer yuvarlığı üzerindeki coğrafi konu-
mu belirleyen boylam çizgilerinin başlangıcı olan 
sıfır çizgisi, tarih çağları içinde zamana ve ülke-
lerin kuvvet durumlarına göre değişiklik göstere-
cek şekilde karşımıza çıkmıştır. Dünyamızı doğu-
batı olarak ikiye ayıran bu çizgi, uluslararası saat-
ler ile saat farklarını belirlemek bakımından bü-
yük önem taşır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem:  
‘Meridyenin işaretleri 116 yıl önce bulundu’

“Dünyada konum belirlemede ve koordinat-
ların bulunmasında sıfır meridyeni büyük önem 
taşıyor. Dünyada konum belirlenirken, sıfır me-
ridyenleri İstanbul’dan Ayasofya’nın alemi esas 
alınarak geçmiştir. Bu da yurdumuzun önemli 
bir tarihi geçmişini ifade ediyor. Gerçekten dün-
yanın doğu ve batısını birbirinden ayırma özelliği 
olan meridyenin İstanbul’dan geçen bir meridyen 
olduğu ve hatta 116 yıl öncesinde bu meridyenin 
işaretlerinin bulunduğuna değiniliyor.”

Prof. Dr. Türker Özkan: ‘Sıfır meridyeni 
Ayasofya’nın âleminden geçiyor’

“Bu kavramlar Eratosthenes ve Hiparcus ta-
rafından başlatılmıştır. Birçok şehre ise Stra-
bo uygulamıştır. Dünya haritası için ilk kullanı-
lan meridyen Ptolemy başlangıç meridyeni bu-
gün Winchseter’a karşılık geliyor. Christopher Co-
lombus ise, Atlantik’in ortasında bir noktayı alı-
yor, buna da Tordesillas meridyeni diyor. Ayrı-
ca fransızlar da benzer çalışmalar yaptılar ve Paris 
meridyenini başlangıç olarak aldılar. Bir kaynağa  
göre İstanbul’daki sıfır meridyeni İstanbul’un 70 
mil doğusundan geçen bir yer olarak söyleniyor. Di-
ğer bir kaynağa göre ise, Ayasofya’nın kubbesindeki 
aleminden geçen boylam esas alınacak şeklinde be-
lirtiliyor. Başka bir kaynak da yine Ayasofya’nın ça-
tısından geçen boylamın esas alındığını söylüyor.”

Astronom-Araştırmacı Yakup Emre: ‘Müslüman 
bilim adamlarına göre Başlangıç Meridyeni’

“matematikçi ve astronomi âlimi, Timur hü-
kümdarı Uluğ Bey, Semerkant Rasathanesi’nde 
zîc-i Uluğ Bey’i meydana getirmiştir. zîc-i Uluğ 
Bey, Kamçatka’nın doğusundan geçen meridyeni 
esas almıştır. Burası, Greenwich’e göre ilk sabah 
vaktinin zuhur ettiği yer olarak da bilinmektedir. 
Takıyuddin Er Rasıd da yaptığı koordinat he-
saplarını Kanarya adalarına göre yapmıştır. İkin-
ci Abdulhamid Han devrinde şehzâdelere coğ-
rafya dersleri veren mehmed Eşref Bey’in çizdi-
ği dünya haritalarında baş meridyen olarak Paris 
veya Greenwich’i başlangıç meridyeni olarak al-
dığı görülürken, Osmanlı memleketlerine ait ha-
ritalarda baş meridyen olarak İstanbul’dan geçen 
meridyeni esas alınmıştır.”

Prof. Dr. Metin Tuncel:  
‘Milli saat ilk demiryollarında kullanıldı’

“Saatler kavramında mahalli saat, milli saat, 
uluslararası saat ve bizim namaz vakitlerini bil-
dirmeyi esas alan ezani saat vardır. mahalli saa-
te göre, güneş, her meridyenin üstüne geldiği za-
man günün ortasıdır. Gün bundan 12 saat önce 
başlar, 12 saat sonra biter. Şimdiki modern saat-
te günün başlangıcı gece 12:00’dir. Ezani saatte 
günün başlangıcı akşam 12.00’dir. mahalli saat-
lerden sonra ulaşım zorluğu çekilince milli saate 
geçme zorunluluğu oluştu.”

DÜNyA’NıN SıfıR NOKTASı 
İSTANBUL

ISTANBuL, zeRo PoINT oF THe WoRLD 
Sultanahmet Meydanı’na Roma İmparatoru 

 I. Konstantin tarafından 4’üncü yüzyılda 
yerleştirildiği varsayılan Milyon Taşı 

sayesinde dünyanın sıfır noktası kabul 
edilen İstanbul’un, 130 yıl önce Greenwich’e 

kaptırdığı unvan tartışmaya açıldı.

Thanks to the Million Stone, which is assumed 
to be placed to the Sultanahmet Square in the 
4th century by the roman empire Konstantin I, 
Istanbul’s title of being the Zero Point of the world, 
which had been taken over by Greenwich 130 
years ago, comes up for discussion. 

Istanbul Aydın university hosted for the workshop 
of prime meridian, which has come to the fore in 
Turkey as well. under the session leadership of Prof. 
Dr. Ilber ortayli, astronomer Yakup emre, Prof. Dr. 
Türker Özkan, YalçınKoçak, a member of Board of 
Directors of the Center for eurasia Strategic Studies, 
Prof. Dr. Cengizhan İpbüker, Prof. Dr. Abdülaziz 
Bayındır, Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Prof. Dr. Feza 
günergun, Prof. Dr. Adnan Ökten attended the 
workshop. In his opening speech, Prof. Dr. Selami 
gözenç, the lecturer of Istanbul Aydın university, 
said: “the prime meridian that is the starting point 
of lines of longitudes that specify the geographic loca-
tions on the globe have always changed in history ac-
cording to the time and the strength of the countries. 
This line that divides our globe as east and west is 
essential in determining international times and the 
time differences”. 

Prof. Dr. Mustafa Saimyeprem:  
‘The signs of meridian were  
found 116 years ago’ 

“In the world, the prime meridian has a signifi-
cant importance in location determination and find-
ing coordinates. When determining locations in the 
world, the prime meridian was drawn based on the 
ensign on the Aghia Sofia in Istanbul. This expresses 
that our land has an important history. It is actually 
said that the meridian in Istanbul divide the world 
into east and west and even the signs of this meridian 
had been found 116 years ago”. 

Prof. Dr. Türker Özkan:  
‘The prime meridian passes  
through the ensign of Aghia Sofia’ 

“These concepts were introduced by eratosthenes 
and Hipparchus. And Strabo applied them to many 
cities. The Ptolemy meridian, the first meridian used 
for the map of the world, corresponds to Winches-
ter today. In turn, Christopher Columbus took a 
point in the middle of Atlantic, which he called as 
Tordesillas Meridian. In addition, some of French 
conduct similar studies and they accepted the Paris 
meridian as the prime one. According to a source, the 
prime meridian in Istanbul passes over a place 70 
miles east of Istanbul. According to another source, 
the prime meridian passes through the ensign on the 
Hagia Sofia. one more source says that the prime 
meridian passes through the roof of Hagia Sofia”. 

Astronomer-Researcher yakup Emre:  
Prime Meridian according  
to Muslim scientists’ 

“Matematician and astronomer ulug Bey, the rul-
er of Timur empire, drew up “zic-i ulug Bey (Ta-
bles of ulug Bey) in Samarkand observatory. The 
Tables of ulug Bey took as a basis the meridian pass 
through the east of Kamchatka. According to green-
wich, Kamchatka is the place where the morning 
occur the first in the world. Takiyuddin er-Rashid 
calculated the coordinates according to the Canary 
Islands. While Mehmed eshref Bey, who taught the 
sultan’s sons geographic courses during Sultan Abdul-
hamit II, took Paris or greenwich meridians as the 
prime meridian in the maps he drew, the meridian 
passes through Istanbul was taken as the prime me-
ridian in the maps of ottoman lands”. 

Prof. Dr. MetinTuncel:  
‘The local time was first used in railways’ 

“As for times, there are local times, national 
times, international times and the adhan times 
that report the time of prayer. According to the lo-
cal times, when the sun comes over a meridian, it 
means that it is the middle of the day. The day be-
gins 12 hours before that time and ends up 12 hours 
later. In modern times, the day starts at 24:00 in 
the midnight. According to the adhan times, the day 
starts at 24:00 as well. upon it became difficult to 
access anywhere according to the local times, using 
national times became a must”. 

“Greenwich ne anlam ifade ediyor diye dü-
şünüyorduk. Dünya’nın merkezinin neden Gre-
enwich olduğunu bilmiyorduk. Yalnızca konuy-
la alakalı olan belirli akademisyenler bunun ne-
denini ve derinini biliyor. Biraz incelendiğinde 
İstanbul’un sıfır meridyeninin başlangıç nokta-
sı olduğunu ve yıllarca bu şekilde kullanıldığı-
nı biliyoruz. Ancak kamuoyu bunu böyle algı-
lamıyor. 1884 yılında Washigton’da Uluslara-
rası Meridyen Konferansı adı altında toplantı 
düzenleniyor. O dönem Osmanlı’yı konferans-
ta Ahmed Rüstem Efendi temsil ediyor. Ahmed 
Rüstem Efendi oyunu ‘Uluslararası ilişkilerle 
sınırlı olmak kaydıyla ortak saatin kabulünden 
yana’ Greenwich için kullanıyor. Bu konferans-
ta Greenwich, 22 oyla ‘Sıfır meridyeni’ olarak 
kabul ediliyor. Bir medeniyetin, bir teknolojinin 
sonucu olarak bugün Greenwich’in başlangıç 
noktası olduğu düşüncesi yaygındır. Oysa ki bu 
da İngiliz siyasetinin sonucudur. Bizler üniver-
site olarak kamuyu aydınlatmak ve gelecek ne-
sillere doğru bilgiyi aktarmakla mükellefiz.”

“Sıfır meridyen konusu son derece izafi bir 
meseledir. Eski haritalarda muhtelif yerlerde ol-
duğunu söylemiştik. Doğu Roma İmparatorluğu 
döneminde, bütün yollar Batı Roma’ya çıkar ve 
dünyanın merkezi orası kabul edilirdi. Bizans 
diye yanlış olarak isimlendirilen Yeni Roma’da 
ise dünyanın sıfır noktası su terazisinin yanın-
da bulunan milyon taşıdır. Bütün dünyanın baş-
langıç ve merkez noktası orasıydı. Greenwich 
rasathaneleri Britanya İmparatorluğu’nun te-
zahürü olarak kabul edildi. Tabi bunu değiştir-
mek mümkün değildir. Dünya 100-150 sene-
de çok değişti. Çok kayıtlar, çok sistemler buna 
göre kuruldu. Hiç kimse değiştiremeyecek. 
İngiltere’nin kendisi batsa bu meridyeni kala-
cak. Buna rağmen bunu bilmek lazım. Eski ha-
ritalarda ve saptamalarda bunun gerekçelerini 
tartışmak lazım. Bu bir ilim meselesidir.”

“We were thinking about what Greenwich 
meant. We did not know why the center of the 
world was Greenwich. Only certain academi-
cians who are particularly interested in the is-
sue know the reason and the depth of the sub-
ject. Examining the past, it is easily seen that Is-
tanbul was the primer meridian and the entire 
world adopted this for years. However, the soci-
ety does not know this as this. A meeting under 
the name of international meridian conference 
was conducted in Washington in 1884. At the 
conference, Ottoman Empire was represented 
by Ahmed Rustem Efendi. He voted for Green-
wich for a common time provided that it would 
be limited to international relations. In that con-
ference, Greenwich was adopted as prime meri-
dian with 22 votes. It is commonly held that Gre-
enwich was adopted as a result of a civilization 
and technology. On the contrary, it was a result 
of English politics. We, as universities, are res-
ponsible to enlighten the public and convey the 
right information to the next generations”. 

“The prime meridian issue is a very relative sub-
ject. In the older maps, various places were adop-
ted as the prime meridian. During the Eastern Ro-
man Empire, all roads led to western Rome, that’s 
why it was adopted as the center of the world. The 
new Roman Empire, which is misknown as Byzanti-
ne, adopted the Milion Stone standing by the water 
gauge as the zero point of the world. It was the cen-
ter and prime meridian of the world. The Greenwich 
observatories were accepted as a manifestation of 
the British Empire. It is impossible to change this. 
The world has very changed within 100-150 years. 
Many records and systems have been produced ac-
cording to Greenwich. Even if England is stuck, its 
prime meridian would still remain alive. However, 
this should be known by everyone. By examining 
the old maps and opinions, the reasons should be 
studied. This is a subject matter of science”.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın:  

‘Siyasi Nedenlerle Dünyanın 
Merkezi İngiltere Kabul Edildi’

Prof. Dr. İlber Ortaylı  
‘İngilitere Batsa,  

Greenwich Kalacak’

Prof. Dr. İlberOrtaylı:  
‘Even if England is stuck, Greenwich 

would still remain alive’

Dr. Mustafa Aydın, IAU Chairman 
of the Board of Trustees:

‘England has been adopted as the center 
of the world due to the political reasons’ 
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İstanbul Aydın Üniversitesi mühendislik 
fakültesi'nin düzenlediği “Türkiye'nin Tek-
nolojik Gelişimi ve İmkânlar” konulu konfe-
ransına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kan yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, yükse-
köğrenim sisteminin hastalıklı olduğuna vurgu ya-
parak, “Biz artık bilimdeki sistemimizi düzeltece-
ğiz. 1980 darbesinden kalma yÖK düzenimiz var, 
bunu kesinlikle değiştireceğiz ve artık bunda kararlı-
yız. Darbecilerden devraldığımız üniversite düzeni-
ni terk edeceğiz. Onun yerine dünyanın ileri ülkele-
rinde bulunan oradaki bilim iklimini ve bilim yuva-
larını destekleyen, evrensel standartlarda ülkemizin 
ilerlemesinde dinamo vazifesi gören üniversiteleri-
mizde yeni bir düzene geçeceğiz” şeklinde konuştu. 

Konuşmasında bilimin, toplumların ekonomik 
gelişimlerine büyük katkısı olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Kavranoğlu, “Bilim, toplumun hem uf-
kunu açıyor hem ekonomik gelişmesine çok büyük 
katkı sağlıyor hem de savunma sistemlerini temel-
den etkiliyor. Bilim, toplumları her konuda çok bas-
kın ve etkili bir konuma taşıyor" dedi. Bilimde ve 
teknolojide yapılan ihmallere de dikkat çeken Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu, bu alanlarda yapılan bir ih-
malin faturasının elli sene önceye göre çok daha ağır 
olarak karşımıza çıktığını ifade etti. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan yardımcısı Prof. Dr. Davut Kav-
ranoğlu “Girişimciliğin ve sanayinin önündeki en-
gelleri kaldıracağız. Kısacası biz artık devraldığımız 
eski elbiseyi, yeni elbiseyle değiştireceğiz” dedi. Prof. 
Dr. Kavranoğlu, yeniye, bilgiye ve teknolojiye daya-
nan yeni bir üniversite düzenine ihtiyaç olduğuna 
vurgu yaparak 2050 yılına yönelik hayalini ise şöyle 
anlattı: “Benim bir tane hayali projem var. 2050'li 
yıllarda mars'a bir uzay aracı gönderip, oradan taş, 
toprak alıp geri getirtmek. İşte bunu yapabilen bir 
Türkiye bilimde, teknolojide, sanayide ve her tür-
lü alanda dünyanın zirvesine varmış demektir.” Ko-
nuşmasının sonunda öğrencilerin sorularına da ce-
vap veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardım-
cısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu bir öğrenciden ge-
len “Devletin Ar-Ge'lere verdiği desteği yeterli gö-
rüyor musunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: 
“Biz devlet olarak verdiğimiz desteği son on yılda 
on katına çıkardık. Her yıl bütçemizde 'Teknogiri-
şim Sermayesi Desteği' olarak bir bütçemiz var. ma-
alesef bizim 2007 yılından beri tahsis ettiğimiz des-
tek parasının bir kısmı devlete geri gidiyor. Bunun 
sebebi nedir? Sebebi yükseköğretim. yükseköğre-
nim Reformu'nun yapılması şart. yani bizim üni-
versitelerimiz maalesef özgün düşünecek, proje ge-
liştirebilecek bir iklime sahip değiller. Bizim kişi ola-
rak dünya insanlarıyla rekabet etmekte hiçbir sıkın-
tımız yok. Ama bizim üniversite sistemimiz hasta ve 
bu sistemi düzeltmeden olmuyor” dedi.

‘DEvRALDığımız ESKİ ELBİSEyİ 
 yENİ ELBİSEyLE DEğİŞTİRECEğİz’

PRoF. DR. DAvUT kAvRANoğLU, ThE DEPUTy MINISTER oF SCIENCE, INDUSTRy AND TEChNoLoGy: 

‘We WILL eXCHANge THe oLDeR CLoTHeS THAT We  
TooK DeLIVeRY WITH THe NeW oNeS’ 

A ttending the conference ‘Turkey’s Tech-
nological Development and oppurtu-
nities’ organized by engineering Fa-
culty of Istanbul Aydın university, At-

tending the conference held in Istanbul Aydın uni-
versity, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, the Deputy 
Minister of Science, Industry and Technology emp-
hasized that the current higher education system 
was problematic and said: ‘We will change our 
system in science. We have an order of YoK (Co-
uncil of Higher education), which was founded 
by 1980 Coup D’etat; we are determined to chan-
ge it. We will quit higher education order establis-
hed by the pro-coup mindset. Instead, we will es-
tablish a new order in our universities that sup-
port the scientific atmosphere and places and that 
are power-plants for development of our country 
in global standards’. Pointing out that the science 
had a great contribution on the economic growth 
of the peoples, Prof. Dr. Kavranoglu said ‘scien-
ce opens up the peoples’ horizons, contributes eco-
nomic growth and radically influences the defen-
se systems. The science makes the communities very 
dominant and influential’. Drawing attention to 
the omission in science and technology, Prof. Dr. 
Kavranoglu expressed that we paid a bill more ex-
pensive according to 50 years ago for any omissions 
in these fields. Kavranoglu emphasized: ‘We will 
remove the obstacles to the entrepreneurship and 
industry. Briefly, we will exchange the older clot-
hes we took delivery with the new ones’. Kavranog-
lu emphasized that a new order of university based 
on the novelty, knowledge and technology was nee-
ded and tell his dreams for year 2050 as follows: ‘I 
am dreaming of a project: to send a space craft to 
Mars from which to bring stones and soil. If Tur-
key would be able to do this, it means that it has 
reached the top in science, technology and industry 
and every field’. 

At the end of his speech, Prof. Dr. Kavranoglu 
was asked a question: “Do you find sufficient the 
support by the government to R&Ds?” He replied 
as follows: “We have increased the support ten times 
within 10 years according to the previous years. We 
have a budget called ‘Tech-enterpreneurship Capi-
tal Funding’ every year. unfortunately, the fund we 
have allocated for R&Ds return to the government. 
Why? It is because of higher education. The Hig-
her education Reform should take place. unfortu-
nately, our universities do not have an atmosphe-
re for thinking authentically and developing pro-
jects. We, personally, do not have difficulties in com-
peting with others throughout the world. However, 
our system of university is problematic and we sho-
uld correct it”. 
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ 

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOjİ BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU:

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Dr. Mustafa Aydın, konuşmasının sonunda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu’na teşekkür plaketi verdi.

Dr. Mustafa Aydın, the chairman of the board of trustees 
of Istanbul Aydın University gave a thank you plaque to 
Prof. Dr. Davut Kavranoglu, Deputy Minister of Science, 
Industry and Technology, at the end of his speech. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, İstanbul Aydın 
Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, 
yükseköğrenimde yeni bir düzene ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekti.

Attending the conference held in Istanbul Aydın 
University, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, the Deputy 

Minister of Science, Industry and Technology 
called attention that there was a requirement for 

a new order in higher education. 

“İstanbul Aydın Üniversitesi, üniversiteler ve sektör fir-
maları arasında işbirliğinin gelişmesi için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı birimlerden KOSGEB ile yo-
ğun çalışma ve proje faaliyetleri yürütmekteyiz. Uygula-
malı girişimcilik dersleri verilerek, öğrencilerin girişimci 
olmalarını sağlamaktayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı işbirliği ile KOSGEB kapsamında Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi (TEKMER) kurulmuştur. Üniversite-sanayi 
işbirliğini artıran merkezimiz iki yıldan bu yana aktif ola-
rak çalışmaktadır. Sanayi işbirliğine uygun 5 adet faydalı model geliştirdik. İs-
tanbul Aydın Üniversitesi olarak teorik ve pratik eğitimi başarıyla uyguluyoruz.”

“İstanbul Aydın Üniversitesi, üniversite-sanayi işbir-
liğine çok önem vermekte, öğretim üyelerini bu konu-
da teşvik etmektedir. Turkcell ve Avea gibi kuruluşlarla 
SAN-TEz projeleri geliştirilmekte ve öğretim üyelerimiz-
ce bir çok kuruma, TUBİTAK ve KOSGEB projeleri kap-
samında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Üniversite-
miz, mühendislik eğitiminde Ar-Ge çalışmaları yürütmek-
te ve bu çalışmalar sonucunda yayınlanan makalelere de 
yayın teşvik primi vermektedir. Ayrıca, öğretim üyeleri-

miz TÜBİTAK ve KOSGEB projelerini gerek hakem gerekse izleyici olarak 
desteklemektedir.”

“As Istanbul Aydın University, we conduct research and projects with KOSGEB, a 
subsidiary unit of Ministry of Science, Industry and Technology in order to improve the 
collaboration between the universities and sector firms. We give practical entrepre-
neurship courses to provide students with entrepreneurship characteristics. With the 
collaboration with Ministry of Science, Industry and Technology, Technology Develop-
ment Center (TEKMER) was established under KOSGEB. Improving the cooperation 
between university and industry, the center has actively display activities for two ye-
ars. We have developed 5 useful models convenient for cooperation with industry. Is-
tanbul Aydın University conducts both theoretical and practical training successfully. 

“Istanbul Aydın University places importance on university-industry cooperation 
and encourages its lecturers for this. The projects such as SAN-TEz are initiated by 
cooperation with institutions such as Turkcell and Avea and our lecturers provide con-
sultancy in scope of projects by TUBITAK and KOSGEB. Our university conducts R&D 
works in engineering education and provides support for the essays released as a re-
sult of these works. In addition, our lecturers support the projects by TUBITAK and 
KOSGEB whether as an arbitrator or audience.” 

İAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ger
‘Öğrencilere girişimci özellik kazandırılıyor’

İAÜ Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Halil Önder
‘İAÜ üniversite-sanayi işbirliğine önem veriyor’

Prof. Dr. Metin Ger, a Lecturer at Engineering Faculty, Istanbul Aydın University: 
‘The students are given entrepreneurial characteristics’

Prof. Dr. Halil Onder, Department Head of  
IAU Engineering Faculty, Department of Civil Engineering:  

IAU places importance on  
University – Industry Cooperation” 
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BİLİM KURGU FİLMLERİ 
GERÇEK Mİ OLUYOR?

yAPAy zEKA 
İNSANLığıN SONU 

mU OLACAK?

Giderek artan sayıda bilim insanı, mühen-
dis ve sanatçıların söylediklerine inanır-
sak ‘zavallı et ve kemik yığınlarına’ yani 

insanoğluna acımak gerekiyor. Profesör Stephen 
Hawking de insanoğlu tam anlamıyla zeki bir ay-
gıt ya da yazılım geliştirdikten sonra neler olacağı 
konusunda endişelenen uzmanlar listesine katıldı. 
Hawking’in korkusu, yapay zekânın insanoğlunun 
sonu anlamına gelebileceği. Aynı endişeler geçen 
Ekim’de Tesla firmasının sahibi Elon musk tara-
fından da dile getirilmişti. musk, kontrol edilme-
si güç boyutlara ulaşan yapay zekânın insan nes-
li için “en büyük tehdit” olduğunu belirtti. musk 
sonumuzun zalim ve hesapçı yapay zekânın ayak-
ları altında mı geleceğini merak ettiğini söylüyor. 
Oxford Üniversitesi Profesörü Nick Bostrom da, 
önümüzdeki yüzyıl içinde yapay zekâ yönetiminde 
bir kıyamet yaşayabileceğimizi kaydetti. Google’ın 
başmühendisi Ray Kurzweil de yapay zekadan 
kaygılı. Ama başka nedenlerden. Kurzweil, süper-
zekâ yazılımlarını kısıtlayamaya gücü yetecek ah-
lak kodları yazmanın çok zor olabileceğini söyledi.

Terminatör serisi, 2001 Uzay macerası, mat-
rix, Bıçak Sırtı gibi birçok filmde güçsüz insa-
noğluna karşı yapay zekâyla yönetilen düşmanlar 
karşı karşıya getirilmişti. Spike Jonze imzalı ‘Aşk 
(Her)’ filmi de, insanla işletim sistemi arasında 
geçen bir aşk hikâyesini, Alex Garland’ın yakın-
da gösterime girecek ‘Ex machina’ filmi de insa-
noğlunun yapay zekâyla çekişmesini konu ediyor. 
Avengers-yenilmezler’ serisinin yeni filmi ise in-
san neslini sona erdirmeyi amaçlayan deha yapay 
zekâ Ultron’la süper kahramanların savaşını anlatı-
yor. Ultron yenilmezler’den Thor ve Demir Adam 
gibi süper kahramanlar olmasaydı kolaylıkla ama-
cına ulaşabilecekti.

Bugün bile insan zekâsı inceliklerinin, bilgisa-
yarların problem çözümünde kullandıkları güç 
karşısında ne kadar zayıf kalabileceğinin işaretle-
rini görüyoruz. Satranç bilgisayarları düzenli ola-
rak en iyi oyuncular dışındaki herkesi yeniyor. Ka-
rışık matematik işlemleri diğer bilgisayarlara nis-
peten çok daha basit olan cebinizdeki akıllı telefon 
için bile çocuk oyuncağı. Bilgisayar devi ıBm’in 
Watson isimli süper-bilgisayarı Türkiye’de “Büyük 
Risk” adıyla yayımlanan Jeopardy isimli bilgi ya-
rışmasının Amerikan versiyonunda en iyilerle ya-
rıştı ve kazandı. Bunun dışında birçok alanda bil-
gisayarların problemlere insanların aklına gelme-
yen orijinal ve yaratıcı çözüm ürettikleri çok sa-
yıda örnek var. makineler yavaş ama emin şekil-
de insanlardan daha akıllı hale geliyor, insanların 
en iyi oldukları uğraşlar ise gün geçtikçe azalıyor.

Peki, tüm bu tehlikeler gerçek mi? İnsanla-
rın ilk gerçek anlamda akıllı bir bilgisayar prog-
ramını yazarsa, daha sonra bu programın kendi-
si daha akıllı sürümlerini geliştirebilir mi? İnsa-
noğlu için gerçekten böyle bir tehlike işareti var 
mı? Kaliforniya’daki Singularity Üniversitesi yapay 
zekâ ve Robotlar Bölümü Başkanı Neil Jacobste-
in “belki” diyor. Jacobstein, “yapay zekânın hiç-
bir ahlaki bedeli olmadan gelebileceğini sanmıyo-
rum.Şimdi çalışmaya başlarsak kontrolsüz şekil-
de yükselen yapay zekâ karşısında kurtulma şansı-
mızı önemli derecede gelişebilir” diye konuşuyor. 
Jacobstein’a göre “yapmamız gereken, yarattıkları-
mızın ortaya çıkartabileceği sonuçları göz önüne 
almak ve toplumlarımızı, kurumlarımızı yaşanabi-
lecek bu büyük değişikliklere hazırlamak”.

Asıl tehlike insanların kendisi

BBC’ye konuşan Jacobstein, “muhtemel riskleri 
sezmek ve ileriye dönük adımlar atmak için harika 
bir fırsatımız olduğunu ve bu risklere karşı yedek-
li ve aşamalı önlemler geliştirmek için elimizden 
geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
ımperial College Bilişsel Robot Profesörü murray 
Shanahan, yapay zekâ üzerinde yoğun olarak ça-
lışanların şimdiye kadar geliştirdikleri yapay ze-
kaya insanları öldürmeye çalışmalarını önleye-
cek bir güvenlik sistemi kurmadıklarını söyledi. 
Shannan “yapay zekâ üzerinde çalışan herkesin 
bu endişeleri önemli bulduğunu söyleyemeyiz. 
Ama toplum böyle düşündüğüne göre, konu daha 
ciddiye alınmalı. En iyisi iki uç noktanın ortasında 
durmak. Şu an panik yapmak için 
bir neden yok. Önümüzdeki 
10-20 sene içinde insan düze-
yinde bir yapay zekâ geliştire-
ceğimizi düşünmüyorum. Bu-
nun yanı sıra, yapay zekâ üzerin-
de çalışanların Stephen Hawking ve 
diğerlerinin endişeleri hakkında düşün-
meye başlamaları iyi bir fikir” diyor. murray 
Shanahan niye henüz panik yapmamamız gerekti-
ğini anlatırken de “Gerçek anlamda akıllı makine-
ler geliştirmek için önümüzdeki en büyük engel, 
makine temelli zekânın nasıl yaratılacağı ve bu en-
gel henüz aşılmadı. Henüz en iyi yolun insan doğa-
sını kopyalamak mı, yoksa işe sıfırdan başlamak mı 
olduğunu pek bilmiyoruz” diye konuşuyor.

Bilim kurgu yazarı Charles Stross, yapay zekâ 
sistemlerinin özünde tehlike bulunmadığını dü-
şünüyor. Çünkü bizim yerimize düşünebilmele-
ri ya da aniden insan efendileri yerine kendileri-
ni memnun etmek istediklerini fark edebilmeleri 
pek mümkün değil.

I f we have to believe the increasing number of sci-
entists, engineers and artists, we have to pity the 
humanity which is nothing but a poor mass of flesh 

and bone. Professors Stephen Hawking has also joined 
the list of experts who are concerned about what shall 
happen after mankind has developed fully intelligent 
devices or software. Hawking fears about whether the 
intelligence could mean the end of mankind. elon Musk, 
owner of the company Tesla has also expressed his concern 
about the same issue last october Musk has stated that 
the artificial intelligence which has reached uncontrolla-
ble dimensions is the biggest threat for the future genera-
tions of mankind. Musk says that he wonders whether 
our end shall come as a result of being trampled under 
the feet of cruel and cheeseparing artificial intelligence. 
Prof Nick Bostrom from oxford university has pointed 
out that a doomsday could be experienced in the man-
agement of artificial intelligence in the coming century. 
Chief engineer of google, Mr. Ray Kurzwell is also con-
cerned about artificial intelligence but for other reasons. 
Kurzwell has pointed out that it could be very difficult 
to write moral codes that could be e able to restrict the 
super intelligence software. Weak human beings have 
been confronted with the enemies who were managed 
by artificial intelligence in many movies like 2001 Space 
Adventure, Matrix and , Knife-edge. Likewise the theme 
of the film “Her” was a love story between a man and an 
operation system while the film “ex machine” directed 
by Alex garland tells the strife between mankind and 
artificial intelligence. The new film of the series Avengers 
–undefeatable tells the war between the genius artificial 
intelligence ultron who aims at terminating the human 
generation and super heroes. ultron could have attain 
his goal easily if there were not heroes like Thor and 
Iron Man from the undefeatable. We already see today 
the signs of the extent to which the niceties of human 
intelligence may remain weak against the power used 
by the computers in problem solving. Chess computers 
regularly defeat everyone except the best chess players . 
Complex mathematical operations are a child’s play for 
even the smart phone in your pockets which are much 
more simpler than other computers. The super Compu-
ter “Watson” developed by the computer giant IBM has 
competed with the best rivals in and won the American 
version of the quiz show “Jeopardy” which has also been 
broadcast in Turkey under the title “The big risk”. Be-
sides these there are many examples which show that the 
computers produce original and creative solutions, which 
do not fall in the minds of human beings, for the prob-
lems in many areas. Machines are becoming more and 
more smart than human beings, albeit gradually but 
with sure steps while the number of the fields of occupa-
tion in which human beings show the best performance 
are decreasing day by day.

Then the question arises as to whether all these dan-
gers are real. If human beings develope a computer pro-
gram which is smart in the real sense of the term can 
that computer program then develop its own smarter 
versions in the future? Is there really any sign of danger 
of this kind for mankind? Neil Jacobstein who is the 
head of the Department of artificial intelligence and 
Robots at the Singularity university in California gives 
the answer “Maybe” to this question. Jacobstein says the 
following about this issue: “I don’t think that artificial 
intelligence could come without paying any moral price. 
our chances of saving ourselves from the dangers posed 
by the artificial intelligence, which is rising without any 
control, could increase if we start working in that di-
rection already today. According to Jacobstein what we 
have to do is to take into consideration the consequences 
that may arise as a result of the objects that we have cre-
ated and prepare our societies and institutions for these 
great transformations that mankind could ever experi-
ence. Jacobstein who spoke to The BBC said the follow-
ing: “I think that there is a wonderful opportunity to 
anticipate the potential risks and take future oriented 
steps and we must show our best efforts for developing 
progressive measures with back-up against these risks. 
Murray Shanahan, professor of cognitive robots in the 
Imperial College, says that those who had intensively 
worked on artificial intelligence have failed to install 
a security system on the artificial intelligence that they 
have developed, which could prevent them to try kill-
ing human beings. Shanahan further said the following 
about this issue: “We can not say that everybody who 
works on artificial intelligence considers these concerns 
important. But this problem must be taken more seri-
ously since the society sees the importance of the prob-
lem. It is best to stay just in the middle of two extreme 
points. There is no reason to panic at the moment. I 
don’t think that we will be able to develop an artificial 
intelligence which is at the same level with the intel-
ligence of human beings in the coming 10 to 20 years. 
Besides I consider it as a positive development that those 
who work on artificial intelligence have begun ponder-
ing on the concerns expressed by Stephen Hawking and 
others.” While explaining the reason why we should 
not panic at the moment Murray Shanahan says the 
following: “The biggest obstacle against our ability to 
develop smart machines in the real sense is not knowing 
how to develop the machine-based intelligence and this 
obstacle could not have been surmounted until now. We 
don’t know yet if it’s the best way to copy the human 
nature or begin everything from scratch. Science fiction 
writer Charels Stross thinks that there is no danger in 
the essence of the artificial intelligence systems. Because 
it is quite impossible for them to think in the name of 
ourselves or suddenly become aware that they want to 
make themselves happy instead of their masters.

Giderek artan sayıda bilim insanı, mühendis ve sanatçıların söylediklerine inanırsak ‘zavallı et ve 
kemik yığınlarına’ yani insanoğluna acımak gerekiyor. Profesör Stephen Hawking de insanoğlu 

tam anlamıyla zeki bir aygıt ya da yazılım geliştirdikten sonra neler olacağı konusunda 
endişelenen uzmanlar listesine katıldı. Hawking’in korkusu, yapay zekânın  

insanoğlunun sonu anlamına gelebileceği.

SHALL ARTIFICIAL INTeLLIgeNCe 
Be THe eND oF HuMANITY? 

ARE SCIENCE FICTIoN MovIES GoING 
To BE A REALITy? 

If we have to believe the increasing number of scientists, engineers and artists, we have to 
pity the humanity which is nothing but a poor mass of flesh and bone. Professors Stephen 

Hawking has also joined the list of experts who are concerned about what shall  
happen after mankind has developed fully intelligent devices or software. Hawking  

fears about whether the intelligence could mean the end of mankind. 
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Almanyanın Sesi/ Voice of germany 

Doğu Akdeniz havzasında bulunan doğalgazın çıkarılmasında yeni bir aşamaya geliniyor. 
Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs enerji ittifakı konusunda anlaştılar.

In prospecting natural gas in Eastern Mediterranean basin comes a new stage. Greece, Egypt and 
Southern Cyprus have compromised on energy coalition. 

STRATEJİK 
ORTAKLıK

DOĞU AKDENİZKıbrıs Adası’nın güneyindeki sahillerin 
açıklarında doğalgaz ve petrol yatakla-
rı olduğu uzun süredir tahmin ediliyor-

du. Amerikan Enerji Şirketi Noble Energy’nin 
2011 yılında deneme amacı ile yaptığı sondaj ça-
lışmalarında bu tahmin doğrulandı. Bölgede zen-
gin bir doğalgaz yatağı var ve 2018 yılında bu do-
ğalgazın çıkarılmaya başlanması planlanıyor. Kıb-
rıs yönetimi, özellikle mali krize girdikten sonra 
devletin kasasına acilen gerekli olan parayı bul-
mak için maden arama çalışmalarını hızlandır-
mış durumda. Bu bağlamda fransız Total şirketi 
ile İtalyan ENİ şirketi ve Güney Kore şirketi Ko-
gas ortaklığındaki konsorsiyuma yeni sondaj ça-
lışmaları yapma hakkı verildi. İsrail karasuların-
daki doğalgazın çıkarılma işlemi ise çoktan başla-
mış durumda. Deutsche Welle’ye konu hakkında 
açıklamalarda bulunan Greek Energy forum adlı 
düşünce kuruluşunun müdürü Alexandros Laga-
kos, bölge ülkelerinin ortak bir çalışma içinde ol-
malarının cesaret verici olduğunu ve ilgili ülke-
lerin katılımı ile çıkarılan doğalgaz ne kadar çok 
olursa, projenin özel yatırımcılar için o denli çe-
kici olacağını dile getirdi.

Ancak Türkiye tüm bu olan bitene başın-
dan beri sıcak bakmıyor. Uluslararası Deniz 
Hukuku’na göre her ülke kıyılarından 200 deniz 
mili açığa kadar olan bölgede hükümranlık hak-
kına sahip. Güney Kıbrıs yönetimi ayrıca mısır 
ve İsrail ile yaptığı ikili görüşmelerde, kendi hü-
kümranlık sahasının sınırlarını belirledi, bir di-
ğer deyişle denizin altından sınırlar çizildi. An-
cak Güney Kıbrıs’ı tanımayan Türkiye ile böyle 
bir anlaşma yapılması çok zor görünüyor. Türki-
ye bölgedeki doğal kaynaklarda Kuzey Kıbrıs’ın 
da hakkı olduğuna dikkat çekiyor. Ankara, son-
daj çalışmalarının başlamasının ardından bölge-
ye savaş gemilerinin refakat ettiği araştırma ge-
misi gönderdi.

Mısır ile işbirliği

Güney Kıbrıs’ın ve yunanistan’ın Türkiye’ye 
karşı nasıl bir politika izlemesi gerektiği konu-
sunda yunanistan’da farklı görüşler var. To vima 
gazetesinden diplomasi yazarı yannis Kartalis, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de. Güney Kıbrıs’ın 
ve yunanistan’ın Türkiye’ye karşı nasıl bir politika 
izlemesi gerektiği konusunda yunanistan’da fark-
lı görüşler var. yannis Kartalis, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de yüzlerce kilometrelik bir sahil şeri-
di olduğunu ve istense de istenmese de bu ülke 
ile eninde sonunda görüşmeler yapılacağını ifade 
etti. Atina Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden 
Evrypidis Tsakiridis ise Deutsche Welle’ye yaptı-
ğı açıklamada Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın ege-

I t has long been estimated that there are natu-
ral gas and oil fields at the offshore of southern 
Cyprus. The testing prospects in 2011 by the 

American Noble energy company verified these es-
timates. There is a wealthy natural gas fields in this 
region, where it is planned to be drilled in 2018. 
The government of Cyprus has sped up prospecting 
works in order to find money required for the state 
after financial crisis. In context, a consortium con-
sisting of the French Total company, Italian eNI 
Company, South Korean company Kogas was grant-
ed the right to conduct prospecting works. Drilling 
natural gas from the territorial waters of Israel has 
already begun. Alexandros Lagakos, the director of 
greek energy Forum, a think-tank institution, who 
make statements to Deutsche Welle about the issue, 
said that it is encouraging that the regional coun-
tries work together and the more the natural gas 
drilled jointly, the more attractive the project would 
be for the private investors. However Turkey has not 
taken this kindly from the beginning. According to 
international maritime law, every country has the 
sovereignty right up to 200 sea miles from the coast. 
In addition the Southern Cyprus government deter-
mined its sovereignty borders in bilateral discussions 
with egypt and Israel. However, it seems unlikely 
that the Southern Cyprus concludes such agreement 
with Turkey, which has not recognized Cyprus yet. 
Turkey claims that the Norther Cyprus also has the 

menlik haklarını kullanmasını hukuk dışı yön-
temlerle engellemeye çalıştığını öne sürdü.

yunanistan ve Güney Kıbrıs ile enerji alanın-
da işbirliğine gitme kararı alan mısır için bu or-
taklığın başka bir önemi daha var. Üç ülke, Doğu 
Akdeniz’de terör gruplarına karşı ortak mücade-
le etme kararı aldılar. Ayrıca yunanistan ve Gü-
ney Kıbrıs, Avrupa Birliği’nde mısır’ın çıkarları-
nı takip edeceklerini belirttiler. yunanistan Baş-
bakanı Antonis Samaras, mısır’ın bölge istikrarı 
ve güvenliği açısından çok önemli bir ülke oldu-
ğunu ve Güney Kıbrıs ile birlikte bu ülkenin Av-
rupa Birliği’ndeki elçileri olacaklarını ifade etti.

Tüm bu açıklamalar ve yakınlaşmalar bir yana, 
Türkiye de gelişmelerin dışında kalmıyor. 29 
Kasım’da yunanistan Dışişleri Bakanı Evange-
los venizelos İstanbul’da Türk mevkidaşı mevlüt 
Çavuşoğlu’nu ziyaret edecek. Greek Energy fo-
rum müdürü Alexandros Lagakos, Türkiye’nin 
şu an Avrupa’nın üç büyük doğalgaz ticari paza-
rından biri olduğunu ve bu yeni enerji ittifakı-
nın ek bir pazar yaratacağı için Türkiye’ye de ya-
rayacağını savundu. Söz konusu birliğin genişle-
mesi için görüşmeler ise hızla devam ediyor. Gü-
ney Kıbrıs Enerji Bakanı yorgo Lakotripis, İsrail 
ve Ürdün’deki enerji şirketleri ile yakında temasa 
geçeceklerini bildirdi. 2 Aralık’ta ise Güney Kıb-
rıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis İsrail’e resmi zi-
yarette bulunacak. (dwelle.de)

right to obtain natural resources in the region. An-
kara sent prospecting ship in accompany with the 
warships to the region after drilling works. 

Cooperation with Egypt 

In greece, there are different opinions on what 
kind of policy should be conducted against Turkey 
by greece and Southern Cyprus. The diplomacy col-
umnist of To Vima journal, Yannis Kartalis stated 
that Turkey had hundreds of kilometers of coasts at 
the eastern Mediterranean, and whether they like 
or not, all of the interested parties had to discuss 
the issue with Turkey. evrypidis Tsakiridisise from 
Athens International Relations Institute, claims 
that Turkey illegally prevent Southern Cyprus use 
its sovereignty rights. 

For egypt, which has taken decision to cooperate 
with greece and Southern Cyprus, this cooperation 
has another importance. The three country have 
decided to cooperatively fight against the terror-
ist groups. In addition, the Southern Cyprus and 
greece promised to seek for the interests of egypt 
before eu. The prime minister of greece, Antonis 
Samaras said that egypt was very important coun-
try for the stability and security of the region and 
together with Sothern Cyprus, they would be the en-
voy of egypt in eu. Putting aside these statements 
and convergences, Turkey does not remain out of the 
developments. Minister of Foreign Affairs, evange-
los Venizelos will visit his Turkish counterpart Mev-
lut Cavusoglu in Istanbul on November 29. 

Director of greek energy Forum, Alexandros 
Lagakos expressed that Turkey is one of the largest 
natural gas market and this energy coalition will be 
useful for Turkey as well since it will create a new 
market. The negotiations to expand this coalition 
rapidly continue. Yorgo Lakotripis, the Minister of 
energy of Southern Cyprus stated that they would 
contact energy companies of Israel and Jordan. on 
December 2, the president of Southern Cyprus, 
Anastasiadis will make a formal visit. (dwelle.de)

STRATegIC PARTNeRSHIP 
EASTERN MEDITERRANEAN 
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T he conference titled ‘The Perception of Turkey 
in europe: Islamophobia rising in europe 
and its effects’ organized previously in Par-

is, Berlin, Brussels and Valencia with the cooperation 
between Istanbul Aydın university and Cambridge 
university was held in Cambridge with broad par-
ticipation and moderated by Dr. Selin Şenocak. Lord 
John Sharkey from British Parliament, Abdurrahman 
Bilgiç Ambassador in London, Dr. Mustafa Aydın Is-
tanbul Aydın university Chairman of Board of Trus-
tees, Professor Franck Düvell from oxford university, 
Dr. Julian Hargreaves from Cambridge university and 
Nicole Pope Journalist and Author attended the confer-
ence as speechmakers. 

Lord John Sharkey from the house of Lords of 
the British Parliament: ‘Turkey is an enviable 
country with its transformation’ 

Lord Sharkey, Head of the group ‘Friends of Turk-
ish Republic of Northern Cyprus’ said “What I observed 
during my first visit to Turkey was a country engaged in 
agriculture, partially democratic and laic. Now, Turkey 
became a rich country at an enviable size having an 
industrial democracy”. Lord Sharkey stating that “rise 
of Islamophobia affects negatively perception of Turkey 
in the West” specified that the West couldn’t establish 
appropriate and proper relations with rest of the world 
including the Islamic world due to inappropriate beliefs 
of superiority and therefore, became a territory prone to 
Islamophobia. 

Abdurrahman Bilgiç Ambassador of Turkey in 
London:‘Rise of Anti-Islamism is Worrying’

Bilgiç specifying full membership to eu has been al-
ways a strategic target for Turkey, noted that negotiation 
process couldn’t proceed due to political reasons originat-
ing from eu and stated “complex structure of global 
and regional issues throughout the world revealed neces-
sity of dialogue and cooperation process between Turkey 
and eu”. Ambassador Bilgiç noting one of the most im-
portant reasons of recently rising anti- Islamism in eu-
rope is rise of the extreme right in europe, emphasized 
that “it would be wrong to associate Islam with terror 
and even it shouldn’t be associated with any religion”.

oxford University Politics, Society and Im-
migration Center Prof. Franck Düvell: ‘Eu-
rope considers Turkey as a threat’ 

oxford university Professor Franck Düvell 
attending the conference as a speechmaker 

mentioned that as long as Turkey is 
considered as a threat in europe, its 
membership to eu will continue 

to be a matter in question. Prof. 
Düvell stating that Turkey should 
work on the said perception of 

threat drew attention to the importance of convincing 
european society that Turkey is a country of opportunity 
with its economic growth and financial stability. Prof. 
Düvell saying that immigration from Turkey which was 
once sending immigrants to eu, has decreased during 
the last 4 years and now, immigration from eu to Tur-
key increases and stated that Islamophobia is also a fact 
varying among european countries. 

Cambridge University Islamic Studies Center 
Dr. Julian hargreaves: ‘Islamophobia is equiva-
lent to Anti-Semitism’

Dr. Hargreaves noting that england’s perspective on 
and attitude towards Islam is different than other eu-
ropean countries stated that Muslim society are much 
more integrated with British Society due to england’s 
Commonwealth principle. Dr. Hargreaves emphasizing 
that Islamophobia rising in europe may be considered 
equivalent to anti- Semitism existing in the Central eu-
rope throughout history specified that this fact should 
be explained in terms of cultural factors rather than 
religion and europe must establish a new policy for in-
tegration of Muslim immigrants. 

Journalist- Author Nicole Pope:‘European Un-
ion is in Identity Crisis’

Nicole Pope mentioned that Turkey accomplished 
great progress in socio-economic terms from the past to 
present. Pope said young people joining terrorist groups 
such as ISIS may be associated with desire to belong to a 
‘gang’ and similar condition is observed among youth in 
europe. Pope stating that Islamophobia is a fact fired by 
the extreme right parties in europe against immigrants 
argued that the extreme right politics in europe is an 
indication of an identity crisis and in case of deepen-
ing it will become difficult for Turkey being a Muslim 
country to be accepted in eu. 

UNESCo Cultural Diplomacy Stand’s Chair-
woman Dr. Selin Şenocak: ‘Turcophobia and Is-
lamophobia are a cultural racism’

Dr. Selin Şenocak from Istanbul Aydın univer-
sity stated that Islamophobia and Turcophobia tak-
ing effect especially in europe are a ‘cultural racism’ 
put emphasis on especially role of social media on this 
matter. Dr. Şenocak mentioning that positive image 
of Islam is wanted to be associated with terrorism in 
europe with influence of videos broadcasted by ter-
rorist organizations such as ISIS stated that it causes 
disintegration in european society and social conflicts. 
Dr. Şenocak noting that misperception of Turkey and 
Islam may be only corrected by works carried out on 
cultural understanding said that different cultures are 
required to live together within framework of respect 
principle towards customs and thoughts instead of 
marginalizing each other.

İ stanbul Aydın Üniversitesi ve Cambridge 
Üniversitesi’nin işbirliğiyle daha önce Paris, Ber-
lin, Brüksel ve valencia'da gerçekleşen ‘Avrupa’nın 

Türkiye Algısı; Avrupa’da yükselen İslamofobi ve Etkile-
ri’ konulu konferans, Dr. Selin Şenocak’ın moderatörlü-
ğünde geniş katılımla Cambridge’de düzenledi. Konfe-
ransa, İngiltere Parlamentosu’ndan Lord John Sharkey, 
Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İstanbul Ay-
dın Üniversitesi mütevelli Heyet Başkanı Dr. mustafa 
Aydın, Oxford Üniversitesi’nden Profesör franck Dü-
vell, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Julian Hargreaves 
ve Gazeteci-yazar Nicole Pope konuşmacı olarak katıldı.

İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası Lord 
john Sharkey: ‘Türkiye Değişimiyle Kıskanılacak 
Bir Ülke’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dostları Gru-
bu Başkanı Lord Sharkey, “Türkiye’ye ilk ziyaretim-
de gözlemlediğim, tarımla uğraşan, kısmen demokra-
tik ve laik bir ülke olduğu olmuştu. Şimdi ise Türkiye 
kıskanılacak büyüklükte endüstriyel bir demokrasiye 
sahip, zengin bir ülke haline geldi” dedi. “İslamofo-
bideki artışın Batı’daki Türkiye algısını da olumsuz 
etkilediğine” dikkat çeken Lord Sharkey, Batı’nın İs-
lam dünyası da dâhil dünyanın geri kalanıyla, üstün-
lüğe yönelik isabetsiz inançlarından dolayı doğru ve 
sağlıklı ilişkiler kuramadığını ve İslamofobiye müsait 
bir coğrafyaya dönüştüğünü belirtti.

Oxford Üniversitesi Politika, Toplum ve Göç-
menlik Mrk. Prof. Franck Düvell: ‘Avrupa 
Türkiye’yi Tehdit Olarak Algılıyor’

Konferansa konuşmacı olarak katılan Oxford 
Üniversitesi Profesörü franck Düvell, Avrupa’da, 
Türkiye’nin tehdit olarak algılandığı sürece, AB üyeliği-
nin tartışma konusu olacağını belirtti. Türkiye’nin söz 
konusu tehdit algısı üzerinde çalışması gerektiğini be-
lirten Prof. Düvell, Avrupa kamuoyunun Türkiye’nin 
ekonomik büyümesiyle, finansal istikrarıyla bir fırsat 
ülkesi olduğuna ikna edilmesinin önemine dikkat çek-
ti. Bir zamanlar göçmen gönderen Türkiye’den son 4 
yıldır AB’ye göç edenlerin sayısının düşüşte olduğunu 
ve AB ülkelerinden Türkiye’ye göçün arttığını söyleyen 
Prof. Düvell, İslamofobinin de Avrupa ülkeleri arasın-
da farklılık gösteren bir olgu olduğu söyledi.

Türkiye Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bil-
giç: ‘İslam Karşıtlığındaki Artış Endişe Verici’

AB’ye tam üyeliğin Türkiye için her zaman strate-
jik bir hedef olduğunu belirten Bilgiç, müzakere süre-
cinin AB kaynaklı siyasi gerekçeler yüzünden ilerleti-
lemediğini belirterek dünyada küresel ve bölgesel so-
runların karmaşık yapılarının Türkiye ile AB arasın-
daki diyalog ve işbirliği sürecinin gerekliliğini, gözler 
önüne serdiğini” belirtti. Avrupa’da son dönemde ar-
tan İslam karşıtlığının en önemli nedenlerinin başın-

da Avrupa’da aşırı sağın yükselişe geçmesi olduğunu 
belirten Büyükelçi Bilgiç “İslam’ın terörle bağdaştırıl-
masının yanlış olduğunu, hatta terörün herhangi bir 
dinle dahi bağdaştırılmaması gerektiğinin” altını çizdi.

Cambridge Üniversitesi İslam Çalışmaları Mer-
kezi Dr. julian Hargreaves: ‘İslamofobi Antisemi-
tizmle Eşdeğerdir’

İngiltere’nin İslamiyet’e olan bakış açısının ve yak-
laşımının diğer Avrupalı ülkelerden farklı olduğu-
nu belirten Dr. Hargreaves, müslüman toplumunun 
İngiltere’nin Commonwealth prensibinden dolayı 
İngiliz toplumu ile daha çok entegre olduğunu belirt-
ti. Avrupa’da yükselişte olan İslamofobinin tarih bo-
yunca Orta Avrupa’da var olan antisemitizmle eşde-
ğer tutulabileceğinin altını çizen Dr. Hargreaves, bu 
olgunun dinden ziyade kültürel faktörler ile açıklan-
ması gerektiğini ve Avrupa’nın müslüman göçmenle-
rin entegrasyonu için yeni bir siyaset oluşturmak zo-
runda olduğunu belirtti.

Gazeteci - Yazar Nicole Pope: ‘Avrupa Birliği 
Kimlik Bunalımında’

Nicole Pope Türkiye’nin geçmişten günümüze 
sosyo-ekonomik açıdan çok büyük gelişmeler kaydet-
tiğini belirtti. Pope gençlerin ıŞİD gibi terör örgütleri-
ne katılmasının bir ‘gang’ - çeteye ait olmak hevesiyle 
alakalı olabileceğine ve benzer durumun Avrupa’daki 
gençler arasında gözlendiğini söyledi. İslamofobinin 
Avrupa’daki aşırı sağ partilerin göçmenlere karşı kö-
rüklediği olgu olduğuna dikkat çeken Pope, Avrupa’da 
aşırı sağ siyasetin başarısının bir kimlik bunalımının 
da belirtisi olduğunu iddia ederek, derinleşmesi halin-
de müslüman bir ülke olan Türkiye’nin AB’de kabul-
lenilmesinin zorlaşacağını söyledi.

UNESCO Kültürel Diplomasi Kürsüsü Başkanı 
Dr. Selin Şenocak: ‘Türk Düşmanlığı ve İslamofo-
bi Kültürel Bir Irkçılıktır’

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Selin Şeno-
cak özellikle Avrupa’da etkisini gösteren İslamofobi-
nin ve Türk düşmanlığının ‘kültürel bir ırkçılık’ oldu-
ğunu belirterek, bu konuda özellikle sosyal medyanın 
rolü üzerinde durdu. ıŞİD gibi terör örgütlerinin ya-
yınladığı videoların etkisiyle müslümanlığın olum-
lu imajının Avrupa’da terörizmle bağdaştırılmak is-
tendiğini dile getiren Dr. Şenocak, bunun Avrupa 
toplumunda ayrışmalara ve toplumsal çatışmala-
ra neden olduğuna dikkat çekti. Türkiye ve İsla-
miyet hakkındaki yanlış algının ancak kültürel an-
layış üzerine yapılacak çalışmalarla düzeltilebile-
ceğini ifade eden Dr. Şenocak, farklı kültür-
lerin birbirlerini ötekileştirmek yerine örf, 
gelenek ve düşüncelere saygı prensibi çer-
çevesinde beraber yaşamayı hedeflemeleri” 
gerektiğini belirtti.

İSTANBUL AYDIN VE CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN İŞBİRLİĞİ

‘İSLAmOfOBİNİN PANzEHİRİ TÜRKİyE’
CooPERATIoN BETWEEN ISTANBUL AyDIN AND CAMBRIDGE UNIvERSITy  

‘TuRKeY IS THe ANTIDoTe FoR ISLAMoPHoBIA’

Avrupa’da ırkçılık ve İslam dinine karşı hareketlerin son dö-
nemde arttığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İslamofobinin Avrupa’da 
yeni bir olgu olmadığını belirtti. Kültürel ve tarihi olarak İsla-
mofobinin, İspanya’da Endülüs’ün İslam Devleti tarafından 
fethedilmesine hatta Haçlı Seferleri’ne kadar geri götürülebi-
leceğini ancak bugün bu yargılardan kurtulmak gereğine dik-
kat çeken Dr. Aydın, “Nasıl ki Engizisyon Mahkemeleri’ndeki 
işkenceyi Hristiyanlık âlemine mal etmiyorsak, bugün sap-

kınlık derecesinde yapılan olayları da İslam’la bağdaştıra-
mayız. Aynı şekilde Filistin’de öldürülen çocukların sorum-
luluğunu da tüm Yahudilere mal edemeyiz” dedi. Ortadoğu 
ile Avrupa arasında medeniyet köprüsü olan Türkiye’yi, Av-
rupa Birliği’ne almamak için gerekçe gösterilmeye çalışılan  
İslamofobinin, nasıl bir tarihi önyargı ve yanılgı olduğunun 
bilim insanları tarafından incelenmesi gereğine dikkat çeken 
Dr. Mustafa Aydın, bütün üniversiteleri, kamuoyunu aydın-
latmak üzere göreve çağırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın:

‘IşİD Terörü Müslümanlığa, Haçlı Seferleri Hristiyanlığa, 
Filistin’deki Katliamlar Yahudiliğe Mal Edilemez’

Dr. Mustafa Aydın, Chairman of Istanbul Aydın University Chairman of Board of Trustees

Istanbul Aydın University Chairman of Board of Truste-
es, Dr. Mustafa Aydın stating racist and anti-Islamic mo-
vements in Europe have increased recently, mentioned 
that Islamophobia is not a brand new fact in Europe. Dr. 
Aydın pointing that islamophobia, both in cultural and his-
torical terms may go back up to conquest of Andalusia in 
Spain by an Islamic State and even to the Crusades ho-
wever, now it is time to let up these judgments said “To-
day, we shouldn’t attribute perverted events occurred to 

Islam just as we shouldn’t attribute torture of the Inquisi-
tion to the entire Christian world. Similarly, we shouldn’t 
take responsibility of children killed in Palestine upon all 
Jews.” Dr. Mustafa Aydın emphasizing that Islamophobia 
shown as a reason to not let Turkey which is a bridge of 
civilization between the Middle East and Europe in the Eu-
ropean Union is such a historical prejudgment and mista-
ke and should be studied by scientists called all universiti-
es for duty to enlighten the public on this matter. 

‘ISIS Terror shouldn’t be attributed to Islam; Crusades to  
Christianity and Massacres in Palestine to Judaism’
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Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi çatısı 
altında, Konsey oturumunu yöneten Baş-
kan Obama ile birlikte Amerika Birleşik 

Devletleri, uluslararası topluluğu, İslam Devleti sa-
vaşçılarının devşirilmesini engellemek üzere ulu-
sal ve uluslararası düzeylerde güçlü tedbirler alma-
ya çağırdı. 

medyaya yansıyan haberlerde esamesi okunma-
yan şey ise, Amerika’nın İslam Devleti’ne karşı se-
ferberliğini destekleyen devlet ve hükümet başkan-
larının, gizli servislerinin de tavsiyesiyle, Amerikan 
istihbaratının İslam Devleti’nin zımni mimari ol-
duğundan, Amerikan destekli “cihatçı” terör bi-
rimlerinden oluşan devasa ağın bir parçası oldu-
ğundan tamamen haberdar olmalarıdır. Ülkeler ya 
Amerikan destekli çözümü desteklemeye mecbur 
bırakılıyorlar, ya da Amerika’nın terör gündemin-
de suç ortağı oluyorlar.

Şunu unutmamak gerekir: Suudi Arabistan 
ve Katar, ABD adına ıŞİD teröristlerini finanse 
edip eğitiyorlar. İsrail, Golan Tepeleri’nde İslam 
Devleti’ni barındırıyor; NATO ise, mart 2011’den 
beri Suriye’ye gönderilen cihatçı savaşçıların dev-
şirilmesinin koordinasyonunda yer aldı. Dahası, 
hem Suriye hem de ırak’taki ıŞİD tugayları, Batılı 
özel güçler ve askeri danışmanlarla entegre şekilde 
çalışıyorlar. Tüm bunlar bilinen ve belgelendirilen 
gerçekler. Bununla birlikte bir hükümet veya dev-
let başkanı da 24 Eylül tarihinde oybirliğiyle alı-
nan Amerika destekli Bm Güvenlik Konseyi ka-
rarının saçmalığına dikkat çekecek cesareti göste-
rebilmiş değil. 

“Saçmalık” aslında yetersiz kalan bir ifade. Bizim 
buradan anladığımız şey, Bm çatısı altında gerçek-
leşen, kriminal bir faaliyet.

Çin Uluslararası diplomasi çoğu zaman aldatma-
ca üzerine temellenirken, Amerikan dış politika ya-
lanları artık inandırıcı değil. Tanıklık ettiğimiz şey, 
yerleşik diplomatik uygulamanın tamamen yok 
olması. “Unutulan Hakikat”, İslam Devleti’nin 
Washington’un bir enstrümanı, bir Amerikan “is-
tihbarat varlığı” olduğu. ıŞİD, bağımsız bir bi-
rim değil; Batı medyasının ileri sürdüğü gibi kü-
resel güvenliği tehdit eden bir “dış düşman” da de-
ğil. Herkes bunu bilirken, büyük yalan halen ga-
lebe çalıyor. yalan, hakikat halini alıyor. Birleş-
miş milletler Güvenlik Konseyi kararı, üye ülkele-
ri, “yabancı terörist savaşçıların devşirilmesini, ör-
gütlenmesini, taşınmasını, teçhizatlandırılmasını 
ve finanse edilmesini engellemeye” çağırıyor. Spe-
sifik olarak ise, karar, “bu kararın ıŞİD, El Nusra 
Cephesi ve El Kaide’nin diğer hücreleri, taşeronla-

P resident of the united States of America, 
obama, who presided the session of the Se-
curity Council of the united Nations called 

the international community to take measures at the 
national and international levels in order to prevent 
the recruitment of warriors of the Islamic states. What 
is ignored and not reflected in the news that appear in 
the media is the fact that the heads of states and govern-
ments which support the mobilisation against Islamic 
state called for by uSA are totally aware of the fact 

that the American intelligence services are the implicit 
architect of the Islamic state and also part of the giants 
network which is formed by the American supported 
jihadist terrorist units. All these countries are either 
forced to support the American backed solution or they 
become a complicit according to the terror agenda of 
America. 

We must not forget the fact that Saudi Arabia and 
Qatar finances and trains the ISIS terrorists in the 
name of America. Israel provides shelter for the Islamic 

rı ve onun türevi gruplarla bağlantılı yabancı terö-
rist savaşçılara ilişkin olarak uygulanması gerektiği-
ne dikkat çekiyor. Peki ama bunlar Beşar Esad hü-
kümetinin devrilmesi amacıyla Batılı askeri ittifa-
kın eğittiği ve devşirdiği “muhalif özgürlük savaşçı-
ları” değil mi özünde? 

ıŞİD, Batılı askeri ittifakın neferleridir. zım-
ni görevleri, Amerika ve müttefikleri adına Suri-
ye ve ırak’ta tahribat ve imha yapmaktır. Oyunun 
sonunda, bu ülkeler onların topraklarına dönüşe-

B
aşkan Obama “Çok sayıda Amerikalı ifade et-
tiğimiz ideallerle yasaların günlük uygulanışı 
arasındaki uçurum nedeniyle toplumda de-

rin bir adaletsizlik duygusu yaşıyor” şeklinde konuş-
tu. New York’ta silahsız bir siyahı nefessiz bırakarak 
öldürmekle suçlanan polisin jüri kararı sonucu ak-
lanmasının ardından, hem bu kentte, hem de diğer 
kentlerde eylemler yapıldı.

Olay, polisin azınlıklara karşı aşırı güç kullanması 
ile ilgili büyük tartışma yarattı ve Başkan Obama’nın 
olayla ilgili bir açıklama daha yapmasına neden oldu: 
“Çok fazla sayıda Amerikalı, ifade ettiğimiz ideallerle 
yasaların günlük uygulanışı arasındaki uçurum ne-
deniyle toplumda derin bir adaletsizlik duygusu ya-
şıyor.” Üniversite öğrencisi Monica Melton, barış-
çı gösteriler kent trafiğinin ana arterlerini kapama-
dan akşamın erken saatlerinde gösterilere katılmış: 
“Michael Brown, Eric Garner ve diğerlerinin yaşa-
dıkları, gün geçtikçe daha üzücü ve kaygı verici bir 
eğilime işaret ediyor. Ben de gösterilere destek ve-
rerek buna hoşgörü gösterilmemesini istedim.”

New York Belediye Başkanı Bill Di Blasio kent 
polisinin üç günlük eğitimden geçirilerek aşırı güç 
kullanımının azaltılacağını ve New Yorklular’ın 
herkese eşit davranılacağı konusundaki güveni-
nin yeniden tesis edileceğini söyledi: “Halk, polisin 
bu önemli görevi yerine getirirken, herhangi bir ge-
reksiz yaralanma veya ölümü tüm güçleriyle engel-

lemek için çalışacağını hissetmeli. Halk bunu bil-
meli ve hissetmeli.”

Kasım ayında, Ohio eyaletinin Cleveland kentin-
de, 12 yaşındaki Tamir Rice’ın, elinde oyuncak si-
lah tutarken polis tarafından vurularak öldürülmesi 
olayı ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Eric Holder, 2 
yıl süren denetimler sonucunda kent emniyet teş-
kilatının aşırı güç kullandığının tespit edildiğini be-
lirtti ve kurumun federal gözetim altına alınacağı-
nı açıkladı: “Bakanlığın ortaya koyduğu bulgula-
rın kent için önemi kent yönetimi tarafından da ka-
bul edildi. Gerekirse mahkemelerce uygulanabile-
cek bir uzlaşma kararına varıldı.” Washington’daki 
gösterilerde yer alan Nicole Dashiell Cleveland’da 
büyümüş: “Polisin insanların deri rengine bakarak 
şiddet uygulaması, benim kentimi de etkiledi. Dün-
yaya Amerikalılar’ın pek çoğunun bundan kızgın-
lık duyduğunu ve değişim istediğini söylemek isti-
yorum.” Shiva Elahi, “Bence eğitimden geçmele-
ri iyi ama sorun çok daha büyük. Sorun bu suçla-
rı yani insanları vuran, öldüren polisleri, haklı ya da 
haklı olsun ki bence asla haklı değildir… savcıların 
bu konuda tarafsız olması gerekiyor,” diyor.Ivette 
Ranny, “Bu olayları daha önce de gördük. Eğitim 
verilecek, kendimiz soruşturma yapacağız dediler. 
Herhangi bir sonuç alındı mı? Hayır. Bunun ötesi-
ne geçilmesi gerek. Adalet Bakanı Eric Holder so-
ruşturma yapılacak dedi. Umarım bu bir sonuç ge-

P resident Obama has said that many Ameri-
cans experiences a feeling of injustice due to 
the gap between the ideals that we advocate 

and the daily implementation of the laws. Protests 
have been organised both New York and other cities 
following the acquittal of the police officer, who has 
been accused of killing an unarmed black by winding 
him, through the decision of the jury .

This incident has given rise to a big discussion 
about the extreme use of power by the police against 
the minorities and led President Obama make a sec-
ond statement: “Many Americans experience a feel-
ing of injustice due to the gap between the ideals that 
we advocate and a daily implementation of the laws”.

University student Monica Melton has participated 
in the demonstrations during the early evening hours 
before the main arteries of the city traffic have been 
clocked by the peaceful demonstrations. She said 
“What Michael Brown, Eric Garner and others ex-
perience indicate a tendency which is increasingly 
more saddening and worrisome. And I supported and 
participated in the demonstrations for expressing my 
view that such tendencies must not be tolerated ”

Major of New York , Mr. Bill D. Blasio said that the 
use of extreme power would be reduced by subjecting 
the police forces in the city to a three days training 
programme and the confidence of the New Yorkers 
that everybody would be treated equally would be 

AMERİKA, IRK ÇATIşMASINI AşAMIYOR
AMERICA FAIlS TO OVERCOME RACE CONFlICT 

IŞİD’İN BÜYÜK YALANI
‘TERÖRİST Bİzİz’

Prof. Michel Chossudovsky

ThE BIG LIE oF ISIS
‘WE ARE THE TERRORıSTS’

Carolyn Weaver - Amerikanın Sesi / Voice of America 

IŞİD, Batılı askeri ittifakın neferidir. Zımni 
görevleri, Amerika ve müttefikleri adına 
Suriye ve Irak’ta tahribat ve imhadır. 
Oyunun sonunda, bu ülkeler onların 
topraklarına dönüşecek. Unutulan 
gerçek şu ki, Amerika, egemen ülkeleri 
yok etmek amacıyla bir İslami terör ağı 
kurdu ve şimdilerde kendi terör ağına 
karşı bir savaş örgütlüyor.

ISIS is a foot soldier of the western military 
alliance. Its secret task is to destroy Syria and 

Iraq in the name of America and its allies. These 
countries will turn into their territories at the end 

of the game. What has been forgotten is the 
fact that America has established an Islamic 

terror network for the purpose of destroying 
the sovereign countries and it organises ar war 

against its own terror network nowadays.
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could have been brave enough to draw attention to the 
absurdity of the resolution of American supported uN 
Security Council which has been adopted on Septem-
ber 24. The term absurdity is in deed an expression 
that falls short of describing the situation. What we un-
derstand is that there is a criminal activity that is being 
committed under the umbrella of the united Nations. 
While the international diplomacy is based on decep-
tions, the foreing policy lies of the Americans are not 
credible any more. What we witness is a complete dis-
appearance of the well-established diplomatic practices. 
The forgotten fact is that the Islamic state is an instru-
ment of Washington and the creation of the American 
intelligence services. ISIS is not an independent organi-
sation and it is also not a foreign enemy that threatens 
global security as claimed by the western media. The 
big lie dominates everywhere while everybody knows 
the truth. Lies transforms into reality. The resolution 
of the Security Council of the united Nations calls the 
member countries to prevent the recruitment of foreign 
terrorist warriors, their organisation, transportation, 
endowment and financing. Specifically, this resolution 
draws attention to the requirement that this resolu-
tion must be implemented with regard to the cells and 
subcontractors of ISIS, Al Nusra Front and Al Kaida 
and foreign terrorist warriors which are connected to 
their derivatives. But aren’t these, in their essence, the 
so called “opposing freedom fighters” which are being 
trained and recruited by the Western military alliance 
for the purpose of overthrowing Baser esad govern-
ment? 

ISIS is a foot soldier of the Western military alliance. 
Its s secret task is to destruct Syria nd Iraq in the name 
of America and its allies. These countries will transform 
into their territories at the end of the game. Political 
leaders in the Security Council of the united Nations 
applauded the enterprise of America to fight terrorism. 
French president François Holland has pointed out to 
the fact that terrorism has taken on a different form 
and aims at conquering territories nowadays. Allies of 
America like Jordan, Turkey, Saudi Arabia and Qatar 
which have previously taken part in supporting ISIS 
and Al Nusra are now taking part in the American 
supported air attacks against ISIS inside Syria. 

Turkey and Jordan have borders with Syria. Saudi 
Arabia and Turkey have borders with Iraq. Direct mil-
itary intervention of these countries points out to a sce-
nario of war of religion and escalation of tension that 
stretches from the Mediterranean to the Middle Asia. 
Within this context Turkey has already announced that 
it would be involved in the land operations inside Syria 
and Iraq. The newly appointed Prime Minister Ahmet 
Davutoglu said, one day before the meeting of the Se-
curity Council of the united Nations, that his govern-
ment would ask for support from the Turkish parlia-
ment. What is on the agenda at the moment is a covert 
“no-flight zone” . This is only a pretext and cover-up 
for bombing Iraq and Syria within the framework of 
the authorization for fighting terrorism. It goes with-
out saying that economic infrastructure and the civil-
ian population shall be a target to a great extent during 
these attacks. The political architects of the Islamic state 
- among which are the President obama, Prime Min-
ister Cameron and their precedents in France, Turkey, 
Saudi Arabia and Qatar - are pursuing a military 
campaign against Islamic state which they themselves 
have created. Launching a land operations is one of 
the options. According to the Iraqi government sources 
uSA shall send 13,000 troops to Iraq . The leaders 
of the western countries are either very ignorant and 
stupid or they are totally involved in corruption and 
are collaborators.

“We are the terrorists”. What is more they seem to-
tally unaware of the wide-ranging effects of their ac-
tions. War propaganda is considered as a criminal 
activity within the scope of Nurnberg Treaty on anti-
peace crimes. The mainstream media has also become 
a collaborator regarding the war crimes by putting 
forward lies and fabricated truths of the American 
foreign policy. The Prime Minister of Britain, David 
Cameron shall bring this issue into the agenda of the 
British Parliament. The option of the expatriation of 
those who are suspected to support jihadist movements 
is being discussed in Britain and Canada. The Prime 
Minister called for the restriction or cancellation of the 
passports of the jihadists of british origin. on the other 
hand the Minister of interior Theresa May threatened 
to expatriate those who are involved in the war within 
the structure of the Islamic state. It is quite ironic that 
the Prime Minister Cameron is involved in complicity 
in terms of facilitating and organising the recruitment 
of jihadists of Briitish origin and his own passport must 
also be cancelled because of his support to the jihadists 
movement. george W.Bush had said “You are either 
on our side or on the side of the terrorists” in the year 
2001. What has been forgotten is the fact that America 
has founded an Islamic terror network for the purpose 
of removing sovereign countries through a demonic at-
tempt at organising a war against its own terror net-
work. This military agenda, which is carried out under 
the guise of anti-terrorism, would be unsuccessful, fiz-
zle out and collapse like a deck of cards without the 
backing of the media propaganda. It is the American 
president and his perfect english ally who are the real 
terrorists. They represent the states which support ter-
rorism and their goal is to launch a war of conquest. 
united States is also being used as a complicit in this 
enterprise (Canada based think-thank institution global research)

tirir,” şeklinde konuşuyor.
Gösterilere katılan laiquan ise, “Bence kuvvete 

daha az başvurmaları için eğitilmeleri harika olur. 
Polis güçlerine askeri teçhizat sağladılar. Öyle bir 
noktaya geldi ki merdivenden inerken, cepten şe-
ker çıkarırken korkuyorsunuz. Kapüşonlu kazak giy-
mekten korkuyorsunuz. Aslında eğitim, işin baş-
langıcı. Önemli olan onlara farklı etnik gruptan ge-
len insanlara hayvan gibi davranmamayı ve onla-
rın üzerinde ölümcül güç kullanmamayı öğretmek,” 
şeklinde konuşuyor. Bir diğer protestocu Margarita 
Rosario’sa, “Ben buradayım çünkü 12 Ocak 1995’te 
oğlum Anthony Rosasio ve yeğenim Hilton Vega 
yerde yüzüstü konumdayken eski New York Bele-
diye Başkanı Giuliani’nin eski korumaları tarafından 
sırtlarından vuruldu. Bu 12 Ocak 1995’te oldu. Bu 
olaydan ve bu olayların sürmesinden dolayı burada-
yım. Buna son verilmeli. Polisin gaddarlığı kontrol-
den çıktı ve Ferguson’daki gibi halk buna karşı ayak-
lanmadan bu sona ermeyecek,” diyor.

and other demonstrators say the following: “We have 
also seen these incidents before. Official authorities 
have said that the police forces would be subjected to 
training and also emphasised that an inquiry would be 
conducted by the police office itself in case of such in-
cidents. Has any result been obtained in this regard? 
No. We must go beyond this situation. The minister of 
justice Eric Holden has said that a prosecution would 
be carried out and I hope that this statement will help 
in achieving a concrete result.” lafquin who had par-
ticipated in the ondon demonstrations said the fol-
lowing: “My view is that it would be wonderful if the 
police forces have been trained so that they recourse 
to the use of power in a reduced extent. Authorities 
have endowed the police forces with military equip-
ments. This has come to such a level that one is afraid 
when one is going downstairs or taking a package of 
candies out of one’s pockets. One is even afraid of 
wearing a pullover with a cap . The starting point of 
the solution for the problem is training. What is im-

portant is to teach them not to treat people 
from different ethnic groups like animals 
and use lethal weapons on them. Marga-
rita Rosario who is another protester says 
the following: “I am here because my son 
Anthony Rosario and my nephew Hilton 
Vega have been shot from their back by 
the ex- bodyguards of the ex- mayor of 
New York, Mr Giuliani. while they were ly-
ing on the ground. This incident has taken 
place on January 12, 1995. I am here be-
cause of this incident and the continuation 
of similar incidents. An end must be put to 
these incidents. The cruelty of the police 
has gone out of control and such incidents 
shall not come to an end unless people re-
volt against them as in Ferguson.

cek. Bm Güvenlik Konseyi’ndeki siyasi liderler, 
Amerika’nın terörizmle mücadele girişimini al-
kışladılar. fransa Cumhurbaşkanı françois Hol-
lande, “terörizmin farklı bir biçim aldığı ve şim-
dilerde toprak fethetmek istediği” gerçeğine işa-
ret etti. Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar gibi bir-
çok Amerikan müttefiki –ki bu ülkeler haliha-
zırda ıŞİD ve El Nasra’nın desteklenmesine mü-
dahildir- şimdilerde sözüm ona Suriye içerisinde 
ıŞİD’e karşı Amerikan destekli hava saldırılarına 
müdahil olmuşlardır. 

Türkiye ve Ürdün’ün Suriye ile sınırı vardır. Su-
udi Arabistan ve Türkiye’nin ırak ile sınırı var-
dır. Bu ülkelerin doğrudan askeri müdahalesi, 
Akdeniz’den Orta Asya’ya dek uzanan bir mezhep 
savaşı ve tansiyonun tırmanması senaryosuna işa-
ret eder. Bu bağlamda, Türkiye, Suriye ve ırak içe-
risindeki kara operasyonlarına müdahil olacağı-
nı çoktan açıkladı. yeni seçilen Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, (Bm Güvenlik Konseyi toplantısın-
dan bir gün önce) hükümetinin, hem ırak hem 
de Suriye’ye askeri olarak müdahil olma yönün-
de Türkiye meclisi’nden destek arayışına girece-
ğini açıkladı. Şu anda gündemde olan, örtülü bir 
“uçuşa yasak bölge”. Bu, terörizmle mücadele yet-
kilendirmesi çerçevesinde ırak ve Suriye’nin bom-
balanmasına bir bahane, bir kılıf uydurmaktadır; 
bu esnada ekonomik altyapı ve sivil halk büyük 
oranda hedefe yerleşecektir. İslam Devleti’nin si-
yasi mimarları –ki bunlar arasına Başkan Obama, 
başbakan Cameron ve onun fransa, Türkiye, Suu-
di Arabistan ve Katar’daki muadilleri giriyor- şim-
dilerde kendilerinin yarattığı İslam Devleti’ne kar-
şı bir askeri kampanya yürütüyorlar. Kara operas-
yonuna başlanması da seçenekler arasında. ırak 
hükümet kaynaklarına göre, ABD, ırak’a 13.000 
kadar birlik gönderecek. Batılı ülkelerin liderleri 
ya son derece cahil ve aptal ya da tamamen yol-
suzluklara bulaşmış halde ve işbirlikçi! “Terörist 
Biziz”. Dahası, eylemlerinin geniş çaplı etkilerin-
den tamamen habersiz görünüyorlar. “Savaş pro-
pagandası, Nuremberg: Barışa Karşı Suçlar” kap-
samında kriminal bir faaliyet olarak kabul edili-
yor. Ortaya yalanlar sürerek ve Amerikan dış po-
litikasının uydurmalarını gündeme getirerek, ana 
akım medya da savaş suçlarında işbirlikçi konuma 
düşüyor. Britanya Başbakanı David Cameron, bu 
meseleyi Britanya meclisine getirecek. Britanya’da 
ve Kanada’da, cihatçı hareketleri desteklediğinden 
şüphelenilenlerin vatandaştan çıkarılması seçeneği 
tartışılıyor. Britanya Başbakanı, hükümetin “Bri-
tanyalı cihatçıların pasaportlarını kısıtlaması veya 
iptal etmesi” yönünde bir çağrıda bulundu. İçişleri 
Bakanı Theresa may ise, İslam Devleti bünyesinde 
halen savaşan Britanyalıların vatandaşlıktan çıka-
rılması yönünde tehditte bulundu. 

Ne ironiktir ki, Başbakan Cameron, İngiltere 
içinde Britanyalı cihatçıların devşirilmesini kolay-
laştırma ve örgütleme anlamında suç ortaklığında 
bulunuyor. ve tahmin edileceği gibi, kendi pasa-
portu da “cihatçı hareketi desteklediği” için iptal 
edilmeli aslında... George W. Bush, 2001 yılında, 
“ya bizimlesin ya da teröristlerle” demişti. Unutu-
lan gerçek şu ki, Amerika, şeytansı bir girişim içeri-
sinde: egemen ülkeleri yok etmek amacıyla bir İsla-
mi terör ağı kurdu ve şimdilerde kendi terör ağına 

karşı bir savaş örgütlüyor. medya propagandası ol-
maksızın, karşı-terörizm kisvesi altındaki bu aske-
ri gündem başarı sağlayamayacak, fos çıkacak, is-
kambil destesi gibi çökecek. Amerikan Başkanı ve 
onun kusursuz İngiliz müttefiki “asıl terörist olan-
lar.” Onlar, “terörizmin devlet destekçileri”. Amaç-
ları da bir fetih savaşı başlatmak. Birleşmiş millet-
ler de bu girişimde suç ortağı konumunda. (Kanada 

merkezli düşünce kuruluşu globalresearch)

state in the golan Heights. NATo on the other hand 
has taken part in the coordination of the recruitment of 
ISIS warriors, who have been sent to Syria, in connec-
tion with the high-level military commanders in Tur-
key since March 2011. What is more, ISIS brigades 
both in Syria and Iraq works in conjunction with the 
western special forces and military advisors. These are 
all well known and documented facts. But It must be 
pointed out that no single head of state or government 

reestablished in this way. People must feel that the 
police would use its best efforts to prevent unneces-
sary wounding or deaths while carrying out its normal 
duties. People must know and feel this”. 

Minister of Eric Holder who has talked about the 
incident during which the 12 years old Tamir Rice has 
been shut down and killed by the police while holding 
a toy gun in his hand in the city of Cleveland in the 
state of Ohio has stated that it has been understood 
that the polis department in the city has been involved 
in extreme use of power as a result of the inspections 
that has been carried out throughout a period of two 
years and pointed out that the police department 
would be subjected to federal inspection in order to 
solve this problem. “The importance of the findings, 
which have been put forward by the Ministry, for the 
city have also been accepted by the city administra-
tion. It has been agreed to take a decision on recon-
ciliation which would be implemented by the courts 
if necessary. Nicole Dashiell who had participated 
in the demonstrations in Washington has 
grown up in Cleveland. She said the follow-
ing: “The use of violence on people by look-
ing at the colour of their skin has also cre-
ated an adverse reaction in my hometown. 
I want to tell to all over the world that the 
majority of Americans are enraged against 
this situation and want it to be changed. 
Shiva Elahi on the other hand said that the 
news that the police forces shall be subject 
to training is good but the problem is much 
more bigger than that. The solution must 
be to refer all these policeman, who have 
shot and killed people, to the court irre-
spective of whether they are right or not.” 
She added that public prosecutors must 
be impartial in this respect. Ivette Randy 
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TÜRKİyE’NİN RUSyA’yA DÖNÜŞÜ

ABD, emperyal sınırlarını aşırı genişletme-
sinin sonuçlarını herkesin düşündüğün-
den daha hızlı bir şekilde idrak edecek. 

Rusya’nın kilit NATO üyesi Türkiye ile bir anlaş-
maya vararak, Güney Akım doğalgaz boru hattını 
bir yana bırakma kararı, İngiliz-Amerikan impa-
ratorluğuna meydan okuyan ve son kertede onu 
yok eden bir dizi olayın ilki olabilir. Türkiye’nin 
zekice kararı, AB’nin Rusya’ya kabadayılık etme 
çabalarını engellemek suretiyle Batılı müttefik-
leriyle ilişkisini riske atıyor; ancak Türkiye’nin 
Avrupa’daki ekonomik etkisi açısından da de-
vasa bir fayda doğurmayı vaat ediyor. Cumhur-
başkanı Erdoğan henüz elindeki tüm kartları 
göstermedi; ancak Batı’nın Ortadoğu’yu kont-
rol etmeye dönük Donkişot-vari arayışının sanı-
landan daha erken sona ermesi mümkün olabi-
lir. ABD ve AB’nin Türkiye’ye yönelik hakaretle-
ri, onu Rusya’nın kollarına attı. Putin-karşıtı ko-
alisyon, Doğu’nun fosil yakıt kaynakları ile Batı 
pazarları arasında köprüleri de yıkmışa benziyor. 
AB uluslarının vatandaşlarına yönelik enerji mali-
yetleri sert bir şekilde artacak. Eğer yeterince çok 
protesto ederlerse, kukla hükümetleri en sonun-
da İngiliz-Amerikan ittifakı ile olan sıcak ilişki-
lerinin aslında maliyetine değmediğine karar ve-
rebilir. 

Türkiye’nin AB’ye katılma çabaları sürekli ola-
rak geri tepti. Bu, gururlu bir ulus, eski Sov-
yet uydusu birçok ülkeden daha güçlü bir eko-
nomiye sahip bir NATO üyesi için bir hakaret-
tir. O zayıf uluslar, SSCB’nin dağılmasının ar-
dından Batılı savaşçılar koalisyonuna katıldılar; 
NATO’nun 1994 yılında vardığı Rusya sınırları-
na doğru genişlememe anlaşmaları bu şekilde ih-
lal edildi. Türkiye’nin aksine, çoğu, AB’ye katıl-
maları için kandırıldılar. yeni devletlerin hiçbiri, 
Avrupa ekonomisine dahil olmaktan pek de bir 
yarar sağlamadılar. AB’nin geri kalanıyla aynı ke-
mer sıkma tedbirlerinden mustarip durumdalar. 
Ukrayna’da olduğu gibi yolsuzluk birçok ülke-
de, eski Sovyet sisteminden kalan yönetişim orta-
mında salgın bir hal aldı. Bu Doğu Avrupa ulus-
larının bir kısmı, Güney Akım’dan yararlanacak-
lar; ucuz doğalgaza erişim sağlayıp geçiş vergile-
rinden faydalanacaklar. Bulgaristan’daki politika-
cılar, 2008 yılındaki çöküşün ardından Avrupa’da 
yaşanan en büyük gösterilerden bazılarına tanık-
lık etmişlerdi ve ilk başlarda boru hattı için lobi 
yapıp, daha sonra kendi ulusal çıkarları aleyhine 
AB’nin yanında yer aldılar. Şimdilerde Bulgar-
lar, AB’nin geri kalanıyla birlikte, Rusya’nın boru 
hattının mülkiyetini bırakması için yaptığı çok 
çirkin talebin bedelini ödeyecek. Bu, Rusya’nın 
asla onaylamadığı Üçüncü Enerji Paketi’nin bir 
koşuluydu. Bu, yeltsin’in darbesinin ardından 
Rusya’nın yağmalanması sırasında fosil yakıt en-
düstrisini özelleştirmeyi reddettiği için Rusya’yı 
cezalandırmak üzere tasarlanmıştı. Kimilerinin 
spekülasyonuna göre ise, Bulgaristan veya yuna-
nistan, tamamlayıcı boruhatları yoluyla Rusya ile 
ayrı doğalgaz anlaşmaları yapabilir. Bunun bedeli 
ise, başka ekonomik ve hatta askeri ittifaklar ola-
bilir. Bazı analistlere göre, Türkiye açısından son 
önemsiz konu, Amerika’nın Suriye’deki Kürt sa-
vaşçıları silahlandırması oldu. Türkiye, bu savaş-
çıların, Türkiye ve ABD tarafından terörist örgüt 
olarak kabul edilen Kürt ayrılıkçıları, yani PKK 
ile müttefik olduğunu kabul ediyordu. ABD ise, 
politikadaki bu değişimin, Suriye’nin Kobani sı-
nır kasabasında yaşayanları ıŞİD kuşatmasından 
korumak gibi bir insancıl amaç doğrultusunda 
yapıldığını ileri sürdü. Bununla birlikte, Ameri-
kan bombardımanının, paralı ordu Kobani’yi iş-
gal edip kente girmeden önce ıŞİD güçlerini et-
kin bir şekilde geriletmede fazla bir etkisi olmadı. 
Şimdilerde teröristlerin içeri sızmasını engelleme 
amaçlı hava saldırıları, aynı zamanda geriye kalan 
sivilleri de öldürüyor olabilir. 

Suriyeli Kürt savunma gücü PyD’yi silahlan-
dırmak üzere, Türkiye’nin meşru müdafaa adı al-
tında Suriye’yi işgal etmek üzere bir baskı altında 
olduğu yönünde doğal şüpheye yol açtı. ABD, 
Türkiye’nin ıŞİD ile mücadelede kara birlikle-
ri sağlamasını talep ediyor. Bu, NATO / Kör-
fez İşbirliği Konseyi ve İsrail’in Esad’ı devirmek 
için teröristleri kullanma girişiminden kaynakla-
nıyor. Erdoğan’ın hükümeti, sınırlı askeri deste-
ğin yanı sıra, “iç savaşın” patlak vermesinden bu 
yana teröristlerin ve silahların Suriye’ye girme-

Turkey aiming at joining the european union have con-
tinuously recoiled . This is an insult for a NATo mem-
ber country the people of which are proud of themselves 
and which has an economy that is much stronger than 
many of the former Soviet satellite countries. Whereas 
those weak nations have joined the coalition of the West-
ern Warriors following the disintegration of the Soviet 
union. The agreement which has been reached in the 
year 1994 and according to which MATo would not 
expand towards the borders of Russia have been violated. 
Contrary to Turkey, many of those countries have been 
deceived through the suggestions to join the european 
union but none of the new states have obtained any 
meaningful benefits from joining the european economy. 
They now suffer from the same belt tightening measures 
just as the remaining members of the european union. 
Corruption has become an epidemic within the gov-
ernance environment that has been inherited from the 
former Soviet system in many countries as in the case of 
ukraine. Some of these eastern european nations shall 
benefit from the southern current. They shall have access 
to cheap n fuel gas and benefit from tolls. The politicians 
in Bulgaria had witnessed some of the biggest demonstra-
tions that have been observed in europe following the 
collapse of the country in the year 2008 and they had 
lobbied in favour of the pipeline at the beginning but 
later has taken sides with european union to the detri-
ment of their national interests.

Nowadays Bulgaria shall pay the price for its very 
inappropriate request from Russia to give up the owner-
ship of the pipeline which it had made together with 
the other members of the european union. This was a 
condition prescribed by the third energy package which 
Russia would never approve. This has been designed to 
punish Russia for rejecting the privatisation of the fossile 
fuel industry during the plundering of Russia following 
the coup d’etat of Yeltsin. According to some speculations 
raised by some circles, Bulgaria and greece may con-
clude separate natural gas deals with Russia through the 
complementary pipelines. The price to be paid for such 
deals would be the establishment of other economic and 
even military alliances. According to some analysists the 
final important issue for Turkey is the armament of the 
Kurdish warriors in Syria by America. Turkey believed 
that these warriors were allies of the Kurdish separa-
tionists, i.e. PKK which has been accepted as a terror-
ist organisation by uSA. America has claimed that this 
policy change has been made for the sake of protecting 
the people living in the border town of Kobani in Syria 
from the blockade of ISIS. However the bombardment 
made by the Americans has not been very effective in 
terms of backstaging the ISIS forces before the paid army 
has occupied Kobani. Nowadays the air attacks aiming 
at repulsing the terrorists that try to leak into the city 
might well be killing the remaining civilians there at 
the same time. There were doubts that Turkey was under 
pressure to occupy Syria under the pretext of legitimate 
defence for the purpose of arming the Syrian – Kurd-
ish force PYD. uSA is asking Turkey to launch land 
forces in the struggle against ISIS. This is connected to 
the attempt of NATo/gulf Cooperation Council and 
Israel to use the terrorists for overthrowing esad. Besides 
limited military support, the government of erdogan 
has been quite involved in the ongoing war in Syria by 
providing means of entrance to Syria for the terrorists 
and their arms. He insisted on a plan which prioritised 
overthrowing the esad government instead of defeating 
ISIS. The western intelligence services had a definite 
control on that plan. on the other hand America had 
made accusations against Turkey for being a complicit 
in the establishment of ISIS and overlooked its own role 
therein before the start of all these skirmishes. 

American foreign policy is directed according to the 
ambitions of the psychopaths all Wall Street rules the 
government behind closed curtains. These are of the in-
evitable collapse of the dollar and for that reason they 
wage their large-scale war to maintain the institutional 
domination of uSA at the global level. The crazy mili-
tary policies of the last two American governments were 
the last efforts directed at continuing to support the sup-
ply of fossile fuel and the routes of transit transporta-
tion not just for the purpose of making profit but also 
for preventing the drop in the value of the petrodollars. 
However it might well be very late. Russia and China 
play a leading role in getting rid of the dependence on 
Dollar regarding the sale or purchase not only of fossile 
fuels but also other products as well. These two countries 
have concluded an agreement which prescribes the pay-
ment of their international debts at their own monetary 
units in the month of october. The said bilateral trade 

si için imkanlar yaratmada hayli müdahil oldu. 
ıŞİD yerine Esad hükümetinin devrilmesini ön-
celiklendiren bir plan üzerinde ısrar etti. Batı-
lı istihbarat kuruluşları, bu plan üzerinde ha-
len belli bir denetime sahipti. Tüm bu çatışma-
ların öncesinde ise, Amerika, ıŞİD’in kurulma-
sında Türkiye’nin suç ortaklığı olduğu yönünde 
suçlamalarda bulunmuş, kendi rolünü görmez-
den gelmişti. 

Amerikan dış politikası, hükümeti perde arka-
sından yöneten Wall Street psikopatlarının he-
vesleriyle yönetiliyor. Bu kişiler, Dolar’ın kaçınıl-
maz çöküşünün farkındalar. Bu yüzden de ABD, 
küresel düzlemdeki kurumsal egemenliği için ge-
niş çaplı bir savaş yürütüyor. Son iki ABD yö-
netiminin çılgınca askeri politikaları, fosil yakıt 
tedarikini ve transit yolları sadece kar için de-
ğil, ayrıca Petrodolların düşmemesi için destek-
lemeye devam etmek üzere ortaya konan son ça-
baydı. Ama çok geç kalınmış olabilir. Rusya ve 
Çin, kendilerini sadece fosil yakıtları değil, diğer 
ürünleri de satmak veya satın almak için dola-
ra olan bağımlılıktan kurtarmada öncü konum-
dalar. İki ülke, Ekim ayında kendi para birimle-
ri üzerinden uluslararası borçlarını ödemek için 
bir anlaşmaya vardılar. Söz konusu ikili ticare-

u SA shall comprehend the consequences of the 
extreme expansion of its imperial bounda-
ries much more rapidly than everyone would 

think. The decision of Russia to put aside the natural gas 
pipeline of the Southern Current by reaching an agree-
ment with the key NATo member Turkey might consti-
tute the first of a series of developments that challenges 
the Anglo-American empire and would remove it in the 
final phase. Turkey’s smart decision currently putting its 
relations with its Western allies under risk by prevent-
ing the european union, to bully Russia; however this 
decision promises to bring about a huge advantage in 
terms of Turkey’s economic influence on europe . Presi-
dent erdogan has not shown all the cards in his hand yet; 
however the Don Quixote like efforts of the west aiming 
at control the Middle east might well come to end before 
the presumed time. The insults directed by uSA and the 
european union against Turkey has thrown her into the 
arms of Russia. The anti-Putin coalition seems to have 
thrown away the bridges between the fossil fuel sources of 
the east and Western markets. energy costs shall increase 
drastically for the citizens of the members of the europe-
an union. If the people of these countries raise intensive 
protests then their puppet governments may well decide 
that the warm relations with the Anglo-American alli-
ance are not worth cost that they impose. The efforts of 

American foreign policy is directed according to the ambitions of the psychopaths of Wall Street who rules the government behind closed doors. These people are aware of the inevitable 
collapse of USD and for that reason they wage a large scale war to maintain the institutional dominance of the USA at the global level.

ReTuRN oF TuRKeY To RuSSIA 
Amerikan dış politikası, hükümeti perde arkasından yöneten Wall Street psikopatlarının hevesleriyle yönetiliyor. Bu kişiler, Dolar’ın kaçınılmaz çöküşünün farkındalar.  

Bu yüzden de ABD, küresel düzlemdeki kurumsal egemenliği için geniş çaplı bir savaş yürütüyor.

Rick Staggenborg
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is prescribed to rise to $200 million as of the year 2020. 
on the other hand BRICS bank can also save other na-
tions from the domination of dollar in the final analysis. 
For that purpose it must provide an alternative to IMF 
on the basis of a model which includes, among the con-
ditions of providing grants, the removal of foreign cur-
rency controls which have been designed to prevent the 
Western speculators to destabilise their national mone-
tary units. The basic facts which must be followed up for 
this purpose is the answer to be given by Angela Merkel 
to such a plan. germany which is the biggest economy 
in europe is the country which has the biggest weight in 
the european union and the weaker countries shall un-
doubtedly follow its leadership. Merkel has cooperated 
extensively regarding the sanctions imposed on Russia 
while she opposes against the introduction of harsher 
measures at the same time. And her gimcrack claims 
about the Russian imperialism are intended to satisfy 
the domestic public opinion. The german industrialists 
the interests of whom she represents understand this at-
titude; however they are concerned about the impact of 
the sanctions for the national and european economies 
which proceed towards a new recession. The loss of the 
natural gas of Russia might be a consequence of the de-
pendence on the foreign policy goals of uSA like a slave.

tin, 2020 yılı itibariyle 200 milyar dolara çıkma-
sı öngörülüyor. Öte yandan, BRıCS bankası, di-
ğer ulusları da son kertede dolar egemenliğinden 
kurtarabilir; bunun için de, hibe koşulları arasın-
da Batılı spekülatörlerin kendi ulusal para birim-
lerinin istikrarını bozmasını önlemek üzere ta-
sarlanmış döviz kontrollerini ortadan kaldırma-
nın da bulunduğu bir model eşliğinde ımf’ye al-
ternatif sunması gerekir. Bunun için takip edil-
mesi gereken temel olgu; Angela merkel’in ve-
receği yanıttır. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 
olan Almanya, AB’de en büyük sese sahiptir ve 
daha zayıf devletler kuşkusuz onun liderliğini ta-
kip edeceklerdir. merkel, Rusya’ya getirilen yap-
tırımlarda geniş çaplı bir işbirliği içerisinde olup, 
aynı zamanda daha sert tedbirlere de karşı çıkı-
yor. Obama ile olduğu gibi, Ukrayna’daki “Rus 
emperyalizmi” konusunda yaptığı cafcaflı iddia-
lar da, iç kamuoyuna yönelik. Çıkarlarını tem-
sil ettiği Alman sanayiciler, bunu anlıyorlar; an-
cak yaptırımların, yeni bir resesyona doğru iler-
leyen ulusal ve AB ekonomileri üzerindeki etki-
lerinden endişeliler. Rusya’nın ucuz doğalgazının 
yitirilmesi, ABD’nin dış politika hedeflerine köle 
gibi bağlılığın bir sonucu olabilir. 

Eğer sıradan Almanlar ve Almanya’daki etkili 
işadamları, dış politikalarına artık ABD’nin yön 
vermemesi gerektiği konusunda görüş birliğine 
varırlarsa, NATO’ya AB’nin desteğinin ne kadar 
etkili olacağı sorusu genel kamuoyunda günde-
me gelebilir. Bu durumda isyan her yere yayı-
labilir. İsyanın yayılması, ABD’ye dek ulaşabi-
lir. Buradaki temel belirleyici; normal durumlar-
da ağırbaşlı davranan Alman toplumunun, kü-
resel faşizme varan bir şeyi kurmada hüküme-
tin suçortaklığına son verilmesini talep etme-
de ne kadar istekli olduğudur. Hükümet yetki-
lileri üzerinde Amerika’nın casusluk faaliyetle-
rinin ortaya çıkması karşısında zaten sinirlendi-
ler. CIA’in kurumsal medyaları üzerindeki mani-
pülasyonları da onları öfkelendirdi. Hükümetle-
rinin emperyalist savaşlara müdahil olmaya izin 
vermesinin sonuçlarını da deneyimlediler. Bu 
durumda, protestolarını dillendirmelerinin as-
lında tam da vaktinin geldiği söylenebilir. Umut 
edebileceğimiz tek bir şey var: savaş-sonrası 
refah kuşakları, onları Amerikalı muadilleri ka-
dar yumuşak başlı yapmadı. 

Soru şu: Avrupalılar, sona yaklaşmakta olan 
bir küresel sistemi ayakta tutmakla ne kadar il-
gililer? Finansallaşmış, borç-temelli bir dün-
ya ekonomisinin çöküşünün maliyeti onları ve 
tüm kalkınmış dünyayı, azalan yaşam standart-
ları ve artan borç yüküyle karşı karşıya bırakı-
yor. Bu esnada, zengin daha da zenginleşiyor. 
Avrupa’nın kalkınmakta olan ülkelerin her za-
man bildiği bir şeye uyanması için belli bir süre 
geçmesi gerekiyor. Kapitalizm, sömürü temelli-
dir ve amacı, küçük bir azınlık yararına kaynak-
ları tekelleştirmektir. Dünya halklarının bu sis-
temi devirmek için birleşip birleşmeyeceklerini 
bekleyip göreceğiz. Yoksa, Avrupa ve ABD po-
lis devletleriyle mücadele etmenin tek yolu, şid-
det haline gelecek. Bu küresel Monopoli oyu-
nunda sona yaklaşılırken, yeryüzünde insanlar 
bir noktada ayaklanıp oyunun kurallarını değiş-
tirmek zorunda. Bunun alternatifi ise, ekonomik 
kaos ve acının, daha önce hiç yaşanmamış bir 
ölçeğe kavuşmasıdır. Bunun ardından da, ço-
cuklarımız ve tüm gelecek kuşaklar, borç esa-
reti altında ezileceklerdir.

If the ordinary Ggrmans and the influential busi-
nessmen in Germany reach a consensus to the effect 
that the foreign policies must not be directed by USA 
anymore, the question about the extent to which the 
support of the European Union for NATO might be ef-
fective might be a current issue. In that case the rebel-
lion might spread everywhere and even reach USA. The 
main determining factor in this context is the extent to 
which the German society which adopts a dignified 
attitude under normal circumstances would be will-
ing for putting an end to the complicity of the German 
government in establishing an order which reaches up 
to the point of global fascism. The government officials 
were already irritated as a result of the revelation of 
the espionage actiivities of America on Germany. Thet 
were also enraged at the manipulation efforts of CIA 
on their corporate media establishments. They have 
also experienced the consequences of being involved 
in imperialist war as allowed by their governments. 
Considering these facts it may well be said that it is 
just the time to express their protests. There is only 
one thing about which we may be hopeful of: post-war 
welfare generations gave not been as tractable as their 
American counterparts. The question which is at stake 
in this context is the following: to what extent are the 
Europeans interested in maintaining a global system 
which is approaching its end? The collapse of a debt 
based global economy has left the European and other 
developed countries in the world face-to-face with the 
diminishing living standards and increasing burden of 
debts. The rich becomes richer. A certain period of time 
must lapse before Europe becomes aware of a fact 
which has been already and always known by the de-
veloping countries. Capitalism is based on exploitation 
and its aim is to establish a monopoly on the resources 
of the society in favour of a small minority. We shall 
wait and see if the people all of the world shall unite for 
demolishing this system. Otherwise violence shall be 
the only means to struggle with the police states of Eu-
rope and USA. While approaching the end of this glo-
bal game of monopoly, people all over the world must 
revolt at a definite point and change the rules of the 
game. The alternative to this shall be the emergence of 
an economic chaos and suffering in an unprecedented 
scale. Following this all future generations shall be sup-
pressed under the slavery of huge debts. 

Avrupa, Küresel 
Sistemi Ayakta 
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yaşınız ilerlediğinde bakımınızı tamamen ro-
botlara bırakmak ister misiniz? Robotlar on 
yıllardır bizim fabrikalarımızda çalışıyorlar; 

araçları boyuyorlar; küçük parçaları topluyorlar ve 
tehlikeli kimyasalları karıştırıyorlar. Bu yeni çağda 
servis robotları temizlik, tıp, tarım ve polislik faa-
liyetlerinde görev almaya başladılar. Şimdilerde ro-
botlara, yaşlılara yönelik bakım ve refakat gibi sami-
mi görevler de veriliyor. Peki bu gelişmeleri mem-
nuniyetle mi karşılamalıyız? Bir robot bir insan gibi 
bizimle ilgilenip bizimle empati kurabilir mi? Ro-
botlara ve robot üreticilerine, bu denli önemli ve 
yaşamsal rollerde güvenebilir miyiz? 

Azalan genç işgücü ve daralan bir ekonomide, gi-
derek artan bir yaşlı nüfusla ilgilenme konusunda 
endişeler var. Japonya’da nüfusun neredeyse üçte 
biri 65 yaş üstü; ve hükümet, yaşlı bakımına yö-
nelik robotlara yoğun bir finansman sağlıyor. Batı-
lı uluslar, bu konudaki olasılıklara bakıyorlar ve işe 
kendi Ar&Ge’leriyle başlıyorlar. Teknoloji, sürekli 
insan desteği olmayan bir yaşantıyı mümkün kıl-
mak için gereken bazı temel ihtiyaçları zaten şimdi-
den yerine getiriyor. Riken’in ürettiği Riba, sizi ya-
tağa, tekerlekli sandalyenize veya banyoya götüre-
bilir. Panasonic’in ürettiği Resyone, otomatik ola-
rak bir yataktan robot tekerlekli sandalyeye tek bir 
komutla dönüşebiliyor. Sizi bir başka Panasonic ro-
bota götürüp, o robot aracılığıyla saçlarınızı yıka-
yıp ardından robot “parmaklarıyla” size masaj ya-
pabiliyor. ve eğer beslenmek isterseniz, my Spoon 
(Kaşığım) isimli Secom üretimi robot size yemek 
taşıyıp ağzınıza kadar götürebiliyor. Hatta güçten 
düşmüş kişilerin yeniden yürümelerini sağlayan ro-
bot teknolojisi bile var. Cyberdyne’in dış iskelet ta-
kımı, uyluklar ve adımlardan sinirsel sinyalleri oku-
yor; sizin bu konuda düşünmenize bile gerek kal-
mıyor. Halihazırda, Japonya’daki yaşlı bakım evle-
rine kiralanmış durumda. Eğer 
yaşlı ve hastaysanız, ancak evi-
nizde kalmak istiyorsanız endi-
şelenmeyin. Sağlığınızı denetle-
yen ve sizi uzaktan aileniz ve arka-
daşlarınızla veya sağlık görevlileriy-
le konuşturan robotlar var. GiraffPlus 
projesi, bu amaçla üç Avrupa ülkesin-
deki 14 robotu test ediyor. ve ABD ve 
meksika’da, RP-vıTA tele-varlık robotu, 
inTouch Technologies tarafından üretil-
miş olup, medikal uzmanlara uzaktan danı-
şılmasına izin verilmesi için Amerikan Gıda 
ve İlaç İdaresi’nden de izin aldı. Öte yandan, 
Robosoft’un Kompai isimli interaktif robot 
“hemşiresi” de var; söz konusu hemşire 
sağlık görevlilerine yönelik olarak aktivi-
te ve temel verileri kaydediyor ve gün-
lük görevlerinde onlara yardımcı olu-
yor. Konuşma girdilerini kabul ediyor, 
otonom bir şekilde etrafta dolaşıyor, 
müzik çalıyor ve video-konferans sis-
temi olarak faaliyet gösteriyor. 

yukarıda sayılanlar; hastalık ve kötü 
sağlık durumlarında bizimle ilgilenmek üzere 
geliştirilmiş birçok robottan sadece birkaç örnektir. 
Bu robotların fiyatının herkes tarafından karşılana-
bilir olmasından önce uzun süre geçmesi gerekiyor; 
ancak robotlar, önümüzdeki birkaç on yıl içerisin-
de uygulamaya geçirilecek. Eğer uygun bir şekilde 
kullanılırlarsa, güçten düşmüş olanları, hastaları ve 
yaşlıları güçlendirip onlara hareket serbestisi kazan-
dırabilirler. Tüm bu yararlarına rağmen, makinele-
rin eline bırakılma olasılığı konusunda insanı rahat-
sız eden bir şeyler de var. Bir makinenin ağzınıza 
kaşık dayayarak sizi yedirmesi veya sizi yıkaması bir 
şey; insan refakatçinin sıcaklığından mahrum kal-
mak ayrı bir şey. Bakım ve beslenme, bazen insan 
teması ve sohbet, yaşlılar için yegane fırsat olabilir. 
İşte bu noktada robot bakımı, bir teknoloji mese-
lesi olmaktan etik bir meseleye dönüşüyor. Hizmet 
sektöründe çalışan bazı meslek erbapları, robotla-
rın onlara bakım görevlerinde yardımcı olabilece-
ğine, ancak asla bakım uygulaması için kullanılma-
maları gerektiğine inanıyorlar. Robot üreticileri re-
fakat ve insani temas sıcaklığı sağlayan robot alter-
natifleri üretme sözünü derhal vereceklerdir. Konu-
şan yapay zeka konusunda çok büyük ilerlemeler 
oldu; ancak kısa bir karşılaşmadan sonra bile bu et-
kileşimler anlamsız ve ifadesiz kalıyor. Bu tıpkı ger-
çek dünyadan kopmuş biriyle konuşmak gibi. evet, 
hepimiz zamanında buna benzer kişilerle karşılaş-
tık; ancak ne mutlu ki bu kişiler hizmet meslek-
lerine girmiyorlar. Birçok insanın makineler karşı-
sındaki temel bir avantajı, diğerlerinin üstü kapalı 
duygularını anlama yeteneğidir. En üzücü veya en 
mutlu olaylarla empati kurabiliyoruz; acı karşısında 
duygulanabiliyoruz. 

Son yıllarda yüz ifadelerimizin bilgisayar üzerin-
den analizi, oyun sistemlerinde görece olarak stan-
dart hale geldi. Temel duygular üzerinde çalışıp on-
ları bir avatara aktarabiliyorlar. Biyometrik teknik-
ler de kullanılıyor. Affectiva, duygusal uyarılmayı 
belirlemek için Q-sensörlü bir bilezik kullandı. Bi-
risinin mutlu veya üzgün olmasını hesaplamak, bu-
nun sebebini anlamaktan farklı bir şey. Duygusal 
anlayış, kendini başka birinin yerine koyma yete-
neğini gerektiriyor. Biz insanlar, acı çekmenin veya 
mutluluğu deneyimlemenin ne demek olduğunu 
biliriz. Bilgisayar sistemleri, mutsuzluğunuzun kızı-
nızın sizi ziyaretini iptal etmesinden mi yoksa onun 

W ould you like to leave all the care you need 
to a robot when you get older? Robots have 
been working in our factories for tens of 

years; they paint the vehicles; they collect the small piec-
es and mix dangerous chemical substances. Robots have 
begun to perform various tasks within the scope of such 
activities as cleaning, health services, agriculture and 
security services. Robots have also been assigned such 
sincere tasks as providing care and accompaniment for 
aged people. Should we consider these developments as 
something pleasing? Is a robot able to deal and establish 
empathy with us like a human being? Can we rely on 
robots and robot producers regarding such important 
vital roles? There are concerns about how to deal with 
and care for an increasingly old population in a shrink-
ing economy with a decreasing young labour force? Al-
most one third of the population of Japan is over 65 
years of age and the government provides an intensive 
finance for the robots used for the care of the old popu-
lation. on the other hand, western nations evaluate 

the possibilities in this regard and start with research 
and development activities in this field. Technology has 
already made it possible to meet some basic needs which 
are required for making a life, which does not need 
a permanent support of human beings, possible. Riba 
produced by Riken may take you to your bed, wheel-
chair or bathroom. Resyone produced by Panasonic can 
automatically turn from a bed into a wheelchair with 
a single command. it may take you to another robot, 
wash your hair by means of that robot and massage you 
with its fingers. If you want to eat something a robot 
named “Ny spoon” which is produced by Secom carries 
your meal up to your mouth. There is even a robot tech-
nology which makes it possible for disabled individu-
als to walk again. The external pier of Cyberden reads 
nerve signals from thighs and steps so that you don’t 
even need to think about it. It has already been hired 
to the nurseries for old people in Japan.

 if you are old and sick but you want to stay at home, 
you don’t need to worry. There are robots which control 
your health and let you talk with your family, friends 
or healthcare personnel from a distance. giraffPlus 
project tests 14 robots in three european countries 
for this purpose. on the other hand, RP-VITA tele-
existence robot has been produced by inTouch Tech-
nologies in uSA and Mexico and has been approved 
by the American Food and Drug Administration for 
being used for consulting the medical specialists from 
a distance.’on the other hand Robosoft has an inter-
active robot nurse which is named Kompai this robot 
records the activities and basic data which are to be 
used by health care officials and assist them in their 
daily tasks. It accepts talk inputs, walks around au-
tonomously, plays music and becomes active as a media 
conference system.

The robots which have been described above are only 
some examples among numerous robots which have 
been developed for dealing with us, the people in case 
of disease and bad health conditions. A long period of 
time shall have to lapse before it becomes possible for 
everybody to ber able to afford these robots. However 
the robots shall be put into practice in the coming sev-
eral decades. If they are used in an appropriate man-
ner, they may strengthen the disadvantaged and sick 
and old people and enable them to regain their freedom 
of movement. Despite all the benefits that they provide, 
there are several things which bother people regarding 
being left to the hands of machines. It is something very 
different to eat one’s meal in that a machine leans a 
spoon on one’s your mouth or being washed by a robot 
from carrying out these activities in a warm atmos-
phere provided by an attendant.. Care and nutrition 
and sometimes talking about people might be a valu-
able opportunity for old people. At this point care pro-
vided by robots transforms from a technological issue 
into an ethical one. Some profession experts working in 
the service sector believe that robots may help them in 
carrying out tasks of care but must not be used for the 
practice of care services as such. Robot producers shall 
immediately promise to produce alternative robots 
which also provide accompaniment and the warmth 
of a human contact. A great deal of progress has been 
achieved regarding the development of the talking ar-
tificial intelligence. However these interactions become 
meaningless and expressionless only after a short en-
counter. This is just like talking to somebody who has 
been detached from the real world. We all had encoun-
tered similar people at this or that time of our lives; 
however these people fortunately do not practice any 
job in the service sector. The main advantage of many 
human beings against machines is the fact that they are 
able to understand the covert feelings of others. We are 
able to establish an empathy with the most depressing 
or most happiest events, we are able to develop an emo-
tional attitude towards human sufferings. 

The analysis of facial expressions through computer 
has been a rather standardised practice in the computer 
game systems in the recent years. experts are able to 
work on basic feelings and transfer them onto an ava-
tar. Biotechnological techniques are also used. Affectiva 
has used a bracelet with Q- sensor in order to deter-
mine the emotional stimulation. Calculating whether 
one is happy or sad is something different from under-
standing its reasons. emotional understanding requires 
the ability to put one’s self into the position of another 
We, the human beings know what it means to suffer 
pain and experience happiness. Computer systems can 
not tell you whether your unhappiness has been caused 
by the cancellation of her visit to your home or her un-
expected death. And just that understanding defines a 
comprehensive care. Modelling the feeling of excitation 
by means of robots may help us in understanding the 
nature of and defining that feeling. How ever much 
it might be useful scientifically, it is impossible to give 
feelings to the robots. We have no ideas about how we 
can do this because we don’t understand how exactly the 
feelings function; they might be of chemical origin by 
nature but they might also be a feature of being alive, 
they might require an emotional intermediary and sen-
sitivity. As scientists we cannot say that feelings could 
never be mechanised, however we can easily state that 
the robots shall not have feelings and emotions in the 
foreseeable future. However even an artificial analysis 
of our feelings may enable a programmer to play a trick 
that would make us believe that a robot feels empathy 
towards us. We all have a human inclination to at-
tribute human or animal characteristics to inanimate 

beklenmedik şekilde ölümünden mi kaynaklandı-
ğını söyleyemezler. İşte, tam da bu anlayış, kapsam-
lı bir bakımı tanımlamaktadır. 

Heyecanı robotlarla modellemek, heyecanın do-
ğasını anlamamızda ve onu tanımlamamızda yar-
dımcı olur. Her ne kadar bilimsel olarak yararlı olsa 
da, robotlara “duygular” verilemez. Bunu nasıl ya-
pacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok; çünkü 
duyguların nasıl işlediğini tam olarak anlamıyoruz: 
doğası gereği kimyasal olabilir, ancak aynı zaman-
da hayatta olmanın bir özelliği de olabilir; duygu-
sal bir aracılık ve duyarlılık gerektirebilir. Bilima-
damları olarak duyguların asla mekanikleştirilme-
yeceğini söyleyemeyiz, ancak robotların öngörüle-
bilir bir gelecekte “hissetme” duygularına sahip ol-
mayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak, duy-
gularımızın yapay bir analizi bile, bir programcı-
nın, bize “bir robotun bize karşı sempati besledi-
ğine” inandıracak bir hile yapmasına izin verebilir. 
Hepimizin, cansız nesnelere insani veya hayvan-

SOSyAL ROBOTLAR 
GELİyOR

Industrial robots are used in factories and homes all over the world. According to experts social robots 
which can establish communication with humans shall begin to be used within a few years of time. 

Robots can hold your hands but can not develop a feeling of empathy.

Endüstriyel robotlar, dünyanın dört bir yanında fabrikalarda ve konutlarda kullanılıyor. 
Uzmanlara göre birkaç yıl içinde insanlarla iletişim kurabilen sosyal robotlar da  
kullanılmaya başlanacak ancak robotlar elinizi tutabilirler, empati kuramazlar.
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sal nitelikler atfetme gibi bir insani eğilimimiz var. 
Bu antropo-morfizm ve zoo-morfizm, uzun zaman 
boyunca tasarımcılar tarafından kullanıldı. Alessin, 
kendilerine hayvan özellikleri atfetmemizi sağlayan 
mutfak gereçleri imal etmede uzmanlaştı. Robot 
üreticileri bile, araştırmalarını tartışırken, atropo-
morfik dile boyun eğiyorlar. Bu, halkın, robotların 
gerçek anlamda ne yaptığı konusunda kafa karışık-
lığı yaşamasının sebeplerinden biri. 

İnsanlar genellikle bilgisayarları veya araçla-
rıyla sanki onlar birer canlıymış gibi konuşuyor-
lar – özellikle de iyi bir şekilde “davranmadıkların-
da.” Robot gibi bir nesne hayvansı bir şekilde ha-
reket ettiğinde, bu yanılsama daha güçlü bir hal 
alıyor. Şimdilerde Soft Bank’ın Pepper robotu ve 
Breazeal’ın Kismet robotu gibi duygusal hareketler 
ve ifadeler sergileyebilen makineler var. Hanson 
Robotics, “frubber” denen ve inandırıcı yüz ifade-
leri yaratan bir materyal kullanan, canlı gibi gö-
rünen robot balıklarıyla tanınıyor. Robotlarından 
bir tanesi Albert Einstein’a benziyor ve ona ba-
kanların yüz ifadelerini taklit ediyor. Dolayısıyla, 
bir robot sempatik ifadelerde bulunup vücut dili-
ni kullanabilir; böylelikle karşısındakini anladığı-
na dair bir etki doğurabilir. Bununla birlikte, ger-
çek şu ki, motor kumandalar taşıyan hesaplamala-
ra göre çalışan programlı araçlardır. ve tek bir ev-
leri yoktur. Sempatik sesler ve ifadelerde bulunan 
bir robot, anlama yanılsamasını daha da güçlen-
dirir. Örneğin “acını hissediyorum” veya “seni se-
viyorum” gibi cümleler söyleyebilir. Bir robot, acı 
çeken bir insanın elini tutabilir. Ancak bu nokta-
da yanılma olmasın – tüm bunlar aslında bir aldat-
macadır. Robotun bakım sağlama, ilgilenme gibi 
bir olanağı asla olmayacaktır. Peki bu önemli mi? 
Karşısındakini anlayıp onunla sempati ilişkisi ku-
rarmış gibi yapan robotların üretimine karşı çık-
manın herhangi bir haklı gerekçesi var mı? İşte bu, 
ucu açık bir soru. Öte yandan, interaktif bir robot, 
terapi çerçevesinde yararlı olabilir. yaşlılara refakat 
etmesi için geliştirilen Paro robot, bir bebek Grön-
land fokuna benzeyen, yumuşak beyaz bir kürkle 
kaplanmıştır ve dokunma ve çarpmaya yanıt verir. 
yüzden fazla Paro robot, Danimarka’daki bakım 
evlerinde test edilmiştir ve ABD ve Britanya’da 
çok daha fazlası kullanılmaktadır. Paro konuşmaz, 
ancak müşterilerle etkileşime geçer, onların doku-
nuşlarına gerçekçi hareketlerle yanıt verir ve bun-
dan memnun olduğunu gösterir. yoğun demans 
hastalarını rahatlatmada etkilidirler ve sağlık açı-
sından bazı yararlar sağladıkları ve sosyal etkileşi-
mi teşvik ettikleri gösterilmiştir. 

Bu negatif boyutta, alıngan kişileri bu şekilde 
hayal kırıklığına uğratmak, onların saygınlığı kar-
şısında bir hakaret anlamına gelir. Bu süreçteki her-
hangi bir telafi mekanizmasında sağlık yardımları-
nın titizlikle ölçülüp biçilmesi gerekir. Öte yandan, 
bakım politikası açısından da bir takım etkiler söz 
konusudur. Duygusal olarak aldatıcı robotlar, ba-
kım süpervizörlerinin, müşterilerinin duygusal ih-
tiyaçlarının karşılandığına inanmalarına yol açabi-
lir. Ekonomik kemer sıkma dönemlerinde bu du-
rum insan kaynaklı bakım temininde bir azaltıma 
gidilmesini de gerekçelendirebilir. İçimizden çok 
azımız, tüm fiziksel ihtiyaçların robotlar tarafın-
dan gerçekleştiği, insanların fazla müdahil olma-
dığı bir “yaşlı bakım fabrikası” görmeyi ister. Bu 
durum abartılı görünebilir, ancak gelecek jeneras-
yonun bugün yarattığımız teknolojilerle neler ya-
pacağını şimdiden kim bilebilir ki? Birkaç on yıl 
boyunca böyle bir durumun yaşanması pek müm-
kün görünmüyor. Öte yandan, fiziksel ihtiyaçları-
mızı gidermek için robotlar geliştiriliyor; bu robot-
lar bizi güçlendiriyor ve yaşlılık dönemimizde bize 
daha büyük bir bağımsızlık kazandırıyor. Robot 
teknolojilerindeki ilerlemelerden yararlar sağla-
mak, bir yandan da robotların yeteneklerine temel-
siz bir güven duymanın yarattığı distopi sonucu-
nu engellemek önemlidir. Biz, bir toplum olarak, 
bugün bu meseleleri tartışmalıyız ki, ileride kabu-
sumuz olmasın. İnsanlar tarafından bakılma hak-
kı gibi yeni bir insani hak oluşturmamız gerekiyor. 

* Dr. Noel Sharkey, Sheffield Üniversitesi’nde Yapay zeka ve Robot-
lar alanında emeritus profesör ve Kamusal Angajman alanında profesör-
dür. Dr. Amanda Sharkey ise, Sheffield Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilim-
leri departmanında kıdemli okutmandır.

objects. This antropomorphism and zoomorphism has 
been used by the designers for a long time. Alessin has 
been specialised in manufacturing kitchenware that 
would make it possible for us to attribute animal traits 
to them. even robot producers give in to anthropomor-
phic language while discussing their research studies. 
Tthis is one of the reasons why people experience men-
tal confusion regarding what really Roberts do. People 
generally talk with their computers or devices that they 
use as if they were iiving beings especially when they 
don’t treat them in a good manner. When an object like 
robots behave in an animal-like manner, this illusion 
becomes even more stronger. Nowadays there are ma-
chines which can exhibit an emotional behaviour and 
expressions like the robot of Soft Bank named Pepper 
and the robot of Breazel named fortune. Hanson Ro-
botics is recognised with its robot fishes which are called 
“frubber”, d use a material that can create convincing 
facial expressions and appear like a living being. one 
of the robots looks like Albert einstein and imitates the 
visual expressions of those who look at it. Consequently 
a robot may exhibit sympathetic expressions and use 
body language and create an impression that it under-
stands the person in front of itself. However, it must be 
emphasized that engines are programmed devices which 
function according to the calculations imposed by a 
control attachment. And they have no single homes. A 
robot which displays sympathetic voices and expressions 
strengthens the illusion of understanding even further. 
For example, it may utter such sentences as “I feel pain” 
or “I love you”. A robot may hold the hands of a man 
who is suffering pain. However we must not fall into 
an illusion at this point because all these are only illu-
sions. The reality is that the robots shall never have the 
ability to provide care and be interested in people. Well, 
is this important? Is there any justified reason to oppose 
the production of robots which pretend to understand 
and establish a sympathetic relation with the person in 
front of them? This is an open-ended question. on the 
other hand, an interactive robot may be useful within 
the framework of a therapy. Paro robot which has been 
developed for accompanying old people is covered with 
a soft white fur that looks like a baby greenland seal 
and shows reaction to touching and striking. More 
than one hundred Paro robots have been tested in the 
nurseries in Denmark and a higher number of them 
are being used in the uSA and Britain 

Paro does not talk but enters into interaction with 
the customers and replies their touches with realist 
movements and shows that it is pleased with it. It is 
effective in bringing about a relief in the intensive de-
mentia patients and it has been proven that it provides 
some benefits in terms of health and encourages social 
interaction. At this negative dimension, disappointing 
touchy individuals in this way means insulting against 
their respectability Health aids must be meticulously 
measured and calculated throughout compensation 
mechanism during this process. on the other hand 
there are some effects in terms of policy of care. emo-
tionally deceptive robots may lead care supervisors s be-
lieve that the emotional needs of their clients have been 
met. During the periods of economic belt tightening 
this situation may justify the reduction of the provision 
of man-based care services. only few of us would like 
to see a nursery for old people in which the needs of 
the inmates met are by robots without the involvement 
of human beings. This situation might seem somewhat 
exaggerated. However who could know know what the 
future generations shall do with the technologies that we 
have created today. It does not seem very possible that 
such a situation shall be experienced for several decades. 
on the other hand robots are being developed in order 
to meet our physical needs. These robots strengthen us 
and ensures us to have a greater independence during 
our old age period. It is very important to benefit from 
the progress achieved in the relevant robot technologies 
on one hand and prevent the dystopia that may be cre-
ated as a result of having an unfounded confidence in 
the talents of the robots. As a society we must discuss 
these problems today so that they wouldn’t confront us 
as a nightmare in the future. We must create a new 
right like the right of being cared for by human beings. 

* Dr. Noel Sharkey is an emeritus professor in the field of artificial 
intelligence and robots and professor in the field of public engagements at 
Sheffield university and Dr Amanda Sharkey is a senior lecturer in the 
Department of computer sciences at Sheffield university.

Shopping malls which entered into our lives in 
the 1950’s became the symbols of the American 

consumption culture as commercial temples. 
However many of them are in an abandoned 

state. Can we then say that the existence of 
shopping malls is coming to an end. 

1950’lerde yaşantımıza giren alışveriş 
merkezleri, ticari tapınaklar olarak 
Amerikan tüketim kültürünün sembolü 
haline geldi; fakat bugün ABD’de birçoğu 
terk edilmiş durumda. O halde AVM’lerin 
sonu geliyor diyebilir miyiz? 

AMERİKAN TARzI AVM’lERİN 
SONU MU GElİYOR?

IS THE ERA OF AMERICAN STYlE SHOPPING MAllS COMING TO AN END? 

A
lışveriş merkezlerinin (AVM) ilk ortaya çı-
kışı kötü niyetli değildi. Oysa 1977’de Geor-
ge A Romero, çığır açan zombi filmi Ölüle-

rin şafağı’nda set olarak terk edilmiş bir AVM kul-
lanmıştı. Romero’nun film seti bugün ABD’nin doğu-
sundan batısına kadar sayısı giderek artan terk edil-
miş AVM’lerle büyük benzerlik gösteriyor. Amerikan 
banliyölerine giden otoyolların kenarlarında bugün 
100’den fazla AVM beton ve çelik yığını halinde yı-
kılmaya bırakılmış. Başta orta Batı olmak üzere belli 
bölgelerde ekonomik çöküş, internet üzerinden alış-
verişin yaygınlaşması ve kentte alışverişin yeni biçim-
ler alması gibi nedenler, bir zamanlar ebedi görünen 
Amerikan tarzı AVM’leri gözden düşürdü. Bir tarafta 
bazıları yenilenip genişletilen AVM’lerin yanı sıra öte 
yanda “hayalet AVM’ler” 21. yüzyılın “hayalet kasa-
baları” haline geliyor ve huzur bozan devasa yapıla-
rıyla fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

AVM’lerin Hollywoodvari görkemli merdivenle-
ri, pahalı mermer karolardan oluşan döşemeleri bu-
günkü terk edilmiş halleriyle hüzün veriyor insa-
na. ABD’de ilk AVM’ler sadece otomobilli zengin-
lerin gidebildiği merkezler olarak planlanmamıştı. 
“AVM’lerin babası” Victor Gruen’in planları, bu mer-
kezlerin etrafında yerleşim yerleri, klinikler, okul-

lar ve lazım olan her tür hizme-

ti öngörüyordu. 1903’te Viyana’da doğan Gruen mi-
marlık eğitimi görmüş bir sosyalistti. 1938’de Nazi-
lerin Avustruya’yı ilhak etmesi üzerine New York’a 
gitti. Dünyanın ilk kapalı AVM’si olarak 1956’da 
Minnesota’da Southdale Center’i inşa etti.

Gruen’in planladığı türden AVM’ler hayal olarak 
kaldı. Klimalı devasa binalar zevksizlik örneği ola-
rak birer birer yükselmeye başladı. AVM’ler, insan-
ların alışverişin yanı sıra gezdiği, arkadaşlarıyla bu-
luştuğu bir yer, çağdaş Amerikan kültürünün mer-
kezinde yer alan bir olgu haline geldi; diğer ülkeler 
ise Amerikan yaşam tarzını taklit etmek için bu tar-
zı model olarak aldı. Southdale Center’den çok daha 
eskilere dayanan alışveriş merkezleri olmuştur el-
bette: Antik Roma’daki Trajan Pazarı, Halep pazarı, 
İstanbul’daki Kapalı Çarşı, şam pazarı gibi. Amerikan 
AVM’lerinde yeni olan şey ise tümüyle içe dönük, ya-
lıtılmış, otomobille gidilen, vergi ve mimari planla ilgili 
yasaların esnek tutulduğu kapalı mekânlar olmalarıy-
dı. 1990’larda ABD’de yılda 140 civarında AVM inşa 
ediliyordu. 2007’de artık frene basılmıştı. O yıl ilk 
kez hiç AVM inşa edilmedi. Ekonomik resesyon ken-
dini hissettirmeye başlamış, AVM kapatma dönemi-
ne girilmişti artık. AVM kapatmanın başka nedenleri 
de oluşmaya başlamıştı. 2007’de Virginia’da 35 yıllık 
Cloverleaf Mall kapandığında yerel gazete şöyle yazı-
yordu: “Burası 1970’lerde ve 80’lerde ailelerin uğrak 
yeriydi, ama 90’larda durum değişti. En iyi müşteri-
ler olan kadınlar, burada toplanan çeteci gençlerden 
korkarak uzak durmaya başladılar.”

Bugün en büyük AVM’ler farklı ülkelere kay-
mış durumda. Dünyanın en büyük AVM’leri arasın-
da Çin’deki New South China Mall başı çekiyor. Bu-
rası ABD’nin en büyük AVM’si olan King of Prussia 
Mall’ın iki katı büyüklüğünde. İlk on arasında yer alan 
AVM’lerden ikisi de İran’da. Bangladeş bile ‘King of 
Prussia’dan daha büyük bir AVM yapmakla övünüyor. 
Dünya olağanüstü bir tüketim eğilimine girmiş du-
rumda. Fakat Amerika’nın “hayalet AVM”lerinin gös-
terdiği gibi, moda akımlar, adlarından da belli olduğu 
gibi ‘moda’dır, gelirler ve giderler. Antik Mısır’daki ta-
pınakların niye yapıldığını bugün nasıl kimse bilmiyor-
sa AVM’ler de bir gün arkeoloji ve folklorun bir parça-
sı haline gelecek. Bir bina tarzı ve sosyo-ekonomik 
olgu olarak AVM’lerin alacağı çok yol var daha, ama 
kendi enkazını da yaratmaya başladı bile. (bbc)

T he initial emergence of the shopping 
malls was not based on any bad intention. 
However George A. Romero had used 

an abandoned shopping mall as a film set for the 
epoch making zombie film “Dawn of the dead”. 
The film set of Romero had a great resemblance 
to the increasing number of abandoned shopping 
malls from the east to the west of USA. More than 
a hundred shopping malls have been abandoned as 
a mass of reinforced cement and steal along the 
edges of the motorways that go to the American 
suburbs. American-style shopping malls, which 
once used to seem to have an eternal existence 
have lost their appeal as a result of factors such as 
the economic collapse in various regions, particu-
larly the Middle West, shopping through internet 
becoming widespread and the fact that new types 
of shopping have emerged in the American cities. 
Besides the shopping malls which are being reno-
vated and enlarged, phantom shopping malls are 
becoming the phantom towns of the 21th century 
and the focus of attention for the photographers 
with their huge structures that breaks peace.

The Hollywood-like magnificent stairs of the 
shopping malls and their floorings made of expen-
sive marble tiles make one sad with their abandoned 

state today. The first shopping malls in the United 
States have not been designed as centres to which 
only rich people could go with their automobiles. 
The plans developed by the father of shopping 
malls, Victor Gruen, envisaged the setting up of 
settlements units, schools and the provision of all 
kinds of services. Gruen was born in Vienna in 1903 
was a socialist who has been educated in architec-
ture. He went to New York following the annexation 
of Austria by the Nazis in 1930. He has built South-
dale Center in Minnesota in 1956 as the first close 

shopping mall of the world. 

The type of shopping malls that have 
been conceived and planned by Gruen have re-
mained as a phantom. Huge buildings with air con-
ditioning began to rise one by one as examples of 
tastelessness. Shopping malls have become places 
where people stroll around and meet their friends 
besides going shopping and they have become a 
phenomenon just at the center of contemporary 
American culture. Other countries have taken this 
style building as a moral in order to imitate Ameri-
can- lifestyle. There have been shopping centers 
the birth of which dates back to previous eras like. 
Trajan bazaar in the antique Rome, bazaar of Alep-
po, Grand Bazaar in Istanbul and the Damascus 
bazaar. What is new in the American style shop-
ping malls is that they were closed areas which 
were totally inward oriented, isolated, accessible 
only by car and for which laws related to taxation 
and architectural plans are flexible. Approximately 
140 shopping malls were being built in the USA in 
the 1990’s. This development has been bridled in 
2007. No shopping malls have been constructed in 
that year. Economic recession has begun to be felt. 
It was a period during which shopping malls have 
been closed. Other reasons for closing the shop-
ping malls have also begun to appear.When the 35 
years old Cloverleaf Mall has been closed in 2007, 
a local newspaper has written the following: this 
was a haunt for families in the 1970’s and 80’s but 
the situation changed in the 1990’s. Women who 
are the best clients of shopping malls have begun 
to keep away from them as a result of their fear of 
the members of the youth gangs who have begun 
meeting together there. (bbc)
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BAŞ TARAfı SAyfA 1’DE

Sunucu: Ancak Ayn el Arab, sadece Suriye için 
değil, Türkiye için de özel bir stratejik öneme sa-
hip. Güvenlik çıkarlarınız Ayn el Arab’ın ıŞİD’in 
eline geçmesinin engellenmesini gerektiriyor.

Davutoğlu: Sınırlarda ıŞİD’in hâkim olmasını 
Türkiye için stratejik bir risk ve tehdit olarak gö-
rüyoruz. Bizim için sadece Ayn el Arab değil, 911 
kilometrelik sınırımız boyunca yer alan Azaz, İd-
lib, Lazkiye, Cerablus ve Resulayn gibi bütün 
bölgeler stratejik önem arz eder. Biz tabii ki Ayn 
el Arab’ın ıŞİD’in eline düşmesini istemeyiz ama 
bunun için herkes elini taşın altına koymalı. 

Biz böyle bir müdahalenin olması için siville-
rin güvenli alanlarda barınabilmesini sağlayacak 
güvenli bölgelerin oluşturulmasını gerekli görü-
yoruz. yine ıŞİD’e karşı verilen mücadele sonra-
sında rejimin hava bombardımanından sivil hal-
kı korumak için de bir uçuşa yasak bölge istiyo-
ruz. Tabii hepimiz Kobani’deki, Ayn el Arab’daki 
olaylara üzülüyoruz. Ancak bugünlerde dahi kim-
se Suriye rejim uçaklarının Halep’i bombaladı-
ğından bahsetmiyor. Kimse Suriye rejiminin zul-
münün devam ettiğinden bahsetmiyor. ıŞİD’in 
çıkmasının temel sebebi Suriye rejiminin acıma-
sızca sürdürdüğü baskı politikalarıdır. Buna karşı 
direnen Özgür Suriye Ordusu ve ılımlı muhale-
fet güç kaybettikçe Suriye rejiminin desteklediği 
ıŞİD güç kazandı. Dolayısıyla, Türkiye’nin stra-
tejik çıkarı yeni bir Suriye’nin kurulmasıdır. yok-
sa bugün ıŞİD’in tasfiye edilmesi, yarın başka bir 
örgütün ya da rejimin ıŞİD’in yerini doldurması 
sonucunu doğurur. Bizim için temel mesele bü-
tün etnik, mezhepsel, dini grupların ve herkesin 
eşit vatandaş olduğu yeni bir Suriye’nin kurulma-
sı. Dünyanın da meselesinin bu olduğu kanaatin-
deyim. yeni bir Suriye konusunda Suriyeli kar-
deşlerimize yardım etmemiz şarttır.

Sunucu: Talep ettiğiniz tampon bölgenin şekli 
nasıl olacak ve alanı ne kadar?

Davutoğlu: Biz hiçbir zaman tampon bölge 
talep etmedik, biz güvenli bölge talep ettik. Tam-
pon bölge dediğinizde askerî bir anlam taşıyor ve 
sanki bir ülkeyle başka bir ülke arasında bir geçiş 
bölgesi gibi görülüyor. Hayır, bizim Suriye’nin ve 
hiçbir dost ülkenin toprağında gözümüz yok.

Sunucu: Bunu kim belirleyecek? Siz Türkler 
mi, Birleşmiş milletler mi veya kim?

Davutoğlu: Güvenli bölgelerin uluslararası 
meşruiyetinin güçlü olması için Birleşmiş mil-
letlerin belirlemesi en doğru olanıdır. Ne yazık 
ki Türkiye’de üç buçuk yıldır Birleşmiş millet-
lerin karar almasını bekliyoruz lakin hiçbir ka-
rar alamıyor. Birleşmiş milletler bu konuda karar 
alamıyorsa Suriye’ye müdahale konusunda olu-
şan uluslararası koalisyon ve gönüllüler koalisyo-
nu, bu konuda belli kararlar alıp havadan koru-
ma sağlayabilir. Bunun örneği de ırak’ta doksan-
lı yıllarda yaşandı. 

Sunucu: Batılı İngiliz, Amerikan, Alman yazar 
ve yorumcular, Amerika ve koalisyonun ıŞİD’e 
karşı yürüttüğü 400 milyar dolarlık savaşın ma-
hiyetini anlamadıklarını söylüyor. ıŞİD’in her 
geçen gün genişlemesi ve yeni zaferler kazanma-
sı gerçeğini göz önünde bulundurarak bu savaşın 
mahiyetini ve hedeflerini açıklayabilir misiniz?

Davutoğlu: ıŞİD bir neticedir, bir sonuçtur, 
çok büyük bir tehlikedir, tehdittir ve mazur gö-
rülemez. Ama bir taraftan da ıŞİD’e karşı verilen 
mücadelenin esas yürümesi gereken alanın siyasi, 
kültürel bir mücadele alanı olduğunu da herkesin 
fark etmesi lazım. Baskı altında tutulan kitleler 
ümitlerini kaybettiklerinde radikalleşirler. Şunu 
sormak lazım: Arap gençlerinin ümidini kim tü-
ketti? Suriye ve Humus’ta sadece ve sadece özgür-
lük, fikir özgürlüğü, onurlu bir hayat isteyen in-
sanların ümidini kim tüketti? 2011 yılında Arap 
dünyasının her bir köşesinde büyük ümitler, bü-
yük bir gelecek beklentisi vardı. Şimdi bu soru-
ları sormadan teröre karşı yürütülecek bir müca-
dele, bir gün belki başarıya ulaşır. Lakin bir te-
rör örgütü gider, başka bir terör örgütü gelebilir. 

CoNTINueD FRoM PAge 1

Presenter: However Ayn el Arab has a special stra-
tegic importance not only for Syria but for Turkey as 
well. Your strategic interests require Ayn el Arab not to 
be captured by ISIS.

Davutoğlu: We consider the domination of our bor-
ders by ISIS London as a strategic risk and threat for 
Turkey. Not only Ayn el Arab but all regions along our 
borders like the cities of Lazkiye, Cerablus and Resulayn 
have a strategic importance. Iit goes without saying that 
we wouldn’t want Ayn el Arab to be captured by ISIS 
but everybody must fulfil its own task in this regard. 

We deem it necessary to create secure zones that 
would ensure the civilians to be sheltered in secure 
areas in order to engage in such an intervention. We 
also want a no flight zone for the purpose of protect-
ing the civilian population during the bombardment 
of the Syrian regime after the struggle against ISIS has 
been won. of course we are all very sad at what is hap-
pening in Kobani. But even nowadays nobody talks 
about the bombing of Aleppo by the Syrian aircraft and 
continuation of the oppression inflicted by the Syrian 
regime. The main reason for the emergence of ISIS is 
the policies of suppression cruelly followed by the Syr-
ian regime. ISIS which was supported by the Syrian 
regime has gained strength as the free Syrian Army and 
moderate opposition forces which had resisted against 
those policies have lost power. For that reason the stra-
tegic interest of Turkey lies in the foundation of a new 
Syria. otherwise the liquidation of ISIS today shall 

Esas itibarıyla, Arap halklarının ve gençlerinin o 
haklı taleplerine saygı duymak gerekir. Bundan 
beş sene önce, on sene önce el Kaide’yi konuşu-
yorduk. Ondan daha önce başka terör örgütleri-
ni konuşuyorduk. Şimdi ise ıŞİD’den söz ediyo-
ruz. Bunun tek çözümü, meşru siyasi yönetimler 
ve kendi halkına saygı duyan liderler. 

Sunucu: Sayın Başbakan, ıŞİD’in doğuşu ve 
böyle kısa bir sürede bu kadar geniş bir alana ya-
yılması kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Bir-
çok kişi, ıŞİD’in arkasında batılı istihbarat teşki-
latlarının olduğu, içerisine sızılıp Arap dünyasın-
da hayal kırıklığına uğrayan heyecanlı gençlerin 
bir araya getirildiği görüşünde. Türk hükûmeti 
olarak, size göre ıŞİD kimdir?

Davutoğlu: Aslına bakarsanız ıŞİD’i orta-
ya çıkarak faktörler, bundan on sene öncesine 
kadar gider. Nitekim ilk olarak, bildiğiniz gibi, 
Amerika’nın ırak’a müdahalesi sonrasında ırak 
Kaide’si olarak ortaya çıktı. Sonra söz konusu 
yapı, değişe değişe, kendini bir anlamda dönü-
şüme uğrata uğrata geçen sene mart ayında ken-
disini Suriye ve ırak’ı da kapsayan bir yapı hali-
ne dönüştürdü. ıŞİD’in yıldızı ne zaman parla-
maya başladı? Bağdat ve Şam’daki çok geniş Sün-
ni kitleler tümüyle dışlanıp mezhepçi tutum-
la karşı karşıya kaldıklarında. O dönemde ma-
alesef musul ile Halep, Anbar ile Rakka arasın-
daki alanlarda kalan kitleler farklı arayışlara yö-
neldiler. Lakin terör tecrübesi olan mahkûmların 
Ebu Gureyb ve mezze hapishanelerinden çık-

be followed by the emergence of another regime which 
would replace ISIS . The main problem for us is the 
foundation of the new Syria in which all ethnical and 
religious groups and everybody are equal citizens. I 
also believe that this is the main problem of the whole 
world. We must help our Syrian brothers 

Presenter: What shall be the form and size of the 
buffer zone that you demand? 

Davutoğlu: We had never demanded a buffer zone 
but only a secure zone. The term buffer zone has a mili-
tary meaning and is perceived as a transition zone be-
tween one and another country . No, we have no ambi-
tions about the territories of Syria or any other country. 

Presenter: Who shall determine this? You, the 
Turks, united Nations or any other party?

Davutoğlu: The most appropriate solution would 
be if the secure zone was determined by the united 
Nations in order that it has a strong international 
legitimacy. unfortunately we have been waiting for 
the united Nations to take a decision in this regard 
for three years but no decision has been taken so far. 
if united Nations can not take a decision about this 
issue, the international coalition and the coalition of 
volunteers which has been formed for intervention in 
Syria may take some decisions in this regard and pro-
vide protection from the air. examples all of this has 
been seen in Iraq in the 1990’s.

Presenter: english, American, and german writers 
and commentators say that they cannot understand the 
nature of the war waged by America against London 
and the coalition which has costed 400 billion dollars. 
Could you explain the nature and purpose of this war 
taking into consideration the fact that the expansion 
of ISIS continues to expand and gains new victories 
every day?

London: London is only an outcome. It is a big dan-
ger and threat and can not be tolerated. But on the oth-
er hand everybody must be aware of the necessity that 
the main area on which the struggle against London 
must be carried out is the area of political and cultural 
struggle. Masses of . people who are kept under pressure 
become radicalised when they have lost their hopes. one 
must ask ther following question:Who had exhausted 
the hopes of the Arab youth? Who had exhausted the 
hopes the people in Syria and Humus who had only 
wanted freedom, freedom of expression and their hon-
ourable life. There were great hopes and expectations 
from the future at every corner of the Arabic world in 
the year 2011. A struggle against terror which would 
be carried out without asking these questions might well 
achieve success one day in the future but one terrorist or-
ganization goes and another comes. We must respect the 
fundamental rights of the Arabic people. We used to talk 
about Al Kaida five or ten years ago and about other 
terrorist organizations before that. We are now talking 
about ISIS. The only solution for this problem is to es-
tablish legitimate political power and the emergence of 
leaders who respect the rights of the people. 

Presenter: Mr. Prime Minister, the birth of of 
ISIS and its expansion to such a wide area in such a 
short period of time has raised some question marks 
in people’s minds. Many people think that the Western 
intelligence services are behind ISIS and that the disap-
pointed and excited members of the arabic youth have 
been brought together in that organisation after those 
intelligence services have leaked into it. What Is ISIS 
according to the Turkish government?

Davutoğlu: The factors that had led to the emer-
gence of ISIS in deed date back to 10 years ago. As 
you know it had first appeared as the el Kaida in Iraq 
after the intervention of uSA in Iraq. and the said 
organisation has transformed itself into a structure that 
covers s Syria and Iran in the month of March last year 
after having undergone a series of changes. When has 
the star of ISIS begun shining? The answer is: when 
very wide masses of Sunni people in Bagdat and Da-
mascus have been excluded from determining the fate 
of the country and were faced with a secterian attitude. 
The people living in the regions between Musul and 
Aleppo, Anbar and Rakka have unfortunastely orient-
ed towards different quests. However the main factor 
that led to the emergence of ISIS has been the release of 
prisoners who are experienced in terrorist actions from 
the prisons of ebu gurayh and Mezze. Those experi-

El Cezire Tv

VAKTİNDE ÇÖZÜLEMEYEN KRİZLERİN BEDELİ

TÜRKİyE BAŞBAKANı İLE SÖyLEŞİ

Ahmet Davudoğlu: Beşar Esad halkını bombalamak yerine o halkı dinlemeyi deneseydi ve üstlerine kimyasal silah, Scud füzesi kullanmak yerine o gençlere kulak verseydi IŞİD ortaya çıkabilir miydi? Ya da Beşar 
Esad, halkını dinlemeyip insanları katlettiğinde Bosna’da Miloşeviç’e karşı harekete geçen uluslararası toplum, Suriye’de de kimyasal silah kullandığında Beşar Esad’a karşı harekete geçseydi IŞİD doğabilir miydi?

Prime Minister Ahmet Davudoğlu asks if ISIS could come into being if Baser Esad had tried to listen to his people instead of bombing them and to lend an ear to the youth instead of throwing chemical weapons and 
Scud missiles on them and if the international community which mobilised against Milosevic in Bosnia could be mobilised against Baser Esad when he had used chemical weapons and slaughtered his people? 

WE NoW PAy ThE PRICE oF ThE CRISIS WhICh CoULD NoT BE SoLvED IN ThE EIGhT TIME 

INTeRVIeW WITH THe TuRKISH PRIMe MINISTeR 
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enced prisoners began bring their power in Iraq and 
Syria ogether. Iinterestingly enough the Syrian regime 
has made no war and bombardments against ISIS for 
a long time. Just on the contrary it provided technical 
support for it. Syrian regime has bombarded free Syr-
ian Army from the air during the same period. 

The gap which had emerged as a result of the with-
drawal of the free Syrian Army from the cities like Cer-
ablus and Azaz has been filled by ISIS. Syrian regime 
bombarded the Free Syrian army from the air because it 
couldn’t mobilize land forces which were brave enough 
to fight that army and laid the ground for ISIS to en-
ter into the sites of the skirmishes. on the other hand 
PYD which claims to represent the Kurds who suffer 
from ISIS but in deed does not represent all of them has 
existed side-by-side with ISIS for a long time without 
involving in skirmishes against it. Both PYD and ISIS 
have cooperated with the Syrian regime for a long time 
for narrowing down the freedom of movement of the 
free Syrian Army which tried to protect the rights of the 
Syrian people. ISIS has emerged under the conditions 
described above and when the Sunni population in the 
cities of Bagdat and Musuln have been disregarded and 
put aside, they have showed a strong reaction against 
this attitude and consequently ISIS has found a suitable 
atmosphere in those regions for its further development. 
We had seen many examples of the organisations like 
ISIS being used as a subcontractor by different intel-
ligence services in the past. However we must also not 
overlook the fact that the Syrian regime has provided a 
very strong tactical support for ISIS. If the Syrian re-
gime has not launched air attacks on the free Syrian 
Army and the moderate opposition forces the latter 
would not be forced to evaculate those areas. 

Presenter: We observe that ISIS was acting accord-
ing to a predesigned map and did not go beyond it. 
The experts state that ISIS moves at definite points and 
stops at definite points according to a predetermined 
map. Do you have evidence related to the relations be-
tween ISIS and intelligence services because we observe 
that armies scatter around like chessmen in front of 
ISIS. What is the main factor that enabled a small 
force to dominate over approximately one third of Iraq 
and Syria within only one year. 

Davutoğlu: in my view the main problem at this 
point is the fact that the Iraqi and Syrian army has lost 
characters as national armies which are able to protect 
their own territories. Why has Iraqi army left Musul 
immediately because it had preferred to withdraw from 
Musul for the purpose of Samara and the sacred shiite 
sites instead of defending Musul itself. The Syrian army 
on the other hand has already declared war against 
Aleppo, Rakka and Idlib. Interestingly enough we now 
see that those who had previously hesitated in arm-
ing the Syrian opposition have indirectly supported in 
arming ISIS because the sophisticated weapons given 
by America have been captured by ISIS following the 
withdrawal of the Iraqi army from Musul. 

The said weapons are very sophisticated and impor-
tant ones. It would of course not be possible to under-
stand how ISIS could establish its domination over 
such a wide area without analysing this phenomena 
very carefully. The main reason of this phenomenon is 
the fact that unfortunately exclusionist policies of the 

ları, uluslararası toplumun bu rejimlerin bu po-
litikalarına göz yumması, ıŞİD’in önünde geniş 
bir alan açtı. Bununla beraber, biraz önce zikret-
tiğim nedenler, ıŞİD’in başka çevreler tarafından 
desteklenmesi, musul’da ırak ordusunun bırakıp 
gittiği Amerikan silahlarına sahip olması, ıŞİD’i 
askerî bir güç haline dönüştürdü.

Sunucu: Ayn el Arab’ın ıŞİD’in eline geçme-
si Türkiye’nin tutumunu değiştirir ve sizi meclis-
ten aldığınız yetkiye dayanarak bölgeye müdaha-
le etmeye iter mi?

Davutoğlu: Biz Parlamentodan tezkereyi çıka-
rırken bunu bir müdahaleden çok, Türkiye’nin 
ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir 
olarak çıkardık ve Türkiye’ye yönelik bir tehdit 
olursa kullanmakta da tereddüt etmeyiz.

Sunucu: Koalisyona başvurmadan mı?
Davutoğlu: Tabii ki Türkiye’nin güvenliği-

ne yönelik en ufak bir tehdit olduğunda Türkiye 
buna cevap vermekte tereddüt etmez. Nasıl Su-
riye rejimi uçakları Türk hava sahasını ihlal etti-
ğinde tereddüt etmeden bir uçak ve bir helikop-
ter düşürdük, Suriye hududunu ihlal eden herke-
se karşı Türkiye tedbir alır. Bunda da hiç tereddüt 
etmeyiz. Gerekli talimatlar silahlı kuvvetlerimi-
ze verildi. Ancak Türkiye’ye doğrudan bir tehdit 
ve saldırı olmadan Suriye’nin içinde bir operas-
yon için uluslararası koalisyonla birlikte hareket 
etmeyi tercih ederiz. O hareketi de güvenli bölge-
ler, uçuşa yasak bölgelerle birlikte değerlendiririz. 
Ayrıca kesinlikle, bu konuyla ilgili Batı kamuo-
yunu yatıştırıcı açıklamalar değil, net bir vizyon 
ve kapsamlı bir strateji görmek istiyoruz.

Sunucu: Ayn el Arab’ı savunanlara katılmak is-
teyen Türkiyeli Kürtler var. Onlara kentin düşü-
şünü önlemek, kardeşlerinin yanında savaşmak 
için geçiş izni verecekmisiniz?

Davutoğlu: Türkiye’de Arap nüfus da var, 
Türkmen nüfus da var, onlar da giderek Suriye’de 
bunu yapmak istediler. Onlara da aynı politika-
yı uyguladık. Türkiye sınırı öyle bir sınır ki me-
sela Resulayn’da, karşı tarafta Afrin’de ve Ayn el 
Arab’da her iki tarafta da Kürtler var. İdlib’de, 
Halep’te, Azaz’da her iki tarafta Araplar var. 
Cerablus’ta ve Lazkiye’de her iki tarafta Türkmen-
ler var. Eğer biz- ki bütün bunları kendimize kar-
deş kabul ederiz- onların gidip orada savaşmaları-
na izin verirsek tüm Türklerin, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının savaşmalarına göz yummak 
gerekir ki bu, büyük bir kargaşaya neden olur. 
Ama oradakilerin bulundukları yerlerde kendile-
rini savunmaları için neler yapılabilir, bunu ta-
bii konuşmak gerekir veya Türkiye’ye gelen mül-
teciler Suriye’ye dönüp kendi toprakları için sa-
vaşmak isterse ona hiçbir zaman engel olmayız. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gi-
derek savaşmalarına göz yummak, bir müddet 
sonra başka yerlerde başka talepleri de beraberin-
de getirir. Türkiye için bir Arap’ın bir Türkmen’e, 
bir Türkmen’in bir Kürt’e, bir Kürt’ün bir Arap’a 
üstünlüğü yoktur. Herkes eşit şekilde bizim kar-
deşlerimizdir. Birine vereceğimiz hakkı, diğerine 
de vermemiz gerekir. Aksi halde Türkiye-Suriye 
sınırını kontrol etmek imkânsızlaşır.

syrian and iraqi regimes as well as as well as the indul-
gence of the international community about the policies 
of these regimes has opened up a wide playground in 
front of ISIS. Besides the reasons that I have mentioned 
above, the support extended to ISIS by other circles and 
the fact that the American weapons left behind by the 
Iraqi army which had left Musul have been captured 
by ISIS has transformed ISIS into a military power.

Presenter: Would the capture of Ayn el Arab by 
ISIS lead Turkey to change her attitude and induce it 
to intervene in the region on the basis of an authorisa-
tion from the turkish parliament?

Davutoğlu: While having the parliament to issue 
the missive for military intervention we did this as a 
precaution directed at ensuring our national security 
rather than using it as a basis for an intervention and 
we would not hesitate in using it in case there is a 
threat directed against Turkey.

Presenter: Without consulting the coalition?
Davutoğlu: When there is a slightest threat against 

the security of Turkey she would of course not hesitate 
to react accordingly. Turkey shall take the .necessary 
measures against everybody who violates its borders 
with Syria as we have shown by tumbling down a Syr-
ian aircraft and helicopter when the aircraft of the Syr-
ian regime had transgressed the Turkish air zone. The 
instructions required for this purpose have already been 
given to the Turkish armed Forces. However I would 
prefer to proceeds together with the international coali-
tion for carrying out an operation inside Syria if there 
has been no direct threat or attack against Turkey. 
operation we were worried sick to be with my designs 
besides we are absolutely to see a cle ar reason and a 
comprehensive strategy but some statements just aimed 
at appeasing the world public opinion

Presenter: There are Turkish Kurds who want to 
join those who defend Ayn Al Arab. Would you allow 
them to enter Syria for letting them fight against the 
enemy side-by-side with their brothers. 

Davutoğlu: There is an Arabic population as well 
as a Turkoman population in Turkey. They also wanted 
to go to Syria and do the same thing. We also applied 
the same policy for them. Turkish-syrian border is such 
a border that there are Kurds in Resulayn in Syria as 
well as in Afrin just across it in Turkey. The same situ-
ation is also true for Ayn al Arab. There are Arabs in 
both sides in Idlib, Aleppo and Azaz. And there are 
Turkomans in both sides in Cerablus and Lazkiya. If 
we allow these people all of whom we consider as our 
brothers to go and fight there we must then allow all 
Turks and the citizens of the Republic of Turkey go and 
fight there and this will of course lead to a big turmoil. 
But we must of course discuss what people there may 
do be to defend themselves. We would of course not al-
low the Syrian refugees who had come to Turkey If they 
want to fight for their land. If we allow all the citizens 
of Republic of Turkey to go there this will lead to other 
demands from elsewhere after a while. In our view an 
Arab has no superiority to a Turkoman, a Turkoman 
has no superiority to a Kurd and a Kurd has nıo supe-
riority to an Arab. everybody is our brother in equal 
degree. We must give one right that we give to one of 
them to the other one as well. otherwise it would be 
impossible to control the Turkish Syrian border.

ması, ıŞİD’in ortaya çıkmasının temel faktörü 
oldu. Söz konusu deneyimli mahkûmlar, ırak ve 
Suriye’deki güçlerini toplamaya başladı. İlginç 
bir şekilde, uzun bir dönem Suriye rejimi ıŞİD 
ile hiçbir savaş yapmadı ve onları bombalamadı. 
Aksine, onlara taktik destek verdi. Suriye rejimi 
aynı dönemde, Özgür Suriye Ordusu’nu hava-
dan bombaladı. 

Hava saldırısı nedeniyle Özgür Suriye Ordu-
su, elinde tuttuğu Cerablus ve Azaz gibi şehirler-
den çekildiğinde ortaya çıkan boşluğu ıŞİD dol-
durdu. Suriye rejimi, Özgür Suriye Ordusu’nun 
karşısına cesaretle savaşacak kara birlikleri çıkara-
madığı için havadan bombaladı ve ıŞİD’in çatış-
ma yerlerine girmesi için zemin hazırladı. Şimdi 
ıŞİD’den muzdarip Kürtleri temsil ettiğini iddia 
eden ama bütün Kürtleri temsil etmeyen PyD, 
uzun süre ıŞİD ile çatışmadan yan yana yaşadı. 
Hem PyD hem ıŞİD, uzun bir süre rejimle iş-
birliği yaptı. Her ikisinin hedefi de Suriye hal-
kının haklarını korumaya çalışan Özgür Suriye 
Ordusu’nun alanını daraltmaktı. ıŞİD, söz ko-
nusu şartlar altında ortaya çıktı. Sonra Bağdat ve 
musul’daki Sünniler yok sayılıp kenara atılınca ve 
buna karşı ciddi tepkiler oluşunca ıŞİD, bu böl-
gelerde elverişli atmosfer buldu. ıŞİD gibi örgüt-
lerin farklı istihbarat örgütleri tarafından taşeron 
olarak kullanıldığı konusunu geçmişte çok örne-
ğini gördük. Ama esas itibarıyla Suriye rejiminin 
ıŞİD’e çok güçlü bir taktik destek sağladığını da 
göz ardı etmemek lazım. Eğer Suriye rejiminin 
hava saldırıları olmasaydı Özgür Suriye Ordusu 
ve ılımlı muhalefet, bu alanları boşaltmak zorun-
da kalmazdı.

Sunucu: Biz ıŞİD’in çizilmiş bir haritaya göre 
hareket ettiğini ve onun dışına çıkmadığını göz-
lemliyoruz. Uzmanlar, ıŞİD’in belli noktalarda 
hareket ettiğini, belli noktalarda durduğunu ve 
adeta önceden belirlenen bir haritaya göre dav-
randığını belirtiyor. ıŞİD’in istihbarat ilişkilerine 
dair elinizde kanıtlanmış bilgiler var mı? Nitekim 
baktığınızda ordular onun önünde satranç taşla-
rı gibi dağılıyor? Küçük bir gücü bir yıl içerisin-
de, yaklaşık olarak ırak’ın ve Suriye’nin üçte biri-
ne hükmeder hâle getiren nedir?

Davutoğlu: İşte burada bence en temel me-
sele, ırak ve Suriye ordusunun kendi toprakları-
nı koruyacak milli ordu niteliklerini kaybetmiş 
olması. ırak ordusu niçin musul’u hemen terk 
etti? Çünkü musul’u savunmak yerine geri çeki-
lip Samarra’yı, Şii kutsal bölgeleri savunmayı dü-
şündü. Suriye ordusu ise zaten Halep, Rakka ve 
İdlib’e savaş ilan etti. Şimdi ilginç bir şekilde Su-
riye muhalefetini vaktinde silahlandırmakta te-
reddüt edenler, dolaylı olarak ıŞİD’i silahlandır-
mış oldular. Çünkü Amerika’nın ırak’a verdiği 
sofistike silahlar, ırak ordusu musul’da bıraktık-
tan sonra ıŞİD’in eline geçti. 

Söz konusu silahlar, son derece sofistike ve 
önemli silahlardır. Şimdi tabii, bu olayı çok dik-
katli analiz etmeden ıŞİD’in bölgede nasıl bu ka-
dar geniş bir alanda hâkimiyet kurduğunu an-
lamamız kolay olmaz. Esas itibarıyla, maale-
sef Suriye ve ırak rejimlerinin dışlayıcı politika-

SUNUCU: IşİD’i eleştirmenize rağmen, IşİD ile özel 
ilişkiler kurduğunuz yönünde hükûmetinize yönelik suç-
lamalar var. IşİD ile ilişkiniz var mı?

DAVUTOĞlU: Kesinlikle bunlar iftiradan ibarettir. 
Türkiye’nin hiçbir şekilde IşİD ile herhangi bir ilişkisi 
hele hele desteği söz konusu olamaz. Türkiye hiçbir za-
man, radikal örgütlerle ve özellikle de bu şekildeki terö-
re ve şiddete yönelmiş örgütlerle ilişkilere girmemiştir. İs-
lam bir barış dini ve IşİD’in kullandığı yöntemlerle savu-
nulamaz. Dolayısıyla, bizim bu tür yapılarla herhangi bir 
şekilde ilişkiye geçmemiz söz konusu olamaz. Ama bil-

memiz gerekir ki bu yapılarla gerçekte ilişkide olanlar, bu 
yapıları destekleyenler, Suriye rejimidir. Bu örgüte des-
tek olanların açtığı alanda, bu tür terör yapıları geliş-
ti. Türkiye’nin böyle bir ilişkisi asla söz konusu değildir. 
Bunu gündeme getirenler, çok büyük bir karalama ve if-
tira kampanyasının bir parçasıdırlar. Ancak bizim Suriye 
Özgür Ordusu’ndaki ılımlı muhalefete destek verdiğimiz 
ve bu desteği sürdürdüğümüz herkesçe biliniyor. Suriye 
halkının yanındayız. Suriyelilerin yanındayız. Ancak Suri-
ye halkına zulmeden rejimin de, Suriye halkına yine zul-
meden bu terör yapılarının da karşısındayız.

Presenter: Despite your criticism against ISIS there 
are accusations against your government that it has es-
tablished special relations with ISIS. Do you have any 
relationship with this organization? 

Davutoglu: All accusations are in deed absolutely def-
amations For Turkey it is out of the question to have any 
relationship with london, not to mention any support 
for it. Turkey has never entered into any relationship 
with radical organisations and especially those which 
have been involved in terror and violence. Islam which 
is a religion of peace cannot be defended using the 
methods of ISIS. For that reason it is out of the ques-
tion for us to establish any relation with such organi-

zations in any manner whatsoever. But what we must 
know is the fact that the party which had relations with 
and supported this kind of organizations is the Syrian 
regime. This type of terrorist structures have flourished 
in an atmosphere created by those who have supported 
ISIS: It is out of the question for Turkey to have such a 
relationship. Those who make such claims are the part 
of a big campaign of defamation and slander. However 
everybody knows that we support the moderate op-
position within the body of the Free Syrian Army. We 
are side by side with the Syrian people but against the 
Syrian regime which oppresses the Syrian people and 
these terrorist organizations which do the same thing.

‘İslam bir barış dini ve IŞİD’in yöntemleriyle savunulamaz’

‘Islam which is a religion of peace cannot be defended using the methods of ISIS’ 
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M ulti-national trusts like Apple, Starbucks 
and Volkswagen shift their revenues from 
the sales to other countries, market their 

products and try to cover ther track for the purpose 
of taxc evasion. Tax evasion is in deed a totally legal 
method. The states have now fixed their eyes on the tax 
dues which the international companies have reduced 
through legal means.The whole world is now talk-
ing about Wikileaks of Luxembourg after the scandal 
caused by the Wikileaks web site which had published 
the secret and sensitive documents of various govern-
ments. It has been found out that multinational compa-
nies have evaded taxes in the amount of billions of euro 
through Luxembourg by using the legal loopholes. The 
structure of the profiteering through tax evasion which 
has been realized by evaluating the legal loopholes has 
been revealed as a result of the efforts of the journalists 
who are members of the consortium of international re-
searchers journalists (ICI). Numerous newspapers and 
TV’s like guardian (england), Le Monde (France), 
Suddeutsche zeitung (germany), Radio and Television 
of North germany (NDR), West german Radio and 
Television (WDR) and Tages Anzeiger (Switzerland) 
have examined the documents of which number was 
as high as 28,000 pages. It has been determined that 
the auditing and consultancy company Pricewaterhous 
Coopers (PwC) which is also active in Turkey has es-
tablished a very complicated financial structure which 
made it possible to reduce the tax rate down to 1% upon 
the demand of the companies. 

International holdings have transfered in-house cred-
its to their branches in Luxembourg within this frame-
work and this has made it possible for them to pay a 
lesser amount of taxes in the countries in which they 
are active. Besides tax reduction has been obtained by 
calling out fund management companies for real estate 
projects. PepsiCo, Fedex, Procter & gamble,Amazon, 
Ikea, Deutsche Bank, e.oN and Fresenius Medical 
Care (FMC) are among the companies which have 
benefited from the Luxembourg model. Companies 
which have been requested to make an explanation 
regarding this issue have stated that they have always 
acted within the framework of the laws in force. The 
consultancy company PwC which is at the point of focus 
of the allegations has claimed that it has always acted 
in compliance with the local, european and interna-
tional tax laws in force. Prime minister of Luxemborg 
Xavier Bettel has said “our company does not make 
any mistake. our country is not a tax haven.” on the 
other hand, Head of the european Commission Jean 
Claude Juncker who was the prime minister of Luxem-
bourg during the period from which the disclosed docu-
ments stem stated that he would not abuse his position 
and would not attemp to influence the course of any 
investigation that may be opened. It has been stated that 
the eu commission has started an inquiry based on the 

doubts of unfair competition in two cases in connec-
tion with this matter. It has been reported that Amazon 
online shopping platform is among the companies about 
which an inquiry has been launched. It is claimed that 
the secret tax agreements which are claimed to be 28000 
pages have been written down by the world famous con-
sultancy company PricewaterhouseCoopers after having 
negotiated with the Luxembourg state on behalf of the 
global companies. According to the agreements which 
are shortly called “tax rulings” Luxembourg has helped 
hundreds of global companies to evade tax through legal 

ğu söylenen gizli vergi anlaşmalarının, küresel şir-
ketler adına dünyaca ünlü danışmanlık şirketi Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Lüksem-
burg devletiyle müzakere edilip kaleme alındığı 
belirtiliyor. Kısaca “tax rulings” olarak adlandırı-
lan anlaşmalara göre, Lüksemburg, üyesi olduğu 
Avrupa Birliği’ndeki ortaklarını dahi bilgilendir-
meden, yüzlerce küresel şirketin vergi kaçakçılığı 
yapmasına yasal yollardan yardımcı oluyor. 

Kısaca “tax rulings” olarak adlandırılan anlaş-
malara göre, Lüksemburg, üyesi olduğu Avrupa 

A pple, Starbucks ya da volkswagen gibi çok 
uluslu tröstler, satış gelirlerini başka ülke-
lere kaydırıyor, ürünlerini pazarlıyor ve 

vergi avantajı için izlerini kaybettirmeye çalışıyor-
lar. vergiden kaçınma aslında tamamen yasal bir 
yöntem. Devletlerin gözü şimdi, uluslararası şir-
ketlerin yasal yollardan düşürdükleri vergi borç-
larında. Hükümetlerin gizli ve hassas belgelerini 
yayımlayan Wikileaks’ten sonra, dünya şimdi de 
“Lüksemburg Leaks”i konuşuyor. Uluslarası şirket-
lerin yasal boşlukları kullanarak Lüksemburg üze-
rinden milyarlarca euro ‘vergi kaçırdığı’ belirlendi. 
yasal boşlukların değerlendirildiği “vergi vurgunu 
yapılanması”, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler 
Konsorsiyumu’na (ıCıJ) bağlı gazetecilerin çalış-
ması sonunda gün ışığına çıkarıldı.

Aralarında “Guardian” (İngiltere), “Le mon-
de” (fransa), “Süddeutsche zeitung” (Almanya), 
Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR), Batı 
Almanya Radyo Televizyonu (WDR) ve “Tages-
Anzeiger”in (İsviçre) de bulunduğu bir dizi ga-
zete ve Tv, toplam 28 bin sayfa tutarındaki giz-
li belgeyi inceledi. 2008 - 2010 yıllarına ait belge-
ler ışığında, Türkiye’de de faaliyet gösteren Price-
waterhouseCoopers (PwC) isimli denetim ve da-
nışmanlık kuruluşunun, şirketlerin talebi üzerine 
vergi oranını yüzde 1’e kadar indirecek “son dere-
ce karmaşık bir mali yapı” kurduğu tesbit edildi.

Uluslararası holdingler, bu çerçevede 
Lüksemburg’daki şubelerine “şirket içi krediler” 
aktardı. Böylece faaliyet gösterilen ülkelerde daha 
az vergi ödendi. Ayrıca gayrımenkul projeleri için 
fon şirketleri devreye sokularak vergi indirimi sağ-
landı. “Lüksemburg modeli”nden yararlanan şir-
ketler arasında PepsiCo, fedEx, Procter & Gamb-
le, Amazon, ıkea, Deutsche Bank, E.ON ve fre-
senius medical Care (fmC) de bulunuyor. Ko-
nuyla ilgili görüşlerine başvurulan şirketler, “dai-
ma yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini” açık-
ladı. İddiaların odak noktasında bulunan danış-
manlık şirketi PwC ise “yürürlükteki yerel, Av-
rupa ve uluslararası vergi yasalarıyla uyum içinde 
davranıldığını” savundu.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, “Lük-
semburg yanlış yapmaz. Ülkemiz bir vergi cen-
neti değil” dedi. Belgelerin ait olduğu dönemde 
Lüksemburg’un başbakanlığını yapan, AB Ko-
misyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise “Eğer 
soruşturma açılırsa görevimi suistimal etmeyecek, 
soruşturmanın gidişatı üzerinde herhangi bir et-
kide bulunmayacağım” ifadelerini kullandı. AB 
Komisyonu’nun konuyla bağlantılı olarak iki ayrı 
konuda, “haksız rekabet” şüphesiyle soruşturma 
başlattığı belirtildi. Soruşturma açılan şirketler 
arasında online alışveriş platformu Amazon’un da 
bulunduğu kaydedildi. Toplam 28 bin sayfa oldu-

VERGİ CENNETLERİ, LONDRA’NIN KONTROLÜNDE

BÜYÜKLERİN ‘YASAL’ VERGİ VURGUNU

ThE LEGAL PRoFITEERING ThRoUGh TAx 
EvASIoN By ThE GIANT CoMPANIES 

TAv hAvENS ARE UNDER ThE CoNTRoL oF LoNDoN 

U
luslararası kredi derecelendirme kurumu 
Moody’s, yaşlanan nüfusla birlikte, tasarruf 
hesaplarında ve küresel yatırımda azalmaya; 

dolayısıyla dünya ekonomisinin yavaşlamasına ne-
den olacağı uyarısında bulunuyor. Dünya hızlı bir şe-
kilde yaşlanıyor. Her yıl emekli olanların sayısı art-
tıkça, onların yerini dolduracak, çalışacak yaşta kişi 
sayısı azalıyor. Ancak uzmanlara göre bu durumu 
değiştirmek için çok geç kalınmış değil. Japonya’da 
yaşlılar için özel oyun alanları var. İtalya’da yaş-
lılara yönelik dans dersleri çok rağbet görüyor. 
Almanya’da ise hızla artan emekli sayısı, işşizlik-
ten daha büyük bir sorun. Almanya, dünyanın “sü-
per yaşlı” olarak bilinen, yani nüfusunun en az yüz-
de 20’sinin 65 yaş ve üstü olduğu ülkelerden biri. 
Elena Duggar, Moddy’s şirketinde risk bölümünden 
sorumlu: “Önemli bir demografik geçiş döneminde-
yiz ve tarihi değişikliklere tanık olacağız.”

Beş yıl içinde süper yaşlı ülkeler arasına beş ülke 
daha eklenecek. 2030 yılına kadar bu sayının 34’e 
çıkacağı tahmin ediliyor. Elena Duggar, “Bu, işgü-
cünde azalma yaşanacağı anlamına geliyor. Yaş-
lanma aynı zamanda ailelerin tasarruf hesapları-
nın azalması anlamına geliyor. Bu iki sonuç birlik-
te değerlendirildiğinde yaşlanmanın dünya ekono-
misi için önemli ölçüde olumsuz sonuçları olacağı-

I nternational rating institution Moody’s has made a 
warning that the savings accounts and global in-
vestments would decrease and consequently lead 

to a slow-down in the world economy parallel to the ag-
ing of the population. The world is aging rapidly. As the 
number of retired people increase every year, the number 
of people who are at an active age and would replace 
them decreases. However the experts say that it is not 
very late to change this situation. There special playing 
areas for aged people in Japan. Dance courses for the 
elderly people are very popular in Italy. On the other hand 
the rapidly increasing old population is a more serious 
problem than unemployment in Germany. Germany is one 
of the countries in the world which are called “super-aged 
societies” in which a minimum rate of 20 % of the popu-
lation is 65 years old or older. Elena Dugger who is re-
sponsible of the risk department of the company Moody’s 
says “We are in an important stage of demographic tran-
sition and shall witness historical changes.” Five more 
countries shall be added to the list of super-old countries 
within five years. It is estimated that this figure shall 
rise to 34 until the year 2030. Elena Duggar says: “This 
means there will be a decrease in the labour force. Aging 
means a decrease in the saving accounts maintained by 
the families at the same time. When these two factors are 
evaluated together, it is possible to say that aging process 

YAşlANAN NÜFUS DÜNYA 
EKONOMİSİNİ YAVAşlATACAK

THE AGING POPUlATION SHAll  
SlOW DOWN THE WORlD ECONOMY 

VOA, DW ve BBC

Vergi Cennetleri 
arasında ilk 
sıralarda yerini alan 
Lüksemburg’un 
dev şirketlere vergi 
kaçırmada yardımcı 
olduğu, 340 küresel 
şirketle gizli vergi 
anlaşmaları yaptığı 
ortaya çıktı. Paravan 
şirketler kurarak 
ülkelerinde vergi 
ödemeyen firmaların 
başındaysa IKEA, 
Apple, PepsiCo, 
FedEx, Amazon, 
Deutshe Bank, JP 
Morgan Chase ve 
Procter & Gamble 
gibi isimler yer 
alıyor. Bu şiketlere 
“yasal” vergi 
kaçırmanın yollarını 
öğreten şirket, 
Türkiye’de de 
faaliyette.

It has been revelaed 
that Luxemboug 

which ranks at the 
top of the tax havens 

has helped big 
companies in evading 

tax and concluded 
secret tax agreements 

with 340 global 
companies. The 

leading companies 
which evade paying 

their taxes in their 
countries by founding 

front companies in 
Luxembourg are 

IKEA; Apple, PepsiCo, 
FedEx, Amazon, 

Deutsche Bank, IP 
Morgan Chase and 

Procter&Gamble etc. 
The company which 

has taught these 
companies the legal 

ways of tax evasion is 
also active in Turkey.
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Birliği’ndeki ortaklarını dahi bilgilendirmeden, 
yüzlerce küresel şirketin vergi kaçakçılığı yapma-
sına yasal yollardan yardımcı oluyor. Küresel şir-
ketler, Lüksemburg’da kurdukları şube veya yan 
şirketlerle, kâr gerçekleştirdikleri ülkelere vergi 
ödemekten kurtuluyor. Lüksemburg da bu sayede 
milyarlar kazanıyor. Birçok devlet ise milyarlarca 
Euro vergi gelirinden oluyor. Lüksemburg’da ka-
ğıt üzerinde şirket vergisi yüzde 29,22 görünse de, 
holdingler için ülke yasalarına göre tamamen ya-
sal finansal mekanizmalar ve vergi kolaylıkları sa-
yesinde küresel şirketlerin bu oranın çok altında, 
hatta hiç denecek kadar vergi ödedikleri belirtili-
yor. Gizli anlaşmaların ortaya çıkmasına rağmen, 
sadece 500 bin nüfusa sahip Lüksemburg şirketle-
re tanıdığı imtiyazlardan vazgeçme niyetinde de-
ğil. Lüksemburg maliye Bakanı Pierre Gramegna, 
uygulamayı “kültürümüzün bir parçası” olarak 
tanımladı. Eskiden ana gelir kaynağı demir-çelik 
olan Lüksemburg, 30 yıl önce Avrupa’da bu sek-
törün çökmesinin ardından finans ve vergi cenne-
tine dönüşmeye başlamıştı.

Araştırmacılar, vergi kaçakçılığı uygulamasının 
siyasiler ve dev şirketler arasında yapılan uzun yıl-
lardır süregelen bir uzlaşma olduğunu ima ediyor.

Soru: Konuğumuz fransız Le monde gazete-
sinden Anne michel. Lüksemburg’da multimil-
yonerlerin lehine yapılan vergi kaçakçılığı ile il-
gili belgeleri yayınladınız. Siz araştırmanızda İkea 
dosyasını incelediniz. Bu şirketin Lüksemburg’la 
yaptığı anlaşma sayesinde ne kadar kazanç elde et-
tiğine dair bir tahminde bulunabilir misiniz?

Anne Michel: “ıkea’nın ya da incelediğimiz di-
ğer multimilyonerlerin ne kadar vergi kazancı elde 
ettiklerini tahmin etmek çok güç. Çünkü bu vergi 
anlaşmalarıyla, uygulanan vergi hükümlerinin sa-
dece bir kısımını görebiliriz. yine de analiz ettiği-
miz bu vergi anlaşmalarından birinde ıkea’nın or-
taklarından birinin Lihtenştayn merkezli bir vakıf 
olduğunu ve vergiden muaf olan bu vakfa yaklaşık 
5 milyar Euro kar payı aktarıldığını tespit ettik. 
Sadece bu operasyon üzerinden 730 milyon Euro 
vergi kazancı elde ettiklerini tahmin edebiliriz.”

Soru: Bu işlemler için şirketler daha çok ne tür 
bir mekanizma kullanıyor? Bize biraz açıklayabi-
lir misin?

Anne Michel: “Aslında Lüksemburg vergilen-
dirme bakımından tam bir alet kutusu gibi çalışı-
yor. Birbirinden farklı çok avantajlı vergi seçenek-
leri var. mesela holding şirketleri, tamamen ver-
giden muaf olmanı sağlayan bir statü, tüm bu fi-
nansal araçlar hiçbir yerde bulunmuyor. Bu me-
kanizmanın amacı, düşük vergiler yoluyla diğer 
ülkelerde organize olan kazancın Lüksemburg’a 
transferini sağlamak.”

Soru: Dünyaca ünlü şirketlerden hangileri bu 
sistemi kullandı?

Anne Michel: “Daha ziyade Apple, Amazon, 
Pepsi, Heinz gibi multimilyoner Amerikan şirket-
leri, ama aralarında ıkea gibi multimilyoner Av-
rupa şirketleri de bulunuyor. İkea ile ilgili çok il-
ginç bir şey keşfettik. Şirketin uyguladığı vergi ka-
çırma yöntemi sadece Lüksemburg tarafından de-

ğil, birçok vergi cenneti ülkeler tarafından da ka-
bul ediliyor.”

Soru: “Hangi ülkeler bu mali düzenlemele-
ri uyguluyor ve uygulanmasına müsaade ediyor?”

Anne Michel: “multimilyonerlere çok avantaj-
lı araçlar sunan tek ülke Lüksemburg değil. As-
lında bu yöntemi uygulayan üç ülke var: Özellik-
le Hollanda, İrlanda ve İsviçre. Ancak Lüksem-
burg ve Hollanda ile ilgili dikkat çeken bir nok-
ta var, bu ülkeler avantajlı vergi sistemlerini de-
ğiştirmeye hiç istekli değiller. Oysa İsviçre ve İr-
landa, tartışmalı vergi sistemleriyle ilgili reform-
lara başladılar.”

Vergi Cennetleri

Parası olan, bunu mümkün olduğunca elinde 
tutabilmek istiyor. vergiden tasarruf etmek ise bu 
amaca yönelik popüler bir yöntem. “vergi cenne-
ti” olarak adlandırılan yerler, uzun süre bu konu-
da olanak sağladı. Çok düşük oranlarda vergi top-
layan küçük ülke ya da bölgeler vergi cenneti yer-
ler olarak adlandırılıyor. vergi oranlarının yüksek 
olduğu ülkelerdeki kişi ya da kuruluşlar için, bu 
yerleri ikamet ya da işletme adresi olarak göster-
mek cazip olabiliyor. Bunlar, iyi korunan banka 
hesapları, düşük oranda finans piyasası denetimi 
ve düşük vergilerle karakterize edilen off-shore fi-
nans merkezleri olmaları bakımından yoğun ilgi 
görüyor. vergi cennetlerinde en çok rastlanan du-
rumlar arasında çok sayıdaki paravan şirketler yer 
alıyor. Bu firmalar söz konusu vergi cenneti ül-
kede sözde bir ikametgâh adresi gösteriyor. Oysa 
gerçek yönetim merkezi kendi ülkelerinde bulu-
nuyor. Genellikle küçük ada ülkeleri off-shore fi-
nans merkezleri olarak hizmet veriyor. Söz konu-
su yerler arasında daha çok eskiden İngiliz sömür-
gesi olan ülkeler ya da İngiltere’ye bağımlı olan 
ülkeler yer alıyor. Off-shore hesapları bu yüzden 
coğrafi olarak değil, hukuksal açıdan bir birlikte-
lik olarak anlaşılmalı. Bu finans merkezleri, nor-
mal hukuk kurallarının dışında kalıyor.

Bu adalardan biri de Jersey. Jersey, manş 
Adaları’nın en büyüğü ve İngiliz kraliyet ailesinin 
ikamet ettiği yerin tam karşısında yer alıyor. An-
cak özel hak ve yükümlülükleriyle, burası AB’nin 
bir parçası değil. Jersey Adası, onlarca yıl boyun-
ca, paralarını kendi ülkelerindeki finans yetkilile-
rinden kurtarmak isteyen tüm dünyadan zengin-
lere güvenli bir sığınak olarak hizmet etti. Bura-
daki vergi sistemi multi milyonerleri korudu. zira 
ortalama gelir sahibi bir kişi kendi ülkesinde yüz-
de 20 oranında vergilendirilirken, multi milyo-
nerler sadece yüzde 5 oranında gelir vergisi ödedi. 
Pek çok banka ve hedgefon da işlemelerini bu gibi 
yerlerde neredeyse hiç var olmayan finans piyasa-
sı denetimlerinden uzak bir şekilde gerçekleştire-
bildi. Avrupa Birliği ülkeleri vergi cennetleri saye-
sinde kaçırılan vergilerle yılda yaklaşık 1 trilyon 
Euro zarar ediyor.
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means without even informing its partners in the eu-
ropean union thereof. The global companies avoid pay-
ing taxes in the countries in which they obtain profits 
thanks to the branches and subsidiary companies that 
they have founded in Luxembourg. Luxembourg also 
gains millions but many states loose tax revenues in the 
amount of billions of euros in this way. Although the 
corporate tax rate is officially 29,22 % in Luxembourg, 
it is stated that the global companies pay a tax which 
is far below that and virtually no tax at all thanks to 
the totally legal financial mechanisms and tax conces-
sions which are in force in the country. Luxembourg, 
which has a population of only 500.000 seems not to be 
intending to give up the privileges that it has granted to 
the big companies despite the fact that the secret agree-
ments have been disclosed . The Minister of Finance of 
Luxembourg Pierre gramegna has described this prac-

tice as a part of their culture. Luxembourg the main 
source of income of which was iron and steel in the past 
has turned into a tax haven following the collapse of 
that sector in europe 30 years ago. The researchers sug-
gest that the practice of tax evasion has emerged as a 
result of a consensus that has been reached throughout a 
process of long negotiations between the politicians and 
the giant companies. 

Question: our guest is Ann Michel from the french 
newspaper Le Monde. You have published the docu-
ments related to the tax evasion which has been made 
in favour of the multimillionaires in Luxembourg. You 
have examined the file of Ikea during your research. 
Can You make an estimation about how much gain this 
company has obtained thanks to its agreement with the 
Luxembourg government? 

Anne Michel: it is very difficult to estimate how 
much gain has been obtained out of tax evasion by Ikea 
or other multimillionaires that we have examined. Be-
cause we can see only a part of the tax provisions that 
are applied by reviewing these tax agreements. However 
in one of the tax agreements that we have examined, we 
have seen that one of the partners of Ikea was a char-
ity foundation based in Lichtenstein and that Ikea has 
transferred approximately €5 billion to this foundation 
which was exempt from taxation. . We can estimate 
that Ikea has obtained a gain out of tax evasion in the 
amount of €730 million euros only through this opera-
tion. 

Question: what kind of mechanisms do the compa-
nies use for these transactions? , Could you please make 
some explanation about this issue? 

Anne Michel: In deed Luxembourg works just like 
a tool box regarding taxation. It offers very different 
and advantageous tax alternatives. For example tax 
exemption is granted to the holding companies, which is 
a privilege that is not in the force in any country. This 
mechanism aims at transferring the gains which are or-
ganised in other countries to Luxembourg by means of 
charging low-level of taxes.

Question: Which of the world-renowned companies 
have used this system?

Ann Michel: This system has been preferred mostly by 
the multi-millionaire American companies like Apple, 
Amazon, Pepsi and Heinz but there are also multimil-
lionaire european companies like Ikea among them. We 
have discovered something very interesting about Ikea. 
The tax evasion methods applied by this company is also 
accepted by tax havens other than Luxembourg like Cy-
prus and gibraltar. 

Question: which countries practice this financial 
regulation or allow it to be practised? 

Anne Michel: Luxembourg is not the only country 
which provides various advantages tools to the multi-
millionaires. There are in deed three countries which 
apply this method: especially Holland, Ireland and 
Switzerland. However there is an eye catching fact in 
this respect, namely that Luxembourg and Holland are 
not willing to change their advantageous tax systems 
while Switzerland and Ireland has already launched 
reforms about their disputed tax systems. 

Tax havens 

Anybody who has some amount of money would like 
to keep it as much as possible. Tax evasion is a popular 
method aimed at realizing that goal. The so-called tax 
havens have offered an opportunity in this respect for a 
long time. Small countries or regions which collect very 
low amounts of tax are called tax havens. It might be 
attractive for the individuals or companies who and 
which are active in the countries which impose high tax 
rates to register their legal domicile or place of business 
in these tax havens. Such places attract an intensive in-
terest since they are offshore financial centres which are 
characterised by well protected bank accounts, a low lev-
el of supervision on the financial markets and applica-
tion of low tax rates. on of the most frequently observed 
facts about the tax havens is that there are many front 
companies there. These companies show a so-called reg-
istered office in that tax haven while the real center from 
which their activities are run are in their own country. 

generally small island countries provide service 
as offshore financial centres. Most of them are former 
english colonies or countries which were dependent to 
england. For that reason offshore accounts must be un-
derstood as a unity not from the geographical but legal 
point of view. These financial centres operate outside the 
normal legal rules. one of those islands is Jersey. Jersey 
is the biggest one of the Channel islands and is located 
just across the location where the british royal family 
resides. However this island is not a part of the euro-
pean union due to its special rights and obligations. 
For many years Jersey has served as a secure shelter for 
the rich people from all over the world who wanted to 
get rid of being monitored by the fiscal officials in their 
country. The tax system which is in force in this island 
has provided protection for the multimillionaires. Be-
cause while a person with an average income has to pay 
an income tax of 20% in his country, multibillionaires 
have only paid 5 % in Jersey. Besides, the banks and 
hedge funds were also given the opportunity to realise 
their transactions in such places like jersey where there 
was almost no control on the financial markets. The eu-
ropean union countries incur losses in the amount of 
approximately €1 trillion a year as a result of the taxes 
which are evaded thanks to the tax havens.
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nı söylemek mümkün,” şeklinde konuşuyor. Confe-
rence Board adlı araştırma şirketine göre, yaşlı sa-
yısının artması, önümüzdeki on yılda küresel büyü-
meyi yüzde bir oranında azaltabilir. Ekonomist ya-
zar Fariborz Kadar’a göre bu değişiklikleri dikka-
te almamak ciddi bir risk olur: “Ekonomik büyüme 
oranları yavaşlayacak, gençler işşiz kalacak, bazı 
ülkeler hem içte hem de dışta ciddi sorunlar yaşa-
yacak. Göçmenler istenmeyecek, onlara karşı tep-
ki artacak. Kuşkusuz dünyamızın böyle bir hal alma-
sını istemiyoruz.”

Ekonomi profesörü Kishore Kulkarni’ye göre, çö-
züm çok kolay bulunabilir: “Amerikan nüfusundaki 
en büyük artış doğumların artmasıyla değil, göçmen 
sayısının artmasıyla oluyor.”

Amerika’da ortalama doğum oranı her kadın için 
1.9; bu ortalama da göçmen ailelerdeki yüksek do-
ğum oranı nedeniyle yükseliyor.

İş dünyasının gözü ‘yaşlı nüfusun cebinde’

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2050 yılına kadar 
60 yaş üstü nüfus, mevcut rakamı ikiye katlayıp 2 
milyara ulaşacak. Dünya genelinde yaşlı nüfusunun 
sağlığını geliştirmeye yönelik maliyet hükümetleri 
kaygılandırırken iş dünyası ise bu durumu ekonomik 
kazanç sağlanacak bir fırsat olarak değerlendiriyor.

AARP’nin verilerine göre ABD’de 50 yaş üze-
ri nüfusun yarattığı ekonomik değer bir yılda yak-
laşık 7.1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Merill 
lynch’in verilerine göre, 60 yaş üstü tüketicile-
rin 2020’ye kadar satın alma gücü 15 trilyon do-
lara ulaşacak. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Sa-
vaş dönemleri arasında doğanlar yılda 120 milyar 
dolar harcıyor ve ABD’de kumarhanelere gidenle-
rin yüzde 64’ünü de 50 yaş üstü nüfus oluşturu-
yor. Avrupa’da da 60 yaş üstü kadınlar, 25 yaş altı 
kadınlara kıyasla cilt bakım ürünlerine iki kat daha 
fazla para harcıyor. (voa-bbc)

shall lead to significantly negative consequences for the 
world economy” in this regard. According to the research 
company Conference Board, the increase in the aged 
population may lead to a decrease of one percent in the 
global growth in the coming ten years. It would be a great 
risk not to take these changes into consideration ac-
cording to the economist writer Fariborz Kadar. He says 
the following: “The rates of economic growth shall slow 
down, the young people shall be unemployed and some 
countries shall suffer serious problems both inside and 
outside. The emigrants shall not be wanted and the reac-
tion against them shall increase. It goes without saying 
that we don’t want our world to fall into such a situation.” 
According to the economy professor Kishore Kulkarni, a 
solution to this problem may be found very easily. “The 
biggest part of the increase in the population of USA is 
caused not by an increase in the number of births but an 
increase in the number of emigrants.” He says. The aver-
age rate of birth for every woman is 1.9 in USA and the 
main factor that accounts for this rate is the high rate of 
births in emigrant families. According to the United Na-
tions (BM) the number of the population over 60 years 
of age shall be doubled and reach 2 billion until the year 
2050. While the governments in the world are concerned 
about the cost of the services related to protecting the 
health of the old population, the world of business evalu-
ates this situation as an opportunity to obtain economic 
gain. According to the data of AARP, the economic value 
created by the population over 50 years of age a year is 
evaluated to be approximately 7.1 trillion USD. According 
to the data of Merill lynch, the purchasing power of the 
consumers who are over 60 years of age shall reach 15 
trillion USD up to the year 2020. Those who were born 
during the period between the second world war and the 
cold war spend 120 billion USD a year and 64 % of those 
who frequent the casinos are people who are 50 years 
old and older. On the other hand women over 60 years of 
age spend twice the amount spent by the women under 
25 years of age for skin care products (voa-bbc). 
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İsviçre’de Gizli Hesabı Olanlara Vergi Şoku

vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla banka 
bilgilerinin mübadelesiyle ilgili imzalanan ulus-
lararası anlaşma diğer gelişmelerin gölgesinde 
kaldı. Halbuki Almanya federal maliye Bakanı 
Wolfgang Schäuble’nin öncülüğünde ve toplam 
50 ülkenin imzasıyla varılan anlaşma, mali uz-
manlar tarafından ‘devrim niteliğinde karar’ ola-
rak niteleniyor ve özellikle İsviçre, Lüksemburg 
ve Liechtenstein gibi Avrupa ülkelerindeki ban-
kalarda gizli paraları olanlar için ‘kara haber’ ola-
rak tanımlanıyor.

30 Ekim Perşembe günü Berlin’de toplam 50 
ülkeden maliye Bakanları ve temsilcilerinin katı-
lımıyla ama sessiz sedasız düzenlenen uluslarara-
sı konferansta alınan kararlara göre hesaplarla il-
gili ülkeler arası veri paylaşımının önündeki hu-
kuki engeller kaldırıldı. Kararla kendi yaşadıkları 
ülkenin dışında bir bankadaki hesap sahiplerinin 
konuyla ilgili vergiye tabi bilgilerini ülkelerinde-
ki mali kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Bankalardaki kara paralarla mücadeleyi yıllar-
dır en ön safta sürdüren maliye Bakanı Schäuble, 
bankacılığa ilişkin gizlilik kuralların değiştirilme-
si anlaşmasının vergi kaçakçılığını önleme ve ver-
gi adaleti sağlama yolunda atılmış ‘tarihi önem-
de’ bir karar olduğunu açıkladı. Birçok ülkenin 
maliye bakanları da ‘vergi kaçİranlar için cennet’ 
olarak nitelendirilen ülkelerdeki gizli banka he-
saplarının yıllardır peşinde ve hesapların kimle-
re ait olduğunu belirlemek için yoğun girişimler-
de bulunuyor.

Tahminlere göre Alman vatandaşlarının sade-
ce İsviçre bankalarındaki gizli hesaplarında 150 
milyar Euro vergilendirilmemiş birikim bulu-
nuyor. Şu an itibarıyla Alman vergi yasaları, giz-
li hesaplarda bulunan paralarını maliyeye ihbar 
eden vergi kaçakçılarına önemli oranda ceza in-
dirimi sağlıyor. Söz konusu yeni anlaşmanın giz-
li hesaplara ulaşılmasını kolaylaştırması, aynı za-
manda 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren cezadan 
muaf tutan kanunun sertleşecek olması, kendini 
ihbar edenlerin sayısının rekor seviyeye ulaşması-
na neden oldu.

Buna göre başka ülkelerde gizli hesap açarak 
vergi kaçırdığı için kendini ihbar edenlerin sa-
yısı 31 bini buldu. İhbarlar sonucunda 30 mil-
yar Euro ek vergi tahsil edebileceğinden yola çı-
kılıyor.

AB Sayıştayı’ndan 20 yıldır aynı rapor

Bu arada Sayıştay, 20 yıldır her yıllık rapo-
runda, AB fonlarının yüzde 5’e yakın bir bö-
lümünün kanunlara uygun ve ekonomik har-
canmadığını belgeliyor. 900 muhasebe müfet-
tişi ve tercüman Lüksemburg’da bulunan Avru-
pa Birliği (AB) Sayıştayı’nın çatısı altında, AB 
Komisyonu’nu ve üye ülkeleri denetliyor. Bir-
liğin bağımsız kurumlarından olan Sayıştay, 
AB fonlarının kullanımını denetlemekle görev-
li. Genelde faaliyetlerini gözden ırak sürdüren 
Sayıştay’ın başkanı senede bir kez basının kar-
şısına çıkar ve yıllık raporunu sunar. 5 Kasım 
yine rapor günüydü. Ama 20 yıldır değişen bir 
şey yok. AB üyesi 28 ülkeden birer temsilcinin 
bulunduğu Sayıştay, 20 yıldır her yıllık raporun-
da, AB fonlarının yüzde 5’e yakın bir bölümü-
nün kanunlara uygun ve ekonomik harcanma-
dığını kanıtlıyor. 

AB’nin mali denetleme organı bu yüzden 20 
yıldır da AB Komisyonu’na vergi mükelleflerinin 
paralarının gereğince kullanıldığını bildiren bir 
beyan göndermiyor. Bu sene de durum aynı. Av-
rupa Parlamentosu’nda bütçe kontrolünden so-
rumlu olan Hristiyan Demokrat Birlik üyesi ın-
geborg Gräßle durumu “Ne yazık ki sevindirici 
bir jübile değil bu. 20 yıldır haddinden fazla yan-
lış yaptığımızı görmek hoş değil. Ama bu 20 yıl-
lık süre zarfında çok şey oldu. Genel tablonun 
daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Ama yine 
de gerektiği kadar iyi değil.“ sözleriyle özetliyor.

‘AB fonları harcanırken daha özenli davra-
nılmalı’

Sayıştay’ın raporunda, AB‘nin 148 milyar Eu-
roluk bütçesinin 7 milyar Euroluk bölümünü ge-
çerli yasal düzenlemelere uygun bir şekilde har-
camadığı eleştirisi getiriliyor. Ancak bu sonucun 
7 milyar Euronun tamamıyla israf edildiği anla-
mına gelmediğini belirten Sayıştay üyesi Lazaros 
Lazarou, yanlış formların doldurulmuş olabilece-
ğini ya da karmaşık fatura kurallarına uyulma-
mış olabileceğini kaydetti.Sayıştay Başkanı vitor 
Caldeira ise, sık sık dile getirdiği uyarısını yinele-
di. “AB Komisyonu ve üye ülkeler, AB fonlarını 
harcarken daha özenli davranmalı. Özellikle de, 
Avrupa vatandaşlarının beklentilerine yanıt vere-
cek sonuçlara ulaşmalılar.“ diyen Caldeira, ayrıca 
yıllık raporu sunarken, birçok AB projesine ayrı-
lan kaynakların bütçe yılı içinde harcanmak zo-
runda olduğunu hatırlattı ve bu zorunluluktan 
doğan zaman baskısı ile paranın özenle değil ace-
lece harcandığına dikkat çekti.
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The international agreement signed related to the 
exchange of bank information in order to prevent tax 
evasion was overshadowed by other developments. But 
the agreement reached with a total of 50 countries’ sig-
natures and under the leadership of germany Federal 
Finance Minister Wolfgang Schäuble, is qualified as “a 
decision in the nature of revolution” by financial experts 
and especially defined as ‘black news’ for those who have 
secret money in banks in european countries such as 
Switzerland, Luxembourg and Liechtenstein. 

Legal obstacles in front of data sharing between the 
countries related to the accounts were removed as per 
the decisions taken in the international conference held 
with the participation of Finance Ministers and repre-
sentatives from a total of 50 countries but quietly in 
Berlin on 30 october Thursday. The account holders in 
a bank out of the country in which they reside are re-
quired to notify the information subject to the tax to fi-
nancial institutions in their countries with this decision.

Finance Minister Schäuble, who has been maintain-
ing the fight against black money in the banks at the 
most forefront for many years, explained that the agree-
ment on changing confidentiality rules concerning the 
banking was a ‘historically important’ decision taken on 
the way of ensuring tax justice and preventing tax eva-
sion. Finance ministers of many countries are in the pur-
suit of hidden bank accounts in the countries qualified 
as “heaven for tax evaders” for many years and making 
intense attempts to find out the holder of these accounts. 
According to estimates, there’s 150 billion euro untaxed 
savings in hidden accounts of german citizens only 
in Swiss banks. Currently german tax laws provide a 
substantial penalty reduction to tax evaders who notify 
their money deposited in hidden accounts to the finance 
office. Due to this aforementioned new agreement facili-
tates to access hidden accounts, at the same time the law 
exempting the penalty will be harsher from the date of 
January 1, 2015, the number of those who inform on 
themselves reached record level. 

Accordingly, the number of those who inform on them-
selves for tax evasion by opening hidden accounts in other 
countries, reached 31 thousand. It is expected to be able 

Yolsuzluk özellikle karma finansmanda

AB fonları ile teşvik edilen projelerin yüzde 
80’i ortak finansman ile hayata geçiriliyor, do-
layısıyla yarısını AB Komisyonu, diğer yarısını 
da üye ülkeler, yani bir şehir ya da bölge üstleni-
yor. Avrupa Parlamentosu üyesi ıngeborg Gräßle, 
özellikle karma finansman söz konusu olduğun-
da birçok yolsuzluğun yapıldığını kaydediyor. 
Gräßle, “Aslında üye ülkelerdeki idari makamla-
rın bu tür vakaları gün ışığına çıkarmaları gerek. 
Bu üzücü bir durum. Ama yapmıyorlar. Aslında 
düzenli denetimlerle bu tür yolsuzlukların yarısı-
nı kolaylıkla saptamak mümkün olabilmeli.“ şek-
linde konuşuyor.

Örnekler bol: çiftçiler daha yüksek teşvik ala-
bilmek için hayvanların otlandığı araziyi orman-
lık alan olarak ibraz ediyor, sosyal projelerde gö-
revlilere çok yüksek maaş veriliyor ya da çok yük-
sek fiyata mekanlar kiralanıyor. Gräßle, üye ülke-
lerdeki yetkililerin aslında bu gibi durumları fark 
etmeleri gerektiği kanısında. “yanlış bilgi akışını 
açığa çıkarmadığımız için, bazı üye ülkelerin işi-
ni hâlâ çok kolaylaştırıyoruz.” saptamasında bu-
lunan Gräßle, “yanlış bilgileri kabullendiğimiz 
için, üye ülkenin hatalı davrandığını öğrenemez-
sek, bu yolsuzluklar olmaya devam eder ve bu-
nun olmaması gerek.” diyor.

Hile sonuçta kendine

AB bütçesinin büyük bölümü AB devletle-
rinin bütçe katkı payından oluşuyor. Bütçenin 
yaklaşık yüzde 90’ı teşvik olarak yine üye ülke-
lere geri dönüyor. Dolayısıyla üye ülkeler finan-
sal idarede hile yaptıklarında sonuçta kendileri-
ne karşı hile yapmış oluyorlar. Sayıştay, neredey-
se her AB ülkesinde kurallara aykırı uygulama-
lara rastlandığını bildiriyor. Sayıştay, AB bütçe-
sinin denetlenmesi sırasında sadece 14 adet ba-
riz ve ceza hukuku çerçevesinde aydınlatılması 
gereken dolandırıcılık vakası saptadı. Bu vaka-
lar ise Avrupa yolsuzlukla mücadele Bürosu‘na 
(OLAf) iletiliyor. (voa, dw, bbc)

to collect 30 billion euro additional taxes as a result of 
denunciations. Meanwhile, the Court of Auditors docu-
ments that some part close to 5 percent of eu funds have 
not been spent economically and pursuant to laws, in 
every annual report for 20 years. 900 accounting inspec-
tors and translators audit eu Commission and member 
countries under the roof of european union (eu) Court 
of Auditors located in Luxembourg. The Court of Audi-
tors among the independent institutions of the union, is 
responsible for auditing the use of eu funds. The presi-
dent of the Court of Auditors who usually executes the 
activities out of the sight appears in front of the press 
once a year and presents the annual report. Yesterday, it 
was the report day again (5 November). But nothing has 
changed for 20 years. The Court of Auditors comprising 
one representative from eu member 28 countries, proves 
that some part close to 5 percent of eu funds have not 
been spent economically and pursuant to laws, in every 
annual report for 20 years. 

For this reason, financial auditing organ of eu has 
not sent a declaration stating that the taxpayers’ money 
is used appropriately to eu Commission for 20 years. 
The situation is also same in this year. Ingebord gräßle 
who is the member of Christianity Democrat union 
responsible for budget control in european Parliament 
summarizes the situation with the following remarks 
“unfortunately, it is not a pleasing jubilee. It is not nice 
to see that we have made extremely much wrong things 
for 20 years. But many things occurred during this 20 
year period. It is possible to say that the general table is 
better. But still not as good as it should be.”

In the report of Court of Auditors, it’s criticized that 
the 7 billion euros portion of the eu’s 148 billion euros 
budget was not spent in accordance with the applicable 
legislation. However the Court of Auditors member La-
zaros Lazarou who states that this result doesn’t mean 7 
billion euros were completely wasted, said that wrong 
forms might have been filled or complex billing rules 
have not been followed. Meanwhile the president of 
Court of Auditors Vitor Caldeira reiterated his warning 
uttered frequently. Caldeira says “eu Commission and 
member countries must behave more attentively while 
spending eu funds. Particularly, they should reach the 
conclusions that will respond the expectations of euro-
pean citizens.”, also while presenting the annual report, 
reminded that the resources allocated for many eu 
projects are required to be spent within the budget year 
and drew attention that the money has been spent not 
attentively but in a hurry with the time pressure arising 
from this obligation. 

Corruption is especially in mixed financing

80 percent of projects encouraged by eu funds are 
realized through common financing, therefore the half 
is undertaken by eu Commission, and the other half is 
also undertaken by member countries, i.e. a province or 
region. european Parliament member Ingeborg gräßle, 
notes that many corruptions are done when especially 
there’s mixed financing. gräßle speaks that “Actually 
administrative authorities in member countries should 
bring such cases to the day light. This is a saddening 
situation. But they don’t do. In fact, it should be possible 
to easily detect half of this kind of corruptions through 
regular inspections.”

examples are abundant: farmers submit the land on 
which animals graze as forested lands for being able to 
receive higher incentives, very high salaries are paid to 
officers in social projects or the spaces are rent for very 
high prices. gräßle believes that in fact the officials in 
member countries are required to be aware of situations 
like this. gräßle who made a remark that “We’re still 
facilitating the work of some member countries, because 
we don’t reveal the wrong information flow.” and says 
that “Because we accept wrong information, if we can’t 
learn whether the member country behaves wrongly, 
these corruptions continue and it shouldn’t be.”

Large part of eu budget consists of budget contribu-
tion of eu countries. Approximately 90 percent of the 
budget goes back to member countries again as incen-
tives. Therefore, when member countries do something 
fraudulent, they would have deceived themselves ulti-
mately. The Court of Auditors reports that applications 
in violation of the rules are encountered in almost every 
eu countries. The Court of Auditors found out only 14 
apparent and fraudulent cases required to be elucidated 
within the framework of criminal law during the audit 
of eu budget. And these cases are forwarded to euro-
pean Anti-Fraud office. (voa, dw, bbc)

VERGİ CENNETLERİ, LONDRA’NIN 
KONTROLÜNDE

BÜyÜKLERİN ‘yASAL’ 
vERGİ vURGUNU

‘LegAL’ TAX PRoFITeeRINg BY LARge 
TAXPAYeRS

TAx hEAvENS ARE UNDER ThE CoNTRoL oF LoNDoN
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Kopenhag’da 21 ya-
şındaki Kopenhag Üniversitesi öğ-
rencisi Ceran, kısa bir zaman önce çanta-

sında bilgisayar yazıcısıyla trene bindi. Sabahki sı-
navın stresiyle, trende giderken “11 Eylül Saldırı-
ları Sonrası Amerika” adlı yazıyı okumaya başladı. 
Ancak trendeki bir yolcu, sadece sırt çantası taşı-
yan sakallı bir müslüman’ın terör saldırılarıyla ilgi-
li bir kitap okuduğunu görünce kaygılandı. İhbarı 
alan kent yetkilileri bütün kentte insan avı başlattı. 
Ceran’ın yüzü internette ve ulusal televizyon kanal-
larında yayınlandı. Arkadaşları Ceran’ın tutuklan-
masından veya sokakta vurularak öldürülmesinden 
korktuklarını söyledi. Babasının kendisi için ilk kez 
bu kadar endişe duyup ağladığını gördüğünü söy-
leyen Ceran, haberleri gördükten sonra polisi ara-
dı ve polisler gelinceye kadar üniversitedeki bir tu-
valette saklandı. Ceran ayrıca, durumu gördükten 
sonra İslamafobya’ın Kopenhag’da ne denli büyü-
düğünü anladığını, çünkü herkesin müslümanlar’ı 
terörist olarak gördüğünü söyledi.

Ceran’ın yaşadıklarını duyan bazı öndegelen di-
nadamları Amerika’daki müslümanlar’ın 11 Ey-
lül saldırıları sonrasında çektiklerinin aynısını 
Avrupa’daki müslümanlar’ın bugünlerde yaşadığı-
nı söylüyor. O zamanlar daha çok El Kaide korku-
su yaşanırken, şimdi herkesi ıŞİD ve ıŞİD safların-
da savaşmak için Avrupa’dan Suriye ve ırak’a giden 
binlerce cihatçının korkusu sarmış durumda. mer-
kezi New york’taki istihbarat firması Soufan Gru-
bu, içlerinde birçok Amerikalı’nın da bulundu-
ğu ıŞİD’e destek için Avrupa’dan en az 3 bin kişi-
nin gittiğini savunuyor. ıŞİD’e fransa’dan katılan 
bir militan, Belçika’da geçen yıl bir intihar saldırı-
sı düzenlemişti. Avrupa’da yetişen ve ıŞİD’e katılan 
gençlerin doğdukları veya büyüdükleri ülkelere geri 
dönmeleri halinde yaşanabilecek tehlike politikacı-
lar, medya ve halk arasında büyük tedirginlik yara-
tıyor. Danimarka’nın üçün-
cü büyük partisi olan Halk 
Partisi’nden marie Kra-
rup, bunun bir medeni-
yetler çatışması olduğu-
nu söyledi. Danimarkalı 
milletvekili, asıl kabahatin 
müslümanlar’a eşlerini döv-
me ve müslüman olmayan-
ların öldürülmesi izni veren 
İslam dininde olduğunu sa-
vundu. müslüman liderler, 
bu tür yaklaşımlar ve sün-
net gibi İslami uygulama-
ları kısıtlayan yasaların çık-
ması için verilen çabaların 
müslümanlar’a olan saygı-
yı azalttığına ve halkı höşgö-
rüden uzaklaştırdığına dik-
kat çekiyor. Almanya’nın 
Köln kentinde geçtiğimiz 
günlerde binlerce gösterici 
“köktenciliğe son - yabancı-
lar dışarı” sloganlarıyla gös-
teri yaptı, gösterilerde olay 
çıktı. müslüman liderler de 
Almanya’da Ağustos ayın-
da camiye atılan bir molotof 
kokteyliyle sokaklardaki pe-

C eran, who is 21 years old and a student at 
Copenhagen university in Copenhagen, 
boarded the train with a computer printer 

in its bag a short while ago. With the stress of the 
morning exam, he began to read the article titled as 
“America After 11 September Attacks” while travel-
ling in the train. However, a passenger on the train 
worried just to see a bearded Muslim who carries a 
backpack reading a book related to terrorist attacks. 
The provincial officials who received the notifica-
tion launched manhunt throughout the city. Ceran’s 
face was published in internet and national televi-
sion channels. His friends said that they’re afraid of 
Ceran to be arrested or be shot to death on the street. 
Ceran, who says that he saw his father worried and 
cried for him so much for the first time, called the 
police after he saw the news and he hid in a toilet 
until the police came. Ceran also said that he un-
derstood how far Islam phobia has expanded in Co-
penhagen after saw the situation, because everybody 
regards Muslims as terrorists. Some leading religious 
functionaries, who heard the suffering of Ceran, say 
that nowadays Muslims in europe are experiencing 
the same suffered by Muslims in America after 11 
September attacks. Those days, while there was much 
fear of Al Qaeda, now everybody is scared of ISIS 
and thousands of jihadists going to Syria and Iraq 
from europe in order to wage war on the lines of 
ISIS. The intelligence firm Soufan group headquar-
tered in New York, argues that at least 3 thousand 
people have gone from europe to support ISIS also 
containing many Americans inside. A militant who 
joined ISIS from France, has organized a suicide at-
tack last year in Belgium. The prospective danger in 
the event of young people who grown in europe and 
joined ISIS return the country in which they were 
born or grew up, causes great anxiety among politi-
cians, media and people. Maria Krarup from People’s  

çeli kadınlara yapılan sataşmaları yaşanan zorluklara 
örnek gösterdi. İngiltere’de Belediye Başkanı Boris 
Johnson, binlerce Londralı’nın terör zanlısı olarak 
izlendiğini açıkladı. Geçenlerde Paris’te bir kadın 
Opera Bastille’deki La Traviata oyununu izlemek is-
teyen bir kadın çarşaflı olduğu için salondan çıkarıl-
dı. fransa 2010 yılında peçe yasağını yürürlüğe koy-
muş olsa da, yasanın özel bir şirket tarafından polis 
çağırmadan uygulanması sık görülmeyen bir olay.

ılımlı müslümanlar da giderek Avrupa’da yaşa-
manın zorluklarından şikayet ediyor. Almanya’nın 
Bild gazetesi, müslüman kökenli gençlerin daha 
fazla suça yatkın olduğunu, ayrıca kadınlara ve eş-
cinsellere çok öfke gösterdiklerini savundu. Alman-
ya İslam Konseyi Başkanı Ali Kızılkaya, İslam kar-
şıtlarının İslam dinini kötü göstermeye çalıştığını 
söyledi. müslüman liderler şu anki durumu yavaş 
yavaş kötüye giden bir havadan ziyade birden de-
ğişen bir iklime benzetiyorlar. İslam dünyası uzun 
zamandır müslüman göçmenlerin Avrupa toplu-
muna entegre olmamasını eleştiriyordu. Son yıl-
larda, fransa ve Belçika peçe yasağını onaylarken, 
İsviçre’de yeni minare yapımına yasak getirmişti.

Kafa kesmeler, çarmıha germeler ve toplu katli-
amlarla ün yapan ıŞİD Avrupa’daki ortamı iyice ger-
miş bulunuyor. Kapalı bir kadın insanların kendisi-
ne “yarasa kadın” ve “cihatçı” dediklerini ve kendisi-
ne “eşarbının altında ne var” diye sorduklarını söy-
ledi. Danimarka’da bir Türk göçmen ailenin oğlu ve 
İngilizce ile mandarin okuyup danışman olarak çalı-
şan Ceran ve bazı genç müslümanlar, Danimarka’da 
kalmanın ne kadar akıllıca olduğunu sorgulama-
ya başladıklarını söylüyorlar. Ceran, Danimarka’da 
müslümanlar’a bakışın giderek kötüleştiğini ve sınırı 
geçip İsveç’e taşınmayı düşündüğünü anlattı. Ceran, 
Danimarkalılar’ın entegrasyonu dini ve kültürel de-
ğerleri unutmak olarak algıladığını ve kendisinin bu 
görüşe katılmadığını söyledi.

Party which is the third biggest party in Denmark, 
said that this is a conflict of civilizations. Danish 
deputy argued that the main fault arises out of Is-
lam which gives the permission to Muslims for kill-
ing non-Muslims and beating their spouses. Muslim 
leaders draw attention to such approaches and the 
efforts given to enact laws restricting Islamic practic-
es such as circumcision decrease the respect towards 
Muslims and take the people away from tolerance. 
Thousands of demonstrators performed a demon-
stration with slogans of “end to radicalism – foreign-
ers go out” in the previous days in Cologne province 
of germany, troubles were stirred up in demonstra-
tions. Meanwhile, Muslim leaders cited Molotov 
cocktails thrown into a mosque in August in ger-
many and the baiting toward veiled women on the 
streets as examples of the difficulties experienced. 
The Mayor Boris Johnson in england, expressed 
that thousands of Londoners are watched as terror 
suspects. Recently, a woman who wants to watch 
La Traviata play at opera Bastille in Paris was 
removed from the hall because of wearing abaya. 
even though France put into force the veil ban in 
2010, the implementation of the act by a private 
company without calling police is a rare event. 

In the meantime moderate Muslims are com-
plaining about the difficulties suffered increasingly 
in europe. germany’s Bild newspaper asserted that 
Muslim originated young people are more prone to 
the offense, besides they’re enraged much at women 
and homosexuals. germany Islam Council Chair-
man Ali Kızılkaya said that opponents of Islam are 
trying to show Islam religion bad. Muslim leaders 
liken the current situation to a climate changed sud-
denly rather than an atmosphere worsening slowly. 
Islamic world has been criticizing the integration of 
Muslim immigrants into european community for 
a long time. In recent years, while France and Bel-

gium approves the veil ban, 
Switzerland has also im-
posed ban on construction of 
new minarets. ISIS, which 
was known for cutting heads, 
crucifixion and massacres, 
has created tension in eu-
rope. A veiled woman said 
that people call her as “bat 
woman” and “jihadist” and 
ask her “what is under your 
scarf ”. In Denmark the son 
of a Turkish immigrant fam-
ily and Ceran who is study-
ing Mandarin and working 
as consultant in english and 
some young Muslims say that 
they started to question how 
sensible to stay in Denmark. 
Ceran told that the view to-
wards Muslims has gradual-
ly deteriorated and he thinks 
to move to Sweden by pass-
ing the border. Ceran said 
that Danish people perceive 
the integration as forgetting 
religious and cultural values 
and he doesn’t agree with 
this opinion.

Kopenhag 
Üniversitesi’nde 
öğrenci olan  
Alisiv Ceran  
yaptığı bir tren 
yolculuğu  
sırasında başka bir 
yolcu tarafından 
terörist sanılarak 
polise ihbar 
edildi. Antonio 
Faiola ve Suat 
Mekhener’in 
Washington 
Post’ta 
yayınlanan 
haberine göre, 
Müslüman 
liderlerin 
ayrımcılık ve 
saldırganlıktan 
şikayet ettiği 
Avrupa’da, 
terörist 
olmayan Alisiv 
Ceran terörist 
muamelesi 
gördü. 

Alisiv Ceran, who 
is a student at 
Copenhagen 
University, was 
informed to the 
police upon 
the supposition 
of a terrorist 
by another 
passenger 
during a 
train journey. 
According to the 
news published 
in Washington 
Post by Antonio 
Faiola and Suat 
Mekhener, Alisiv 
Ceran who is 
not a terrorist, 
was treated 
as a terrorist in 
Europe where 
Muslim leaders 
are complaining 
about 
discrimination 
and aggression. 

AvRUPALı mÜSLÜmANLAR zORDA

Amerikanın Sesi - Voice of America

EURoPEAN MUSLIMS ARE IN 
DIFFICULTy
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Dünyanın en büyük ihracatçılarından 
Rusya’nın Ukrayna ile savaşın eşiği-
ne gelmiş olmasına, ırak’ın ıŞİD terö-

rünün pençesine düşmesine ve Nijerya’nın Ebo-
la salgınından etkilenmesine rağmen petrolün va-
ril fiyatı son aylarda yüzde 20 oranında düştü. De-
utsche Bank’ın gelişen piyasalar baş iktisatçısı Ro-
bert Burgess, her mal ve hizmet gibi petrolün fiya-
tını da arz – talep dengesinin belirlediğini belirte-
rek şunları söyledi: “Küresel büyümenin durakla-
ması petrol talebini de düşürür. Avrupa gibi genç 
sanayi ülkelerinden de durgunluk sinyalleri geli-
yor. Çin büyüme politikasını ihracat ve yatırımlar-
dan tüketime kaydırdığı için ham madde ihtiya-
cı azalıyor. Talebin gerilemesi kadar, şimdiye kadar 
işletilemeyen kaynaklara modern teknolojiler saye-
sinde ulaşılabilmesi de petrol arzını arttırdı. Bu iki 
faktör hem petrol fiyatının gerilemesinde başlıca 
rolü oynadı.”

Rusya: Tedirginlik arttı

Rusya’nın dış ticaret gelirinin yüzde 70’i petrol ve 
doğalgazdan geliyor. Bu yüzden de petroldeki kü-
çük fiyat hareketleri dahi Rusya ekonomisinde bü-
yük sonuçlar doğurabiliyor. Petrol fiyatındaki her 
bir dolarlık düşüş Rusya için dış ticaret gelirlerin-
de 2 milyar dolarlık azalış demek. Petrolün şu anda-
ki fiyat seviyesi, moskova’nın 2010’dan bu yana elde 
ettiği en düşük petrol gelirine işaret ediyor.

Dış ticaret gelirindeki düşüşün ve dolayısıyla ül-
keye döviz girişindeki azalışın bir sonucu olarak da 
Rusya’nın para birimi Ruble üzerindeki satış bas-
kısı yoğunlaşmış durumda. Azalan gelirler nede-
niyle Rusya’nın mali kısıntıya gidebileceği beklen-
tilerini ise Devlet Başkanı vladimir Putin yanıt-
ladı. “Bütçemiz sağlıklı. Ancak olası bir revizyo-
nu tamamen gözardı edemeyiz” diyen Putin, her 
ne kadar bütçe üzerindeki baskı artsa da şu an için 
dengeli tablonun korunduğunu söyledi.

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de petroldeki 
düşüş iyi haber demek. Hükümet 2014 ithalatının 
neredeyse dörtte birinin sadece enerji ithalatı ola-
cağını öngörüyor. Toplam enerji ithalatı beklenti-
si ise 56 milyar doların üzerinde. Petrolde yaşanan 
düşüşler Türkiye’nin ithalat maliyetlerini önemli 
ölçüde düşürdüğü gibi, kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının ‘ekonominin yumuşak karnı’ olarak 
tanımladığı cari dengeye olumlu yansıyor. Lond-
ra merkezli Standard Bank gelişen piyasalar strate-
jisti Tim Ash ise, petroldeki her 10 dolarlık düşü-
şün Türkiye’de enflasyonu yüzde 0,3 ila yüzde 0,4 
düşürdüğünü hatırlatıyor. Petroldeki düşüşe bağ-

lı iyi haberler kısa sürede de gelmeye başladı. Son 
bir haftada benzine iki kez üst üste indirim geldi ve 
litre fiyatında toplam 19 kuruşluk bir düşüş yaşan-
dı. İstanbul’da benzinin ortalama litre fiyatı 4,71 
liraya inmiş durumda.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Ara-
bistan, petrol ihraç eden ülkeler birliği OPEC’te 
de önemli söz sahibi. Riyad isterse üretimi kısarak 
petrol fiyatlarının tekrar yükselmesini sağlayabilir. 
Ancak şu ana kadar buna yanaşmadılar. Gerekçe 
ise fiyatı yükseltince küresel pazar payını kaybetme 
endişesi. Suudi Arabistan’ın petrolde bir miktar 
düşüşü daha sindirebileceği ifade ediliyor. Özellik-
le ABD’nin artan petrol üretim kapasitesi, petrol 
üreticileri arasındaki rekabeti kızıştırmış durumda. 
Bu da üretimi kısıp fiyatı artırma seçeneğinin eski-
si kadar kolay olmamasına yol açıyor.

Avrupa: İlaç gibi gelen düşüş

Avrupa ekonomileri tekrar ekonomik durgun-
luk sinyalleri vermeye başlamışken düşen petrol 
fiyatları son günlerin en iyi haberi oldu. Avrupa 
ülkelerinin büyük kısmının net petrol ithalatçı-
sı olduğu düşünüldüğünde, maliyetler üzerinde-
ki baskının hafiflemesi büyük bir rahatlama an-
lamına geliyor.

Petrol fiyatlarındaki her yüzde 10’luk düşüş, 
Avrupa’daki ekonomik büyümeyi yüzde 0,1 can-
landırıyor. Ancak petrol fiyatları düştükçe yatırım-
cılar Avrupa’nın büyük enerji firmalarının hissele-
rini satıyor ve bu da borsaları düşürüyor. yine de 
düşük petrol Avrupa için pozitif bir gelişme ola-
rak algılanıyor.

Bu tabloya bütünüyle bakıldığında, Türkiye açı-
sından, en büyük üç ihraç pazarı (Almanya, ırak, 
Rusya), en çok turist çektiği (Almanya ve Rus-
ya) iki bölge, resesyon eşiğinde. Petrol fiyatlarının 
düşmesi, ekonominin daha da dibe vurması, bü-
yümenin iyice yavaşlaması demek.

Son açıklanan verilerle, işsizlik son beş yılın re-
korunu kırarak, yüzde 10’a, genç işsizlik yüzde 
19’a yükseldi. 9 ayda bütçe 11,9 milyar TL rekor 
açık (8,9 milyarı Suriyelilere sosyal yardım gideri) 
verdi. Cari açık “artan turizm gelirleri sayesinde” 
Ağustos’ta beklentinin (3,3 milyar dolar) gerisinde 
kaldı, 2,8 milyar dolar oldu. yıllık bazda, 50 mil-
yar doların altına indi. Petrol fiyatlarında düşüş, 
akaryakıt fiyatlarında, indirim getirecek ancak, 
bütçenin en önemli gelir kaynağı olan dolaylı ver-
gi (Akaryakıt Tüketim vergisi (ATv), Özel Tüke-
tim vergisi (ÖTv), KDv) gelirlerinde, zaten he-
defin altında olan artışı daha da aşağı çekecek. Baş-
bakan yardımcısı Ali Babacan’ın “yüzde 9 enflas-
yon, Türkiye için hayra alamet değil” dediği gibi, 
petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş de, ekonomi için 
hayra alamet görünmüyor.

B arrel price of oil declined by 20 percent in 
recent months despite Russia’s being on the 
verge of war with ukraine as one of the 

world's largest exporters, Iraq's falling into the clutch-
es of ISIS terror and Nigeria’s being affected through 
the ebola epidemic. "The discontinuance of global 
growth will also reduce the demand for oil. Recession 
signals are being received from the young industrial 
countries just like europe. The need for raw materials 
is also decreasing because China has shifted its growth 
policy to consumption from investment and export. 
oil supply increased by reaching the resources which 
could not be exploited until now thanks to modern 
technology in parallel with decline in demand. And 
these two factors played a major role in the decline of 
crude oil prices" said Robert Burgess, chief emerging 
markets economist at Deutsche Bank , by mentioning 
that the price of oil is determined by the supply and 
demand balance just like goods and services 

Russia: Anxiety increased 

70 percent of Russia's foreign trade income comes 
from oil and natural gas. As such, even small price 
movements in oil prices cause large consequences for 
the Russian economy. each and every one-dollar 
decline in oil prices corresponds to a decrease of $ 2 
billion in Russia's foreign trade income. The current 
level of oil prices indicates the low oil revenue gained 
by Moscow since 2010. 

As a result of the decline in foreign trade income, 
and therefore the decline in country's foreign exchange 
inflows, pressure on sales in Russia's currency, ruble, 
has intensified. President Vladimir Putin replied the 
questions as to expectations of Russia's fiscal retrench-
ment due to decrease in revenues by saying "our 
budget is strong. But we cannot completely ignore the 
occurrence of a possible revision," and continued his 
words by adding “although the pressure on the budget 
has increased the balanced situation is maintained for 
the moment. “The fall in oil prices means good news 
for Turkey which is dependent on foreign energy. The 
government expects that energy alone will constitute 
almost one fourth of Turkey’s total imports in 2014. 
Total energy imports expectation, on the other hand, is 
over 56 billion dollars. The declines experienced in oil 
reduces Turkey’s imports spending significantly while 
it has positive impact on the trade balance which is 
defined as the 'soft underbelly of the economy' by the 
credit rating agencies. Tim Ash, emerging markets 

strategist at the London-based Standard Bank, re-
minds the fact that each and every 10-dollar fall in 
oil prices lowers the inflation rate in Turkey by 0.3 
per cent to 0.4 per cent. The good news concerning the 
decline in oil prices began to arrive in a short time. 
gasoline discount was made two times successively 
last week and a total of 19 kurush decline in liter 
price took place. The average price per liter of petrol 
in Istanbul has declined to 4.71 T.L. 

The world's largest oil producer, Saudi Arabia has 
an important status in oPeC (organization of the 
Petroleum exporting Countries). Riyadh can increase 

the oil prices if it desires by decreasing the production. 
However, until now they have not done this. This is 
because they worry to lose their global market share if 
they increase the prices. It is expressed that Saudi Ara-
bia can resist a further slight decrease of in oil prices. 
Competition among oil producers has increased espe-
cially with the increasing uS oil production capacity. 
This indicates the fact that the option of narrowing 
production for increasing the price is not as easy as it 
used to be. 

Europe: A decrease like a shot in the arm 

The falling oil prices were the best news of the last 
days when european economies began to give reces-
sion signals again. Considering that the majority 
of european countries are oil importers, decreasing 
pressure on costs means a great relief when their 
economies are in such a bad condition. each 10 
percent drop in oil prices, enlivens economic growth 
in europe by 0.1 percent. However, as the oil price 
falls, the investors sell the shares of major energy 
companies in europe, and this causes a sliding trend. 
Nevertheless, low oil prices are perceived as a positive 
development for europe. When the complete picture 
is viewed considering the status of Turkey, the three 
largest export markets of Turkey (germany, Iraq, 
Russia) and two countries (germany and Russia) 
from where Turkey receives most of her incoming 
tourists are on the brink of recession. Decline in oil 
prices denotes bottoming out of the economy even 
more and completely slowdown of growth. 

Latest unemployment data shows a record for the 
last five years with an increase by 10 percent and 
with an increase in youth unemployment by 19 per-
cent. The budget deficit also showed a record by 11.9 
billion T.L. (social aid expenses of 8.9 billion T.L. 
spent for Syrians) in 9 months. The current account 
deficit was behind expectations and became 2.8 bil-
lion T.L. due to "increased tourism revenues" in Au-
gust (3.3 billion dollars). The current account deficit 
fell below 50 billion T.L. on annual basis. Decline 
in oil prices, will bring reductions in fuel prices how-
ever, it will lower in the increase in income obtained 
from indirect taxes (Fuel Consumption Tax (ATV), 
Special Consumption Tax (SCT), VAT) which are 
the most important source of income for the budget 
and which are already below the target. The rapid 
decline in oil prices does not seem to be a good sign 
for the economy just like " 9 percent inflation also not 
a good sign for Turkey" as Ali Babacan, the Deputy 
Prime Minister, has mentioned earlier.

Jeopolitik krizlere ve salgın hastalıklara 
rağmen ham petrol fiyatının hızla 
düşmesi ekonomistleri tedirgin 
ediyor. Rusya, İran ve Venezuela gibi 
ihracatçı ülkeler zor durumda. Küresel 
ekonomiden gelen yavaşlama sinyalleri 
ve biriken stoklar petrol fiyatlarını sert 
biçimde düşürdü. Bu beklenmedik düşüş 
Rusya gibi petrol ihraç eden ülkelerin 
gelirlerini azaltırken, Türkiye gibi ithalatçı 
ülkelerin maliyetlerini düşürüyor.

The economists are troubled due to fall in 
crude oil prices rapidly despite the geopolitical 
crises and epidemics. Oil exporting countries 
such as Russia, Iran and Venezuela are in a 
difficult situation. Slowdown signals received 
from the global economy and accumulated 
stocks have lowered the oil prices 
dramatically. This unexpected decline in oil 
prices is reducing the incomes of oil-exporting 
countries such as Russia while lowering the 
cost of importing countries such as Turkey. 

KAZANÇLI ÇIKAN VE KAYBEDENLER

JEOPOLİTİK RİSKLERE KARŞıN 
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v ladimir Putin, 1 Aralık’ta Türkiye’yi 
resmen ziyaret etti. Onun bu seya-
hati, Rus-Türk ilişkileri tarihi bo-

yunca, en kısa süreli (sadece birkaç saat sür-
dü) olanıydı ancak sonuçları açısından son 
derece önemli olduğu kanıtlandı. Rusya ve 
Türkiye, 20 milyar dolara mal olacak bir nük-
leer santral ve “Güney Akımı’nın yerini ala-
cak ve Türkiye’yi önemli bir bölgesel ener-
ji merkezine dönüştürecek yeni bir doğalgaz 
boru hattı inşası konusunda anlaştılar.

Siyasi analistlere göre, vladimir Putin’in 
Ankara ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüş-
meler, Rusya için en uygun zamanda gerçek-
leştirildi. Atatürk döneminden beri belki de 
ilk kez bir Türk lider, Rusya-Türkiye ilişkile-
rine bu denli sıcak bir karşılık veriyor. Oysa 
aynı esnada, İslam dünyasına karşı aşırı spe-
külatif davranmakla suçlayarak “saldırgan” 
olarak nitelendirdiği Batılı ülkeler hakkında 
çok olumsuz bir biçimde konuşuyor. Rus Dı-
şişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisinden 
okutman vladimir Avatkof, böylece Türk 
medyasının bir bölümü, ziyareti, “iki yalnı-
zın” buluşması olarak vaftiz etmiş durumda 
diyor. Avrupa Birliği’nin politikasından hoş-
nutsuz olan “iki yalnız”, Brüksel’e çok tatsız 
bir sürpriz yaptı. Başlangıçta vladimir Pu-
tin, basın toplantısında, Güney Akım (yak-
laşık 60 milyar metreküp taşıma kapasitesine 
sahip olacak “mavi altın”) doğalgaz boru hattı 
çalışmalarının kesildiğini açıkladı. Rus lider, 
“Görüyoruz ki projenin gerçekleştirilmesin-
de engeller yaratılıyor. Avrupa eğer boru hattı 
inşasına devam etmek istemiyorsa proje, ger-
çekleşmeyecek. Bunda başka bir şey var.” di-
yerek konuşmaya son verdi.

Yunanistan’ın Pozisyonu

Hidrokarbonlar konusunda uzman olan 
Dmitri marounits’e göre Güney Akım pro-
jesine ara verilmesi, Avrupa Birliği’nin pozis-
yonunu etkilemek isteyen Kremlin’in bir ça-
basını oluşturuyor. İster Güney Akım’la ister-
se AB için belirli bir doğalgaz boru hattı pro-
jesinden daha az uygun olan alternatif bir çö-
züm elde etme konusunda, onu, anlaşmaya 
zorlamak istiyor. Gazprom’un Başkanı Alek-
sey miller’in belirttiği gibi vladimir Putin’in 
Ankara ziyareti sırasında, Karadeniz’i geçerek 
Türkiye’ye ulaşacak bir doğalgaz boru hattı in-
şası için mutabakat zaptı imzalandı. Bunun 
aracılığıyla Güney Akım yoluyla taşınması 
planlanan aynı miktarda doğalgaz (60 mil-
yar metreküp) aktarılacak. Bunun, 14 milyar 
metreküpü Türkiye’de kalacak ve mavi yakı-
tın kalan miktarı, yunanistan’a doğru akacak.
Aslında Rusya için iki proje arasında çok fark 
yok. Her iki proje de şu anda moskova’nın 
temel sorununu çözüyor: Transfer düzeni ve 
gaz tedariki için “sorumsuz” Ukrayna’yı istis-
na tutuyorlar. Her iki projenin yapım mali-
yeti de yaklaşık olarak aynı. Bununla birlik-
te moskova, işbirliği için Türkiye’ye, ülke 
için gaz fiyatlarının yüzde 6 oranında (Bilgi-
lere göre Türkler, yüzde 15’lik indirim iste-
di.) düşürülmesi şeklinde bir bonus vermek 
zorunda kaldı ayrıca bu, böylesine önemli bir 
proje için kabul edilebilir bir maliyet. Tersine, 
AB için Güney Akım boru hattı projesinin 
iptalinin ekonomik ve siyasi maliyeti var. Ön-
celikle Avrupa Birliği’nin bazı ülkeleri, kendi 
toprakları üzerinden boru hattı geçiş ücretle-
rinden gelecek önemli gelirden mahrum ka-
lacak. vladimir Putin’e göre Bulgaristan, yıl-
lık yaklaşık olarak 400 milyon dolar kaybe-
decek. İkincisi, Türkiye, AB’nin artık Rusya, 
Azerbaycan ve muhtemelen İran’dan hidro-
karbonları kendisi aracılığıyla tedarik etmek 
zorunda kalacağı bir enerji kavşağına dönü-
şüyor. Bu akımların kontrolü, Türkiye’nin 
müzakerelerde, özellikle Türkiye’nin AB’ye 
muhtemel katılımı meselesine dair, çok daha 
güvende hissetmesine izin verecek.

V ladimir Putin paid an official visit to 
Turkey on December 1st. His trip was 
the shortest one throughout the history 

of Russian-Turkish relations (was only for a few 
hours) however the extremely important results 
thereof were proved soon. Russia and Turkey 
agreed on the construction of a nuclear power 
plant which will cost $ 20 billion as well as the 
construction of a natural gas pipeline which will 
replace the "South Stream project and make 
Turkey a key regional energy hub. 

According to political analyst, Vladimir Pu-
tin's visit to Ankara and his negotiations with 
the President of Turkey, Recep Tayyip erdoğan, 
were conducted at the most appropriate time 
for Russia. First time a Turkish leader, perhaps 
since the Atatürk’s period, has given so much 
of a warm response to the Russia-Turkey rela-
tions. However, at the same time, he talks in a 
very negative way about Western countries ac-
cusing them of behaving excessively speculative 
against the Islamic world and describing them 
as "aggressive". Vladimir Avatkof Lecturer at 
the Russian Ministry of Foreign Affairs’ Diplo-
matic Academy says that in this way a part of 
the Turkish media baptized the visit as a "meet-
ing of the two lonely”. The "two lonely”, who are 
dissatisfied with the european union's policy, 
have made a very unpleasant surprise to Brussels. 
Initially Vladimir Putin announced in his press 
conference that the South Stream (which would 
have capacity of approximately 60 billion cubic 
meters transport of "blue gold") natural gas pipe-
line works were stopped. "We see that obstacles 
are created in the realization of the project. If 
europe does not want to continue the construc-
tion of the pipeline project then it will not be re-
alized. We see something else on this issue." said 
the Russian leader and ended the conversation. 

Greece's Position 

Interruption of the South Stream project, ac-
cording to Dmitri Marounits, an expert on hy-
drocarbons, is one of Kremlin's efforts for trying 
to influence the position of the european union. 
Kremlin wants to enforce european union to 
make an agreement as to South Stream or for ob-
taining an alternative solution which is less suit-
able than a specific natural gas pipeline project. 
A Memorandum of understanding was signed 
during Vladimir Putin's Ankara visit, as Alexei 
Miller, the Ceo of gazprom, has mentioned, to 
build new gas pipeline route via the Black Sea 
to reach Turkey. The same amount of natural gas 
(60 billion cubic meters) planned to be trans-
ported through the South Stream will be trans-
ferred by this pipeline. 14 billion cubic meters 
of this will remain in Turkey and the remaining 
amount of blue fuel will go to greece. As a mat-
ter of fact there is not much difference between 
the two projects for Russia. Both projects currently 
solve the fundamental problem of Moscow: They 
keep the "irresponsible" ukraine as exception as to 
transfer scheme and gas supply. And actually the 
construction cost of both projects is approximately 
the same. However, Moscow had to give a bonus 
in the form of making a 6 percent of discount in 
the gas prices to Turkey for cooperation (Turks 
asked for a discount of 15 per cent based on the in-
formation received) however this is an acceptable 
cost for such an important project . on the other 
hand, cancellation of the South Stream pipeline 
project caused economic and political costs to the 
eu. First and foremost, some countries of the eu-
ropean union, will be deprived of considerable 
income from pipeline transit fees they would re-
ceive. For example Bulgaria will lose about 400 
million dollars annually according to Vladimir 
Putin’s statements. Additionally, Turkey will now 
become an energy hub for the hydrocarbons to be 
supplied by Russia, Azerbaijan and possibly Iran 
to the eu. The control of these streams will make 
Turkey feel much more confident particularly in 
negotiations as to the issue of Turkey's possible ac-
cession to the eu.

yALNızLAR İTTİfAKıNDAN  
NE KAzANıLDı?

Türkiye-Rusya ittifakı, Türkiye’nin enerji kavşağı olarak anahtar rolüne ilişkin Rus medya analizlerinde, bir “yalnızlar ittifakı” olarak nitelendirilerek ele alınıyor. Putin ve Erdoğan, nükleer santral yapımı 
dışında, Güney Akım doğalgaz boru hattının yeni bir sürümü üzerinde anlaştılar. Ayrıca AB, enerji kaynakları için Ukrayna’dan daha güçlü ve ihtiraslı yeni bir transit ülke ile birlikte olmak durumunda artık

Turkey-Russia alliance, regarding the key role of Turkey as an energy hub is discussed by being defined as "the alliance of the lonely" in the Russian media analysis. Putin and Erdoğan agreed 
on a new version of the South Stream gas pipeline, in addition to the construction of a nuclear power plant. Moreover, EU now has to be together with a new transit country which  

is more powerful and ambitious than Ukraine for the energy resources.

Rus-Türk işbirliğinin etkileri üzerinde konuşur-
sak o zaman, Moskova ve Ankara’nın kendi çı-
karları için karşılıklı saygı temelinde bir yakınlaş-
ma eğiliminde olduğu açıktır. İkili ilişkilerdeki iler-
lemenin bir sembolü, Türkiye’de Akkuyu Nükleer 
Santrali inşaatı için Rus projesi olabilir. Rus lide-
rin belirttiğine göre bu proje, “ ‘Öde, sahip ol, ya-
rarlan’ ilkesi temelinde -ilk kez- inşa edilecek is-
tasyon olarak bu anlamda benzersiz olacak. Bu-
nun anlamı, Rus inşaat şirketinin, nükleer istasyo-
nunun sahibi olacağıdır. Tabii ki bu proje, yaklaşık 
20 milyar dolarlık büyük bir yatırım olacak.” Tesi-
sin 2022’de tamamlanması planlanıyor. İki taraf 
için uzlaşılamaz tek sorun, Suriye. Bununla birlik-
te bu farklılıklar, artık Ankara ve Moskova arasın-
da büyük işbirliği potansiyelini etkisizleştiremiyor.

Considering the effects of Russia- Turkey cooperation 
we can say that it is clear that there is a trend of intimacy 
between Moscow and Ankara for their own interests on 
the basis of mutual respect therebetween. A symbol of the 
progress in bilateral relations can be Russian project to be 
prepared for the Akkuyu Nuclear Power Plant construction 
in Turkey. This project will be unique as the first plant to 
be built on the basis of "Pay, Own, Benefit” principle ac-
cording to the Russian leader. This denotes the fact that 
the Russian construction company will be the owner of the 
nuclear plant. Of course, this project will be a giant invest-
ment of approximately $ 20 billion. "The plant is scheduled 
for completion in 2022. The only issue for both sides to 
have an agreement on is the Syria issue. However, these 
differences no longer can have negative effect on the great 
cooperation potential between Ankara and Moscow.

Moskova-Türkiye Yakınlaşması Intimacy Between Moscow And Turkey 

WHAT WAS gAINeD FRoM THe ALLIANCe oF THe LoNeLY? 

Gevork mirzayan
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şöyle sıralıyor: “DNA’ya hasar vermesi; Artan pre-
matüre doğumlar ve düşük riskleri; Nöral tüp ku-
surları ve aneansefali de dahil olmak üzere doğum 
kusurları (beyin ve kafatasının büyük kısmının ol-
mayışı); Çoklu omurilik tümörleri; Non-Hodykin 
lenfoması; Çocuklarda sinirsel davranışta aksaklık-
lar; dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktivite ile 
bağlantılı dikkat noksanlığı.” 

Entropy gazetesinde araştırmanın yayımlan-
masından beri, mıT’deki bir araştırmacı ve Uni-
on of Concerned Scientists adlı birliğin üyesi 
şunu ortaya çıkardı ki, glifosat, aslında, toprak-
taki bitkilerden toplanıyor ve gıdalarımızda bu-
lunuyor – ki monsanto bu suçlamayı sürekli ola-
rak reddetmekte. Araştırmaya göre, glifosat akü-
mülasyonunun olumsuz etkisi, “sinsidir ve zaman 
içerisinde kendisini yavaş yavaş gösterir; keza enf-

A fter decades of rearing hogs, Danish farm-
er IbBorup Pedersen was alarmed at the 
growing incidence of malformations and 

biological defects among his newborn piglets. De-
formities included gaps in piglets’ skulls, deformed 
bones, missing limbs and even a female piglet with 
testicles. Never having witnessed such large num-
bers of deformed pigs before, Pedersen realized that 
it was after switching three years earlier to Mon-
santo’s gMo feed– which had been grown with 
glyphosate–that these birth defects began to appear. 
Pedersen had the piglets’ bodies sent to a Danish 
laboratory for analysis. The results were clear; there 
were high concentrations of Monsanto’s glypho-
sate pesticide, commonly known as Roundup, in 
the piglets’ organs.[1] The analyses’ findings were 
subsequently published in a recent Journal of en-

vironmental and Analytical Toxicology. Pedersen’s 
experience is another blow against Monsanto’s pub-
lic relations campaign to convince governments, 
farmers and consumers that Roundup is one of the 
world’s safest pesticides and poses no risk to animal 
and human health. For many years Monsanto has 
stood by this myth with fanatical religious fervor 
against all existing independent evidence to the 
contrary. While there are an increasing number of 
studies in the scientific literature identifying the 
health risks associated with gMo consumption 
and glyphosate independently, no research has yet 
been conducted to assess the combined synergistic 
adverse effects of gMos and pesticides in animal 
models and humans. 

The original foundation of agricultural biotech-
nology was to advance sales of pesticides by engi-
neering crops to become immune to toxic spraying. 
While weeds and insect pests would be eradicated, 
targeted crop would be spared, thereby allowing 
farmers to spray massive amounts of chemicals on 
soy, corn, cotton, sugar beets and other agricultural 
foods without injury. 

This was the assumption that led to the agro-
genetic revolution. only during the past decade 
with more and more gM products in our diets, 
and more and more farm acreage being sprayed 
with glyphosate and other toxic pesticides and her-
bicides, are the long term health risks to animals, 
humans and the environment being more fully rec-
ognized within the scientific community.

Pesticides Constitute Threat for human Life 

Annual runoffs of pesticides into rivers, streams 
and reservoirs have complicated the extent to 
which humans are being exposed to life threatening 
chemicals on a daily basis. It was never the mission 
of Monsanto and the cartel of agro-chemical seed 
companies to increase yields and produce drought 
resilient crops. The evidence of higher gM crop 
yields was an aftereffect. However, data are now 
coming in from independent agro-science commu-
nity showing that the years of higher gM yields are 
short lived and drop dramatically thereafter to lev-
els far below those yields harvested from traditional, 
organic farming methods.

glyphosate’s adverse effects on Pedersen’s piglets is 
only one example of the pesticide’s health risks. In 
a major paper published by earth open Source, 
“gMo Myths and Truths: An evidence-Based ex-
amination of the Claims Made for the Safety and 
efficacy of genetically Modified Crops,” Kings Col-
lege molecular geneticist Michael Antoniou, molec-
ular biologist John Fagan and gM Watch’s Claire 
Robinson outline the known health risks now shown 
to be associated with glyphosate: DNA damage; 
Premature births and miscarriages; Birth defects 
including neural tube defects and anencephaly (ab-
sence of large parts of the brain and skull; Multiple 
myeloma; Non-Hodgkin’s lymphoma;Disruption of 
neurobehavioral development in children, includ-
ing attention deficit disorder and attention deficit 
hyperactivity disorder.

Since the release of the study in the journal 
entropy, a researcher at MIT has discovered that 
glyphosate is in fact taken up by plants from the soil 
and found in our food—an accusation Monsanto 
continues to deny. The study says that the negative 
impact of glyphosate accumulation “is insidious 
and manifests slowly over time as inflammation 
damages cellular systems throughout the body.” In 
addition to being linked with problems ranging 
from cancer to infertility, a connection may also 
be made to the rising number of adults acquir-
ing Parkinson’s Disease. A couple earlier studies on 
individual cases found a correspondence between 
glyphosate exposure and the onset of Parkinson’s. 
There are now growing concerns that glyphosate 
consumed by mothers and infants in gM tainted 
foods might be giving rise to the autism epidemic 
that continues to worsen each year and now stands 
at almost 1 in 50 children.

DÜNYA ÇAPINDA YIKICI SAĞLIK VE ÇEVRE ETKİLERİ

İNSANLığA KARŞı KÜRESEL 
GDO’LU GıDA SAvAŞı

DEvASTATING hEALTh AND ENvIRoNMENTAL EFFECTS WoRLDWIDE 

THe gLoBAL gM FooD WAR AgAINST HuMANITY 

On yıllar boyunca domuz besledikten 
sonra, Danimarkalı çiftçi ıbBorup Pe-
dersen, yeni doğan domuzcukların ara-

sında giderek artan oranda kusurlu doğum ve bi-
yolojik bozukluklar fark edince alarma geçti. Ku-
surlu oluşumlar arasında, domuzların kafatasla-
rında boşluklar, deforme olmuş kemikler, eksik 
uzuvlar ve hatta testisli doğan dişi domuzlar var-
dı. Daha önce hiç bu kadar fazla sayıda deforme 
domuzla karşılaşmamış olan Pedersen, tüm bun-
ların aslında üç yıl önce monsanto’nun ürettiği 
ve glifosatla yetiştirilmiş GDO’lu yeme geçtikten 
sonra başladığını fark etti. Pedersen, domuzcuk-
ların cesetlerini Danimarka’daki bir laboratuvara, 
analiz için gönderdi. Sonuçlar açık ve netti: Do-
muzcukların organlarında, monsanto’nun Roun-
dup olarak bilinen glifosatlı böcek ilacından yük-
sek yoğunluklarda bulunmuştu. Analizlerin so-
nuçları, daha sonra Çevre ve Analitik Toksikoloji 
Gazetesi’nde kısa süre önce yayımlandı. 

Pedersen’in yaşadığı deneyim, montanso’nun 
hükümetleri, çiftçileri ve tüketicileri, Roundup’un 
dünyanın en güvenilir böcek öldürücülerinden 
biri olduğu ve insan ve hayvan sağlığına herhan-
gi bir risk doğurmadığı yönündeki ikna çabaları-
na ve kamu ilişkileri kampanyasına yeni bir dar-
be indirmiş oldu. monsanto, yıllardır mevcut ba-
ğımsız kanıtlar tam tersine işaret etse de, bu ya-
lana fanatikçe sarılmıştı. GDO tüketimi ve glifo-
satla bağlantılı ayrı ayrı sağlık riskleri konusun-
da bilimsel literatürde giderek artan sayıda araş-
tırma varken, henüz GDO ve böcek öldürücüle-
rin birleşik halde insan ve hayvanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini değerlendirmek için herhangi 
bir araştırma yürütülmedi. Tarımsal biyoteknolo-
jinin temeli; mahsullerin toksik spreyleme karşı-
sında bağışıklık kazanmaları için bir takım mü-
hendislik çabalarına konu olması suretiyle böcek 
ilacı satışlarını ilerletmekti. Otlar ve böcek illetle-
ri ortadan kaldırılırken, hedeflenen mahsul kur-
tarılacak; dolayısıyla çiftçilere, soya, mısır, pa-
muk, şeker kamışı ve diğer tarımsal gıdalara zarar 
vermeksizin yüksek miktarlarda kimyasal sprey-
lenmesi imkanı verilecekti. Bu, agro-genetik dev-
rime yol açan bir varsayımdı. Sadece son on yılda 
diyetlerimizde giderek artan sayıda GDO ürünü 
ortaya çıkınca ve çok daha geniş hektarlar glifosat 
ve diğer toksik böcek öldürücüler ve bitki öldü-
rücülerle spreylendikçe, insan, hayvan ve çevreye 
yönelik uzun vadeli sağlık riskleri, bilimsel toplu-
luk içinde daha bilinir hale geliyor. 

Böcek Öldürücüler İnsan Yaşamı İçin Tehdit

Böcek öldürücülerin her sene nehirlere, su re-
zervlerine, akarsulara akması ise, insanların ya-
şamlarını tehdit eden kimyasallara her gün ma-
ruz olma düzeylerini daha da karmaşıklaştırıyor. 
mahsulleri artırmak ve kuraklığa dayanıklı mah-
suller üretmek, ne monsanto’nun ne de agro-
kimya tohum şirketlerinin misyonu hiçbir za-
man olmamıştır. Daha yüksek miktarda GDO’lu 
mahsul toplanması ise, ikincil bir etki sonucudur. 
Bununla birlikte, bağımsız agro-bilim toplulu-
ğundan gelen veriler, yüksek GDO mahsullerinin 
olduğu yılların kısa süreli olduğu ve bu mahsulle-
rin daha sonraları geleneksel, organik tarım yön-
temleriyle toplananlardan çok daha aşağı düzey-
lere çarpıcı biçimde düştüğünü göstermektedir. 

Glifosat’ın çiftçi Pedersen’in domuzcukları üze-
rindeki olumsuz etkisi, böcek öldürücülerin sağ-
lık risklerine verilecek örneklerden sadece biridir. 
Earth Open Source tarafından yayımlanan “GmO 
myths and Truths: An Evidence-Based Examinati-
on of the Claims made for the Safety and Effi-
cacy of Genetically modified Crops / GDO yalan-
ları ve Gerçekleri: Genetiği Değiştirilmiş mahsül-
lerin Güvenliği ve Etkinliğine Dair yapılan İddi-
aların Kanıt-Temelli İncelenmesi” başlıklı önem-
li bir raporda, Kings College’den moleküler gene-
tik bilimci michael Antoniou, moleküler biyolog 
John fagan ve Gm Watch’dan Claire Robinson, 
glifosatla bağlantılı olduğu bilinen sağlık risklerini 

Governments realize that genetically modified foods pose serious dangers to human and environmental health as well as national food security. Local populations and farmers who switched to GM 
seeds are becoming more vocal about the failure of GM promises and want to hold these private companies accountable.

Hükümetler, genetiği değiştirilmiş gıdaların insan ve çevre sağlığına olduğu kadar ulusal gıda güvenliğine ciddi tehditler doğurduğunu farkına varıyorlar. Halklar ve GDO’lu tohumlara geçiş 
yapan çiftçiler, GDO şirketlerinin verdikleri vaatleri tutmamaları karşısında seslerini giderek daha fazla yükseltiyorlar ve bu özel şirketlerin hesap verebilir kılınmasını istiyorlar.

Dr. Gary Null ve Richard Gale *



lamasyon, vücuttaki hücre sistemlerine zarar ve-
rir.” Kanserden kısırlığa dek birçok sorunla bağ-
lantılı olmasının yanı sıra, Parkinson hastalığına 
yakalanan artan sayıdaki yetişkinin durumuyla 
da bir bağlantı kurulabilir. Daha önceleri mün-
ferit vakalar üzerinden yapılan birkaç araştırma 
da, glifosata maruziyet ile Parkinson’un başlama-
sı arasında bir bağıntı kurmuştur. Anneler ve ço-
cuklar tarafından GDO ile lekelenmiş gıdalar içe-
risinde tüketilen glifosatın, her sene daha da kö-
tüleşen ve şimdilerde 50 çocuktan birinde görü-
len otizm salgınının artışına yol açabilir. 

Geçen her yıl, glifosatın güvenliğini sorgula-
yan bilimsel veriler artıyor

2014 yılı başında, Uluslararası Çevre Araş-
tırmaları ve Kamu Sağlığı Dergisi’nde, Sri 
Lanka’nın su sistemlerine karışan glifosat ile 
ölümcül, sebebi bilinmeyen, kronik bir böbrek 
yetmezliğinin –veya CKDu’nun- salgın şeklinde 
artması arasında bağlantı kuran bir araştırma ya-
yımlandı. Kısa süre öncesine kadar böbreği etki-
leyen bu yeni hastalık biçimine neyin yol açtı-
ğı konusunda bilimadamları herhangi bir kanıt 
sunamıyorlardı. Benzer gözlemler, El Salvador ve 
Nikaragua’da da yapılmış; insanların AİDS, di-
yabet ve lösemiden daha çok CKDu’dan öldü-
ğü görülmüştü. Bununla birlikte, her bölgedeki 
insanlar incelendiğinde, Roundup’a maruziyetin 
de tırmandığı fark edilmişti. Sri Lanka’lı bilima-
damlarının hipotezine göre, önceleri 1964 yılın-
da bir demir bağlayıcı kimyasal olarak keşfedilen 
glifosat toksik ağır metallerde de kullanılır olmuş 
ve vücut fark etmeden onları böbreğe bağlama-
ya başlamıştı. Araştırmacılara göre, bu ağır me-
tallerin birikimi sonucunda böbrek yetmezliği ve 
ölüm vakaları görülüyor.

2014 yılı başında, Arjantin’de Kordoba Sağlık 
Bakanlığı, kanser tümörlerinden yaşanan ölüm-
lerin çarpıcı biçimde arttığını, ulusal ortalamanın 
iki katına çıktığını fark etti. Sonradan fark edildi 
ki GDO mahsulleri ve toksik agro-kimyasalların 

With each passing year, the body 
of scientific data challenging the 
safety of glyphosate expands 

 In early 2014, the International 
Journal of environmental Research 
and Public Health published a study 
linking glyphosate runoff in Sri Lan-
ka’s water systems to an 
epidemic rise in a fa-
tal unknown chronic 
kidney disease or 
CKDu. until re-
cently scientists were 
unable to offer up evidence 
of what has been causing this 
new form of illness affecting the 
kidneys. Similar observations have 
been made in el Salvador and 
Nicaragua where more men die 
of CKDu than AIDS, diabetes 
and leukemia. However, in each 
regional population 
studied, Round-
up exposure is 
rampant. Sri 
Lankan scien-
tists hypothesize 
that glyphosate, origi-
nally discovered to act as 
a chelating chemical in 1964, 
takes up toxic heavy metals 
and binds them in the kidney 
without the body’s detection. 
According to the researchers, the 
buildup of these heavy metals 
ultimately leads to kidney failure 
and death.

In early 2014, the Ministry of 
Health in Cordoba, Argentina noted 
a dramatic rise in deaths from cancerous tu-
mors– twice the national average. It just so happens 
that the elevated rates of malignancies were being 

çok kullanıldığı bu bölgelerde artan oranda habis 
tümör oranları görülüyormuş. 

GDO’ların insan ve hayvanlara yönelik olarak 
doğurduğu sağlık risklerinden, bilimsel literatür-
de çok daha sık bahsediliyor. GDO’ların güveni-
lir olduğunu iddia eden kurumsal zirai araştırma-
lar, genellikle, gözlem altındaki hayvanlara yö-
nelik bir dizi “referans” diyeti kullanan bir araş-

tırma metodolojisine dayanıyor. Bu 
karmaşık araştırmalar, özellikle, 
herhangi bir standart referans 
kontrol grubu olmaksızın çok 
fazla sayıda veri üretmek üzere 
tasarlanmış. Bu durum, kurum-

sal bilimadamlarının, sonuçları 
birleştirip saptırmalarına imkan tanıyor. 

Ne mutlu ki son altı aydır monsanto ve di-
ğer GDO’lu tohum satan şirketlere karşı akın-
tı çarpıcı biçimde tersine döndü. Dünya ça-
pında Büyük Tarım devi, yeryüzünün en teh-
likeli ve en çok nefret edilen şirketi olarak bi-
linir. İyi haber ise; Büyük Tarım’ın küresel 

gıda egemenliği alanındaki emper-
yal stratejisine sürekli olarak 
bir darbe indirilmesi oldu; 
keza ulusal ve yerel hükü-
metler, genetiği değiştiril-

miş gıdaların insan ve çev-
re sağlığına olduğu kadar 

ulusal gıda güvenliğine ciddi tehdit-
ler doğurduğunu farkına varıyorlar. yerel 
halklar ve GDO’lu tohumlara geçiş ya-
pan çiftçiler, GDO şirketlerinin verdik-
leri vaatleri tutmamaları karşısında ses-
lerini giderek daha fazla yükseltiyorlar 
ve bu özel şirketlerin hesap verebilir kı-
lınmasını istiyorlar. Bm üyesi ülkelerin 

şimdiden yüzde 90’ı, Avrupa’nın büyük 
kısmı da dahil olmak üzere, ya GDO eti-

ketlendirmesini istiyorlar, ya da GDO mahsul-
lerinin yasaklanmasını. 
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reported in those regions where gM crops and toxic 
agrochemicals are most readily used.

gMos’ health risks to animals and humans are 
also being reported more frequently in the scientific 
literature. Corporate agro studies claiming gMos 
are safe will generally rely upon a research method-
ology that employs a variety of so-called “reference” 
diets to the animals under investigation. These con-
voluted studies are designed intentionally to produce 
an abundance of data without any standard refer-
ence control group. 

Fortunately during the past six months there has 
been a dramatic turning of the tide against Monsan-
to and other gM seed companies. Around the world 
the Big Ag giant is recognized as the most danger-
ous, most-hated corporation on the planet. The good 
news is that Big Agriculture’s imperial strategy for 
global food domination has been hit with setback 
after setback as national and local governments 
realize that genetically modified foods pose 
serious dangers to human and environmen-
tal health as well as national food secu-
rity. Local populations and farmers who 
switched to gM seeds are becoming 
more vocal about the failure of 
gM promises and want to 
hold these private compa-
nies accountable. Already 
ninety percent of uN 
member nations, 
including most 
of europe, 
either re-
quire gM 
labeling 
or have 
banned 
gM 
crops.
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Ülkeler bir adım geri attıkları ve iklim değişik-
liği ile küresel ısınmanın gelecekteki gıda teda-
riki açısından doğurduğu tehditleri yeniden göz-
den geçirdikleri için, GDO’lar giderek daha yük-
sek randıman sağlayıp kuraklığa direnç gösterme 
vaatlerini tutmamaya başladılar. Tam aksine, bir-
biri ardı sıra yapılan araştırmalar şu sonuca ulaş-
mamızı sağlıyor: GDO temelli tarım, insanların to-
hum ekmeye ve mahsul toplamaya ilk başladık-
ları zamandan bu yana en iç karartıcı başarısız-
lık olabilir. Guardian’da Haziran ayında yayımla-
nan bir haberde, Monsanto’nun Roundup Btbrin-
jal isimli patlıcanının Bangladeş pazarına girişin-

de yaygın bir başarısızlık yaşanmaya başladı; 
öyle ki beş çiftlikten dördü bu tohumu almama-
ya başladı. GDO’lu soya ve mısır da böceklere 
dirençlerini hızla kaybetmeye başladılar. Haşe-
reler ve otlar, gelecekte proses ürünleri üreten 
sanayi kollarının bağımlı olduğu temel mahsulle-
rin hasadının önündeki mega tehditlere dönüşü-
yor. latin Amerika’daki çiftçiler, Monsanto, Du-
Pont, Syngenta ve Dow gibi Büyük Tarım şirket-
lerinden beklenmedik mali sıkıntılarından ve ha-
satlarını devam ettirebilmek için daha fazla mik-
tarda böcek ilacı satın almaya mecbur kaldıkların-
dan dolayı tazminat talep ediyorlar. 

GDO’lu Gıdalar Böceklere Direncini Kaybediyor

As nations take a step back and reconsider the 
threats of climate change and global warning to 
future food supplies, GMOs are steadily failing 
to hold up to their promises of higher yields and 
drought resistance. To the contrary, study after 
study lean towards the conclusion that GMO-
based agriculture may be the most dismal fail-
ure since humans first started sowing seeds and 
harvesting crops. In June, the Guardian reported 
that the introduction of Monsanto’s Roundup Bt-
brinjal eggplant into Bangladesh is facing wide-

spread collapse, with a failure rate of four out of 
five farms. GMO soy and corn are rapidly losing 
their pest resistance. Bugs and weeds are turning 
into mega-threats to the future of yields of staple 
crops, which the industrial makers of processed 
foods depend on. Farmers in latin America are 
demanding compensation from Big AG compa-
nies such as Monsanto, DuPont, Syngenta and 
Dow for unexpected financial duress and being 
forced to purchase larger quantities of pesticides 
in order to sustain their harvests.

Gm Crops Are Losing Their Ability 
To Fend Off Pestsfend Off Pests 
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macaristan, ulusal anayasasında GDO’ları res-
mi olarak yasaklıyor. Brezilya’da, yani dünyanın 
en büyük GDO’lu soya üreticisi ülkede, ülkenin 
en büyük soya ticareti yapan işletmesi Bitkisel 
yağ Endüstrileri Derneği, artık monsanto’nun 
ıtacta soya filizlerini kabul etmeyecek. Amerikan 
hükümeti ve Dünya Ticaret Örgütü’nün deste-
ği olmaksızın monsanto’nun piyasa ağı kuruyup 
gidecek. Dolayısıyla, GDO endüstrisi, Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, dikka-
tini Afrika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya’ya 
odaklamalıdır; keza söz konusu bölgeler, GDO 
yalanlarını yutmaya en yatkın bölgeler olarak gö-
rünüyor. 

GDO’ların on yıldır sebep olduğu en büyük 
başarısızlıklardan biri ise, filipinler’de GDO’lu 
mısırın piyasaya sürülmesinin sonucunda yaşa-
nan korkunç çöküş oldu. filipinli mısır üreticisi 
çiftçilerin büyük kısmının ölmesi, “On yıllık Ba-
şarısızlık” adlı filmin yayımlanmasının ardından 
dünya gündemine oturdu. filmde, aileleri fili-
pin hükümetinin Amerikan hükümeti ve mon-
santo ile işbirliği içerisinde piyasaya GDO’lu mı-
sır sürmesinin ardından borç ve yoksulluk bata-
ğına saplanan çiftçilerin yaşantıları ele alınıyor-
du. Brezilyalı mısır çiftçilerinin de benzer bir ka-
deri paylaşmasını önlemek isteyen Brezilya’daki 
bir mahkeme, Bayer’in GDO’lu mısırının pi-
yasaya sürülmesini yasakladı. Karar, şimdilerde, 
bu ülkede gelecekte GDO’ların kabul edilmesi-
ni daha zor hale getirecek bir referans teşkil edi-
yor. ve Çin’in kısa süre önce GDO’lu mısır it-
halatını reddetmesi, tarım devlerini endişelendir-
di; keza en büyük potansiyel piyasalardan biri, 
GDO’ların güvenlik ve çevre etkisini yeniden de-
ğerlendirmek için bir adım geri attı. 

BM Tarım ve Kalkınma Komisyonu Mono-
kültür Tarımcılık Yöntemlerine Karşı Uyarıyor

Büyük Tarım şirketlerinin genetik deneylerde-
ki başarısızlıklara verdiği tek yanıt; eski başarısız-
lıkları telafi etmek üzere yeni GDO’lu tohumları 
geliştirmek oldu. Her yükselen böcek ilacı düze-
yine karşı koymak için genetik mühendislik ürü-
nü tohumlara ek olarak, diğer zehirli kimyasalla-
ra direnmek için genetiği değiştirilmiş yeni özel-
likler gündeme getiriliyor. ABD’de GDO’lu mı-
sır, pamuk ve soya yetiştirilen milyonlarca hektar 
tarım arazisi, aşırı böcek ilacı kullanımına direnç-
li süper otların istilasına uğradı. Böcek ilacı kulla-
nımı arttıkça, toprak kalitesi daha da bozuldu ve 
hektar başına elde edilen mahsul çarpıcı biçimde 
düştü. Bunun çiftçilere olan ekonomik maliyetle-
ri giderek altından kalkamaz hale geldi; keza bö-
cekler ve otlarla mücadele için yapılan harcama-
lar giderek arttı ve mahsuller azaldı. Çiftçiler ara-
sında geleneksel veya organik yöntemlerine geri 
dönme yönündeki son eğilim giderek ağırlık ka-
zanıyor. Bu durum ise, Bm Tarım ve Kalkınma 
Komisyonu’nun son raporuyla da uyumlu. Söz 
konusu rapor, şirketlerin egemenliğindeki mono-
kültür tarımcılık yöntemlerine karşı uyarıyor ve 
dünya nüfusunu doyurmak için en sürdürülebilir 
yol olarak küçük çaplı organik tarım ve çiftlik çe-
şitliliğini teşvik ediyor. 

Genetik Silahlar

Amerika’nın GDO’ları kabul etmesi, son yir-
mi yıldır, “önemli eşdeğerlik” şeklindeki ka-
nıtlanmamış varsayıma dayanıyor. USDA’nın 
Clinton’ın Beyaz Saray’daki ilk yıllarında verdiği 
bu karar, GDO tohumu şirketlerine, GDO’lu gı-
daların güvenliğini kanıtlayan kanıtlar sunmama 
hakkı tanıdı. Söz konusu karara göre, GDO’lar, 
GDO’lu olmayanlarla eşit görülüyor ve bunlara 
herhangi bir güvenlik düzenlemesi uygulanmı-
yor. Dolayısıyla, Büyük Tarım şirketlerinin, far-
masötik ilaçlar, proses gıdalar, böcek öldürücüler, 
kozmetikler ve kimyasal katkı maddeleri gibi di-
ğer ürünlere uygulanan sıkı düzenleyici engeller 
konusunda endişelenmelerine gerek yok. Bunun-
la birlikte, son yapılan araştırmalar, “önemli eşde-
ğerlik” sunmanın artık yanlış olduğunu gösteri-
yor. Amerikan hükümeti şayet Amerikan tarımını 
büyük bir sistem çöküşünden korumak için öncü 
bir rol üstlenemezse ve dünyanın diğer bölgele-
rinde tarımsal sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği-
ni destekleyemezse, belki de diğer uluslar bu öncü 
rolü üstlenecekler. 

Bununla birlikte, Rusya’nın üstlenmeyi plan-
ladığı en önemli girişim; ABD, İngiltere, fransa, 
Çin ve Rusya’dan gelen bağımsız ve uluslararası 
nitelikte bir araştırmacı ekibinin kurulmasıdır. Bu 
ekibin amacı; insan sağlığı karşısında GDO’ların 
doğurduğu tüm riskleri belirlemek üzere uzun va-
deli araştırmalar yürütmek ve GDO’ların, ekosis-
temleri yok etmek ve halkların yaşamlarını tehdit 
etmek üzere genetik mühendislik ürünü biyolojik 
silahlar olarak kullanılıp kullanamayacağını belir-
lemek olacaktır. Proje, “Kamusal Genetik Güven-
liği Derneği” isimli Rus bir STK tarafından başla-
tıldı. Projeyi başlatmasını tetikleyen şey ise, 2004 
yılında NATO’nun modern Toplum Sorunları 
Komitesi’nin yaptığı bir toplantıda, GDO’ların 

CoNTINueD FRoM PAge 31

Hungary officially prohibits gMos in its na-
tional Constitution. In Brazil, the world’s largest 
producer of gM soy, the country’s leading conglom-
erate of soy traders, the Association of Vegetable oil 
Industries, will no longer accept Monsanto’s Itacta 
soybeans. Without having the blessing from the uS 
government and the WTo, Monsanto’s sphere of 
markets would dry up. Therefore, the gMo indus-
try, in collusion with the uS State Department, has 
had to focus its attention on Africa and South and 
Southeast Asia, those regions that appear to be the 
most susceptible to accepting gMo myths. 

one of the most massive gMo failures, span-
ning a decade, has been the deplorable collapse of 
the introduction of gM corn in the Philippines. The 
decimation of Filipino corn farmers came to world 
attention following the release of the film “Ten Years 
of Failure” which follows the lives of farmers whose 
families fell into debt and poverty after the intro-
duction of gM corn by the Philippine government 
in cooperation with the uS government and Mon-
santo. Intent on avoiding a similar fate to Brazilian 
corn farmers, a Brazilian court banned the release 
of Bayer’s gM corn. The ruling now establishes a 
new precedent that will make the approval of future 
gMos in that country more difficult. And China’s 

potansiyel “genetik silahlar” olarak kullanılması-
nın tartışılması oldu. Eğer bu proje uygun bir fi-
nansman bulabilirse, bu proje, Büyük Tarım şir-
ketlerinin desteği olmaksızın, GDO’ların güven-
liği meselesini çözmek üzere saydam ve kamu-
nun erilebildiği verileri sunan en esaslı uluslara-
rası çaba olacaktır. 

GDO’lu Endüstriyel Tarımın, Dünya Çapın-
da Küresel Bir Tehdit

Sonuç itibariyle, ne mutlu ki GDO propagan-
dasının yanıltıcı olduğu giderek daha bariz bir hal 
alıyor. zaman geçtikçe, monsanto ve diğer GDO 
deneylerini daha da lanetlemek üzere daha fazla 
araştırma yapılıyor. GDO’lara ilişkin sahte vaat-
lerin Büyük Tarım Şirketleri ve ABD tarafından 
dünyanın gıda tedarikini denetlemek üzere tasar-
landığının herkes tarafından bilinir hale gelme-
si, sadece bir zaman meselesi. Bu demek değil-
dir ki GDO’lu gıdalar bir anda yok olacak. Daha 
ziyade, özel endüstri ve Amerikan hükümetin-
den “GDO’lu endüstriyel tarımın, dünya çapın-
da ulusal ekonomileri endişelendiren küresel bir 
tehdit olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmay-
la mücadele etmek üzere ivedi bir çözüm olduğu-
nu iddia eder nitelikte” yeni bir propaganda yay-
lım ateşinde bir artış da beklenebilir.

recent rejection of gMo corn importation has agro-
giants further worried as one of their largest poten-
tial markets takes a step back to reevaluate the safety 
and environmental impact of gMos

UN Agriculture and Development Commission 
Warns Against Monoculture Farming Methods 

Big agricultural companies’ only response to the 
failures of its genetic experimentation has been to 
increase the development new gM seeds to compen-
sate for the failures of the old ones. In addition to ge-
netically engineering seeds to withstand every higher 
levels of pesticides, new traits are being genetically 
engineered to withstand other toxic chemicals. In 
the uS, millions of acres of farmland growing gM 
corn, cotton and soy are experiencing invasions of 
super weeds resistant to over-pesticide use. As pes-
ticide use increases, soil quality is further depleted 
and yield per acre drops dramatically. The economic 
costs to farmers are becoming unsustainable as ex-
penditures to fight pests and weeds increase and 
harvests diminish. A recent trend among farmers 
to revert back to traditional or organic methods is 
gradually taking hold. This aligns well with the last 
uN Commission on Trade and Development report 
warning against corporate dominated monoculture 
farming methods and promoting farm diversity and 
small scale organic farming as the most sustainable 
way to feed to the world’s population.

Genetic Weapons 

American acceptance of gMos has been based 
upon unproven hypothesis of “substantial equiva-
lence” for over two decades. This ruling by the 
uSDA during the early years of the Clinton White 
House gave gM seed companies a free pass to avoid 
submitting evidence proving gM food safety. Since 
the ruling claims that gMos are identical to non-
gMos no compliance of safety regulations would 
apply. Therefore big agricultural companies do not 
have to worry over strict regulatory hurdles, which 
otherwise apply to other products such as pharma-
ceutical drugs, processed foods, pesticides, cosmetics 
and chemical additives. However, a recent flurry of 
research is now showing “substantial equivalence” 
is patently false. If the uS government is unable to 
assume a leading role in the endeavor to save Ameri-
can agriculture from a major systemic collapse, nor 
support the agricultural sustainability and food se-
curity in other regions of the world, perhaps other 
nations will.

However, the most important initiative Russia 
plans to undertake is the creation of an internation-
al and independent team of researchers from the uS, 
uK, France, China and Russia to conduct long term 
studies to determine once and for all gMo risks 
to human health, and whether or not gMo crops 
might be used as genetically engineered bio-weapons 
to destroy ecosystems and threaten the lives of popu-
lations. The project is being launched by a Russian 
Ngo, genetic Safety Public Association, after it 
noted that a 2004 meeting of the NATo Commit-
tee on the Challenges to Modern Society discussed the 
topic of gMos’ potential use as “genetic weapons.” 
If properly funded, this would be the most thorough 
international effort, without support from big agri-
cultural companies, to provide transparent, publicly 
available data to settle the question over gM safety. 

GM industrial agriculture: A Worldwide 
Global Threat 

In conclusion, the good news is that gMo propa-
ganda is increasingly being exposed as fallacious. As 
time passes, more and more research will inevitably 
emerge to further damn Monsanto and the gM ex-
periment. It is only a matter of time before the false 
promises of gMos will be exposed as orchestrated 
by big agricultural companies and the uS govern-
ment to control the world’s food supply. This is not 
to suggest that gM foods will disappear. Rather we 
can expect an increase in a new volley of propa-
ganda coming from private industry and the uS 
government claiming gM industrial agriculture is 
an urgent solution to combat climate change and 
global warming, a global threat worrying national 
economies throughout the world. 

DÜNYA ÇAPINDA YIKICI SAĞLIK VE 
ÇEVRE ETKİLERİ

İNSANLığA KARŞı 
KÜRESEL GDO’LU 

GıDA SAvAŞı

THe gLoBAL gM FooD WAR AgAINST 
HuMANITY 

DEvASTATING hEALTh AND ENvIRoNMENTAL 
EFFECTS WoRLDWIDE 
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Rusya Devlet Başkanı vladimir Putin’in 
yeni ortaya attığı boru hattı projesi hem 
Türkiye’nin “transit ülke” olma projesi açı-

sından hem Rusya’nın Ukrayna macerası sonrası Batı 
ile ilgili girdiği mücadelenin geldiği nokta bakımın-
dan bir dönüm noktası. Rusya ile Türkiye’nin böyle 
bir proje için anlaşmış olmaları yeni bölgesel denklem-
ler, Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkileri, Türk dünya-
sına uzanması, Ermenistan meselesi ile ilgili de müthiş 
fırsatlar ortaya koyuyor. Putin’in bu önemli politika 
değişikliği 2000’li yılların ortalarında Rusya’nın Gü-
ney Akım Projesi’ni ortaya atarak engellediği, Batı’nın 
Rus tekelini kırmak için destelediği Nabucco projesi-
nin farklı biçimde hayata dönmesi anlamına geliyor. 
Nabucco, Rusya’yı by-pass ederek Hazar’daki doğalga-

zın Türkiye üzerinden Batı’ya taşınmasını öngörüyor-
du. Putin Güney Akım’la bu projeyi bitirmişti. Şimdi 
ise bu kez benzer bir boru hattını moskova kendi eliy-
le hayata geçirecek. Bu proje Türkiye ile Azerbaycan’ın 
üzerinde çalıştığı TANAP’ın da Rus engeline takılma-
dan yürütülmesini kolaylaştıracak. Uzmanlara göre 
Putin attığı bu adımla Avrupa Birliği’ne rest çekti ve 
doğalgaz savaşını farklı bir noktaya taşıdı. Türkiye’yi 
de yanına çekmek için önemli bir adım attı. Bu durum 
Türkiye için de ciddi fırsatlar sunuyor. Türk-Rus ener-
ji işbirliği taraflar arasında karşılıklı bağımlılığı arttı-
racak, güçlü bir ticaret alanı ve belki de siyasi yakın-
laşma geliştirecek. Böyle bir alternatif iyi yönetilirse 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerinde de 
elini güçlendirecek bir potansiyele sahip olduğu açık.

R ussian President Vladimir Putin's pipeline project 
is a significant turning point both in terms of Tur-
key's being a "transit country" and the point Tur-

key has come in the struggle entered with West subsequent to 
Russia’s ukraine adventure. Russia and Turkey 's agreement 
on such a project creates new regional equations while it of-
fers terrific opportunities in terms of Turkey's relations with 
the eu and the uSA, Turkey's expansion to the Turkic 
world and the Armenian issue. Putin’s such an important 
policy change denotes revival of the Nabucco project in a 
different way which was supported by the West and which 
was prevented by Russia by putting forward the South 
Stream Project in the mid-2000s with an eye to break the 
Russian monopoly. Nabucco set forth the transport of the 
natural gas of Caspian Sea to the West via Turkey and by-

passing Russia. Putin had ended this project by virtue of the 
South Stream Project. Now Moscow will realize a similar 
pipeline this time by itself. This project will also facilitate 
TANAP on which Azerbaijan and Turkey are working 
without being prevented by Russia. According to experts, 
Putin stated his final decision with this step to the euro-
pean union and moved the natural gas war to a different 
spot. Putin at the same time took an important step to win 
Turkey over. This situation meanwhile offers significant op-
portunities for Turkey. Turkish-Russian energy cooperation 
will enhance mutual dependency between the parties, will 
develop a strong trade area and probably political intimacy. 
If such an alternative can be managed well Turkey clearly 
will have the potential to strengthen her hand in her rela-
tions with the european union and the united States.

TÜRK-RUS YAKINLAŞMASI

PUTİN’İN zİyARETİ BİR 
DÖNÜm NOKTASı

INTIMACy BETWEEN RUSSIA AND TURkEy

PuTIN’S VISIT:  
A TuRNINg PoINT 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Aralık’taki Ankara ziyareti çok önemli bir jeopolitik 

bir kırılmaya işaret ediyor. Türkiye, ilgisini yeniden Orta Asya’ya çevirecek.
Russian President Vladimir Putin's visit on December 1 to Ankara indicates a very important 

geopolitical break. Turkey will again turn the attention to Central Asia. 

siyasi  
etkileri De olacak

Polıtıcal effects  
WIll Also ArIse

Putin’in yeni boru hattı projesinin sağlıklı biçimde iler-
lemesi ve yaşaması Güney Kafkasya’daki gerilimlerin de 
azalmasına bağlı. Yani eğer Moskova Ukrayna krizinden 
bu yana sorun yaşadığı ve önümüzdeki birkaç on yıl so-
runlar yaşayacağı belli olan Batı’ya karşı güçlü bir biçim-
de karşı durmak istiyorsa, çözüm anahtarını elinde tut-
tuğu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Kara-
bağ meselesi ile ilgili pozitif katkı yapmak zorunda kala-
cak. Bu da Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların 
giderilmesi açısından da bir fırsat anlamına geliyor. Yeni 
boru hattı projesi önemli bir geçiş ülkesi haline gelen 
Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını daha rekabetçi fiyatlara 
çekeceği ve istikrara kavuşturacağı gibi Ankara’nın Av-
rupa Birliği ile müzakerelerde elini güçlendirecek. Çün-
kü Rusya Ukrayna krizinin ardından... Çünkü Rusya Uk-
rayna krizinin ardından, yaptırımlar konusunda artık Av-
rupa Birliği’nden bağımsız adım atamayan Bulgaristan, 
Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden umudu kes-
miş görünüyor. Fransa ve Almanya gibi ülkelerin engel-
lemeleri ile karşılaşan Türkiye Rusya için ideal bir müt-
tefik gibi görünüyor. Yeni boru hattının Avrupa’daki kara 
bağlantı noktası, Bulgaristan yerine Türkiye’ye olarak 
değişmiş oluyor. Putin’in Anıtkabir’deki deftere cumhu-
riyetin ilk yıllarındaki yakın ilişkilere gönderme yapması 
da bu açıdan önemli bir not.

Türk Dünyasına yakınlaşma şansı

Moskova ile Ankara yakınlaşması Türkiye’nin Hazar 
havzasına, Azeri ve Türkmen gazına daha güçlü bir bi-
çimde ulaşmasına, bu ülkelerle siyasi bağlarını güçlen-
dirmesine de olanak taşıyacak. Belki de on yıldır ener-
jisini Ortadoğu’nun karmaşık dehlizlerinde harcayan 
ancak iç çatışmalar nedeniyle umduğunu bulamayan 
Türkiye ilgisini yeniden Orta Asya’ya çevirecek.

Healthy progress and continuance of Putin's new pipe-
line project also depends upon the reduction of tensions in 
the South Caucasus. In other words, if Moscow desires to 
stand against the West - with which she had trouble since 
Ukraine crisis and with which she will certainly live prob-
lems during the next few decades- in a powerful way, she 
will have to make a positive contribution to the Nagorno-
Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan which 
she has the ability to solve. This denotes an opportunity 
in terms of the elimination of problems between Turkey 
and Armenia. The new pipeline project will lower the en-
ergy needs of Turkey –which has become a major transit 
country- to more competitive prices and strengthen An-
kara’s hand in the negotiations to be made with the Eu-
ropean Union. This is because it seems that Russia, after 
the Ukraine crisis, has given up her hopes as to support 
from the East European countries like Romania and Bul-
garia who can no longer take steps independently of the 
European Union regarding sanctions. Turkey obstructed 
by countries such as Germany and France seems to be 
an ideal ally for Russia. The land port of the new pipeline 
in Europe will now be Turkey instead of Bulgaria. Putin's 
reference in Atatürk’s Mausoleum’s guestbook to close 
relationship during the first years of the Republic of Tur-
key is also an important point in this regard. 

Opportunity of Intimacy with the Turkic world

Intimacy of Ankara with Moscow will also allow Tur-
key to have access to the Caspian region, Azeri and 
Turkmen gas more strongly and strengthen its political 
ties with these countries. Turkey, which has spent its 
efforts for decades in the labyrinths of the Middle East 
and not found what she has expected due to internal 
conflicts, will turn her attention again to Central Asia. 

Euronews



Ocak - Nisan 2015
January - April 201534

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

BÜyÜK SERmAyENİN  
GÖzÜ yAŞLı NÜfUSUN CEBİNDE

DEMoGRAPhIC TRANSITIoN 

gReAT CAPITAL eYe PoCKeT oLDeR PoPuLATIoN 

There will be two billion people over the age of 60 by 2050 - more than double the number today. How to cover the costs of an ageing population is concerning governments around the world. 
But the business world considers this situation as an opportunity to provide economic benefits.

Çin’de yaşlı nüfus 2050 yılında 480 milyona ulaşacak. Dünya genelinde ise 2050 yılına kadar 60 yaş üstü nüfus, mevcut rakamı ikiye katlayıp 2 milyara ulaşacak.Dünya genelinde yaşlı 
nüfusunun sağlığını geliştirmeye yönelik maliyet hükümetleri kaygılandırırken iş dünyası ise bu durumu ekonomik kazanç sağlanacak bir fırsat olarak değerlendiriyor.

yor: “İşverenin asli görevi, piyasadan silinmemek 
için ihtiyacı olan elemanları bulmak ve istihdam et-
mektir. Oturup her şeyi devletten beklememek, uy-
gun çalışanlar için iş alanları yaratmak gerekiyor.”

Çin’de “yaşlı sektörü” de yükselecek

Bazı yaşlıların tüketim taleplerinin çok zayıf 
olduğu sorununa değinen Çin yaşlı Çalışmaları 
Komisyonu Ofisi Başkan yardımcısı Wu yuyun, 
yaşlı nüfusun alım gücünün artırılması için iyi 
bir güvence sistemi kurulması gerektiğine işaret 
etti. Wu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk olarak, 
hükümet iyi bir yaşlılık sigortası sistemi kurmalı. 
Bu sigortanın içinde devletin payının da yüksel-
tilmesi gerekiyor. Bu, yaşlıların gelirini yükselte-
bilecek önemli bir yol. İkincisi ise yaşlılara avan-
tajlar tanıyan bir sistem oluşturulmalı. Örneğin, 
yaşlılara bakım için yardım sağlanmalı. Bunun 
dışında, uzun vadeli bir bakım sigortası sistemi 
oluşturulmalı. Böylece yaşlılara bakım konusun-
daki mali kaynaklar garanti altına alınabilir. An-
cak ülkemizde henüz böyle bir sistem yok.”

Dünya nüfusunun yaşlandığı bir sır değil. 
Birleşmiş milletler’e (Bm) göre, 2050 
yılına kadar 60 yaş üstü nüfus, mev-
cut rakamı ikiye katlayıp 2 milyara ula-

şacak. Dünya genelinde yaşlı nüfusunun sağlığı-
nı geliştirmeye yönelik maliyet hükümetleri kay-
gılandırırken iş dünyası ise bu durumu ekonomik 
kazanç sağlanacak bir fırsat olarak değerlendiriyor. 
ABD’de 50 yaşın üstü nüfusun haklarını savun-
ma grubu Amerikalı Emekliler Derneği AARP’den 
Jody Holtzman, “verilen mesaj, ‘yaşlıların maliye-
tini karşılayamayız’ yönünde. Ama ekonomik açı-
dan bu doğru değil” diyor ve ekliyor: “ABD’de 100 
milyon kişinin karşılanamayan ihtiyaçlarına de-
ğinmek yalnızca Washington’da [politikacılar ara-
sında] mali bir yük olarak görülüyor. Özel sektör-
de ise buna ‘fırsat’ derler.”

California merkezli GreatCallk adlı firma, ile-
ri yaştakilere yalnızca tek bir tuşla telefonun diğer 
ucuna sağlık veya güvenlik uzmanlarını getirebile-
cek bir sistem sunuyor. Bu sistemle beraber, gerek-
siz ve stresli hastane tedavileri de kesilirken müşte-
rilere de belli bir oranda bağımsızlık veriliyor. fir-
manın kurucusu David ınns’in, böyle bir ürünü 
yaratmak ve tüketici kitlesine ulaşacak pazarlama 
yönetimini geliştirmek arasında büyük bir fark ol-
duğunu görmesi çok uzun zaman almamış.

İleri yaştakilerin kendilerine ‘yaşlı’ diye hi-
tap edilmesinden hoşlanmadıklarını fark eden 
ınns, ürünlerinde olumuz etki yaratacak unsurla-
rı kaldırmış.”Bazı kelimelere karşı içgüdüsel olarak 
tepki gösteriyorlar ve bu tip kelimeler kendilerini 
gerçekten çok rahatsız ediyor.”

Bu düşünceden yola çıkan firma, ‘korku’ kelime-
sini ‘özgürlük’le, ‘hassasiyet’ kelimesini ‘güven’le 
değiştirmiş. George mason Üniversitesi’nde yaşı 
ilerin nüfusun sağlığı konusunda uzmanlaşan Pro-
fesör Andrew Carle, teknoloji şirketlerinin ürünle-
rini yaşlı nüfus için de kullanabilecekleri konusun-
da yeterli farkındalığa sahip olmadıklarına dikkat 
çekiyor. Los Angeles merkezli GTX adlı ‘giyilebilir 
teknoloji’ ürünleri satan firma, sporcuların koşar-
ken ayakkabılarına yerleştirebilecekleri bir GPS ta-
kip cihazı tasardı. Profesör Carle, firmayla bağlan-
tıya geçip aynı teknolojinin, hafıza kaybına neden 
olan Alzheimer hastaları için de kullanılabileceği 
tavsiyesinde bulundu.

Hastaların ayakkabılarının, akrabaları veya has-
ta bakıcıları tarafından izlenebiliyor olması, Alzhe-
imer hastalarının maliyetinin de düşürebilecek bir 
seçenek olarak görülüyor. firma, bu yılın başın-
da hastalar için tasarladığı izlenebilir ‘akıllı taban-
ları’ denemeye başladı. Ürünlerin gelecek ay lanse 
edilmesi planlanıyor. firma müdürü Andew Dun-
can, yeni ürünle beraber ‘gelecek yıl milyonlarca 
dolar gelir sağlayabileceklerini’ söylüyor. Bazı ‘dü-
şük teknoloji’ ürünleri tasarlayan girişimciler de 
yaşı ileri nüfusa yönelik çalışıyor.

merill Lynch’in verilerine göre, 60 yaş üstü tü-
keticilerin 2020’ye kadar satın alma gücü 15 tril-
yon dolara ulaşacak. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk 
Savaş dönemleri arasında doğanlar yılda 120 mil-
yar dolar harcıyor ve ABD’de kumarhanelere gi-
denlerin yüzde 64’ünü de 50 yaş üstü nüfus oluş-
turuyor. Avrupa’da da 60 yaş üstü kadınlar, 25 yaş 
altı kadınlara kıyasla cilt bakım ürünlerine iki kat 
daha fazla para harcıyor.

Demografik dönüşümün etkisi

Kuzey-Ren vestfalya eyaletindeki Haver ve 
Boecker’de makine üretiliyor. fabrikanın bulundu-
ğu yaklaşık 30 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan 
Oelde’de yaş ortalaması epey yüksek. Genç biri bu-
radan ayrıldığında, yerine hemen yenisinin gelme-
si zor. firma yöneticisi Reinhold festge, bu kaybın 
önüne geçmek istiyor. 68 yaşındaki festge, firma-
nın da en yaşlısı. Gelecek yıl, işi oğullarına devret-
mek niyetinde. Demografik dönüşümün sağlan-
masında öncelikle sorumluluğu kendisinde görü-

BBC, DW ve CRı

I t's no secret that the world's population is getting 
older. According to the united Nations there will 
be two billion people over the age of 60 by 2050 

- more than double the number today. How to cover 
the costs of an ageing population is concerning govern-
ments around the world. But the business world consid-
ers this situation as an opportunity to provide economic 
benefits."The message is that we can't afford old people. 
But that's economically untrue," says Jody Holtzman 
of AARP (formerly called the American Association of 
Retired Persons), a uS advocacy group for people over 
50."only in Washington [among politicians] is the task 
of addressing the unmet needs of 100 million people in 
the uS seen as a financial burden. In the private sector 
that's called an opportunity." uSA 50 age group over 
the rights of the defense of the American Association of 
Retired population aarp' Jody Holtzman, "the message," 
the elderly can not afford 'direction. But this is not true 
in economic terms, "he says and adds:" 100 million 
people in the united States to address unmet needs in 
Washington only [among politicians] are seen as a fi-
nancial burden. In the private sector this 'opportunity' 
they say. " California-based greatCall offers a system 

that can bring health or safety experts to the other end 
of the one-button phones. The system can cut down on 
unnecessary and stressful hospital treatment, and gives 
customers a greater degree of independence. It did not 
take too long for David Inns, the company's founder, 
seeing that is a big difference between creating such a 
product and developing a consumer marketing manage-
ment to reach the masses. Inns found that elderly people 
do not like being called "old" so he removed elements 
that would create negative impacts of their products. 
"There were words they had a visceral reaction to, and 
there were words that made them feel very comfortable," 
he says. So, based on this thought instead of 'fear' the 
word 'freedom' was used by the company while the word 
'confidence'was employed in lieu of 'vulnerability'."

Professor Andrew Carle from george Mason uni-
versity, who is specialized in the health of the elderly 
population, points out that the technology compa-
nies do not have sufficient awareness of the fact their 
products can also be used for the elderly population. 
A Los Angeles-based company named “gTX” selling 
'wearable technology' products developed a gPS track-
ing device which can placed in shoes of the athletes 
while they are running. Professor Carle got in touch 
with the company and suggested them the fact that the 
same technology could also be used for patients with 
Alzheimer's disease who had memory loss. Wearing a 
tracking shoe that can be monitored by a relative or 
other caregiver seems to be a low-cost alternative for 
patients. The company began testing its newest smart 
sole among dementia patients earlier this year, and 
plans to launch the product next month. "We expect 
several million dollars in revenue next year with the 
new products “says Andrew Duncan the director of the 
company. Some entrepreneurs designing 'low-tech' age 
products are making researches for elderly population. 

According to Merrill Lynch data, purchasing power 
of people over the age of 60 will reach $ 15 trillion by 
2020. People born between the period of Second World 
War and the Cold War, spends $ 120 billion a year 
and people over the age of 50 constitute 64 percent of 
the population going to the casino in the united States. 
In europe, women over 60 years old spend twice as 
much money for skin care products, compared to wom-
en under 25 years of age. 

The impact of demographic transition 

The Haverve&Boecker Company located within 
the state of North-Rhine Westphalia produces ma-
chinery. The average age in oelde- where the factory 
is located- which is a small town with a population of 
about 30 thousand people is quite high. When a young 
man leaves the town it is very hard for a new person to 
come instead of him. The company manager Reinhold 
Festge desires to avoid this situation. 68-year-old Festge 
is the oldest member of the company. He intends to 
transfer the business to his sons next year. He sees him-
self primarily responsible in ensuring the demographic 
transformation: "The main duty of the employer is to 
find the employees he needs not to be removed from the 
market and to employ them. We must not just sit and 
wait everything from the state but we need to create 
jobs for eligible employees" says Reinhold Festge.

Wu Yun, Vice President of the China elderly Work 
Committee office, stated that the problem that con-
sumption demand of some of the elderly is very weak 
and pointed to the need to establish a good security 
system to increase the purchasing power of the elderly 
population. Wu, continued his words by saying: "First 
and foremost, the government should establish a proper 
old-age insurance system. The state's share in this insur-
ance needs to be increased. This is an important way to 
increase the income of the elderly. The second is estab-
lishing a system from which the elderly can benefit. For 
example, aid should be provided for the care of the eld-
erly. Furthermore, a long-term care insurance system 
has to be established. In this way the financial resources 
as to care for the elderly can be taken under guarantee. 
However, our country does not have such a system yet." 



Halaçoğlu stating that what the Ottoman Empire 
did was not unlawful continued his words by saying 
"It is written in international law that groups who sup-
port the enemy forces and who pose a risk in terms 
of supporting the enemy forces can be relocated in 
other areas. Accordingly, the name of the law which 
was applied was "Dispatchment and Settlement law". 
Although such a legal system was not present on that 
date the Ottomans applied this. Armenians were 
transported to outside the areas where the Ottoman 
Empire had war in order to ensure safety because they 
rebelled and wanted to establish a “Greater Armenia” 
state. These "relocation" and "genocide" claims which 
are put forward against Turkey for hundred years on 
each occasion are a big lie of the Diaspora and Ar-
menian churches. A systematic genocide was never 
applied against Armenians. However, Muslim people 
who inhabited our eastern provinces have been sub-
jected to massacres by the Armenian gangs." 

"The wars are often based on economic reasons" 

Halaçoğlu indicating that none of the wars in the 
world are based on political or social reasons con-
tinued his speech by saying: "These wars were often 
based on economic reasons almost always due to 
economic reasons. These events occurred due to the 
conflict of interests of the big states like Russia, the 
United Kingdom and France which pursued policies 
to seize these regions and which could not defeat the 
Ottoman armies at that time." 
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İ stanbul Aydın Üniversitesi fen-Edebiyat fakültesi'nin düzenlediği “Eğrisi 
Doğrusu ile Ermeni meselesi” konulu konferansa Prof. Dr. yusuf Halaçoğ-
lu konuk olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan fen Edebiyat 

fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Karakaş: “yıl boyu devam edecek konferans, 
sempozyum, makale, kitap yayını, fotoğraf ve resim sergisi gibi faaliyetlerle Er-
meni meselesini hakiki çehresiyle gündeme getireceklerini, böylece ‘tehcir’ hak-
kında öğrencileri ve insanlığı doğru bilgilendirmeyi arzu ettiklerini” dile getirdi.

P rof. Dr. Yusuf Halaçoğlu participated as a guest to the “The Armenian Issue 
in every Respect" conference organized through the Istanbul Aydın univer-
sity’s Faculty of Arts and Sciences."We will bring up the genuine face of the 

Armenian issue with activities such as conferences, symposia, papers, book publish-
ing, photography and painting exhibitions throughout the year and inform the stu-
dents and humanity as to the 'relocation' issue" said Prof. Dr. Şuayip Karakaş, Dean 
of the Faculty of Arts and Sciences, who made the opening speech of the conference. 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
YÜZ YILLIK SORUNA AKADEMİK BAKIŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2015 yılında 100. yılını dolduracak olan 
ve Türkiye’yi bu müddet içinde daima meşgul eden Ermeni meselesi 
hakkında, kamuoyunu ve öğrencilerini objektif bir şekilde tüm 
boyutlarıyla bilgilendirmek amacıyla bir dizi akademik faaliyet başlattı.

Istanbul Aydın University launched a series of academic  
activities to inform the public and students on the Armenian issue 
-which has constantly made Turkey busy and 100th anniversary of 
which will be in 2015- in an objective manner 

‘Osmanlı’nın 
yaptıkları hukuka 
aykırı değildir’

Osmanlı Devletinin yaptıklarının hukuka aykı-
rı olmadığını ifade eden Halaçoğlu, “Uluslarara-
sı hukukta, düşman kuvvetlerinin yanında yer alan 
ve alması ihtimal dâhilinde olan bir durum söz ko-
nusu olduğunda tehlike teşkil edebileceği düşünü-
len grupların başka bölgelere aktarılabileceği yazıl-
maktadır. zaten uygulanan kanunun adı da “sevk 
ve iskân” kanunudur. O tarihte böyle bir hukuk sis-
teminin olmamasına rağmen Osmanlı bunu uygu-
lamıştır. Ermeniler, Büyük Ermenistan devleti kur-
mak istedikleri ve bu sebeple isyan ettikleri için 
emniyetin sağlanması adına Osmanlı devletinin sa-
vaşın dışında kalan bölgelerine nakledilmiştir. Yüz 
yıldır her vesileyle Türkiye'nin önüne çıkarılan “teh-
cir” ve “soykırım” iddiaları, söylendiğinin aksine di-
asporanın ve Ermeni kilisesinin büyük bir yalanıdır. 
Ermenilere karşı sistemli bir soykırım uygulanma-
mıştır. Ancak doğu vilâyetlerimizde meskûn bulu-
nan sivil Müslüman ahali, Ermeni çeteleri tarafın-
dan katliama maruz bırakılmıştır”.

“Savaşların sebebi genellikle ekonomik”

Dünyadaki savaşların hiçbirisinin siyasî ya da top-
lumsal sebeplerden ortaya çıkmadığını ifade eden 
Halaçoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu sa-
vaşlar genelde hep ekonomik sebeplerden dolayı 
çıkmıştır. O dönemde Osmanlı devletini askerî ola-
rak yıkamayan Rusya, İngiltere, Fransa gibi büyük 
devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkarlarının çatıştı-
ğı ve bu bölgeleri ele geçirme politikalarının sürdü-
rüldüğü bir ortamda bu olaylar meydana gelmiştir.”

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 19. yüzyılın başından itibaren 1920 yılına kadar devam 
eden süreçte Ermeni olaylarının kronolojisini yerli ve yabancı belgeler ışığında akta-
rarak, Ermeni tezlerinin temelinde siyasetin yattığını belirterek “Normalde yasa çıkar-
makla görevli parlamentolar, sanki yargı organıymış gibi birilerini suçlayan ve soykı-
rım yapıldığını ortaya koyan kararlar alıyorlar. Bu durum, konunun nasıl siyasallaştığı-
nı ortaya koymaktadır,” şeklinde konuştu. İki saat süren konferansda Ermeni mese-
lesinin aslında Batı'nın “şark meselesi” projesinin bir parçası olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Halaçoğlu, “24 Nisan Ermeniler tarafından soykırım olarak anılmaktadır ve 
değerlendirilmektedir. Diaspora Ermenileri ve kilise tarafından da bütün dünyaya bu 
böyle kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Peki, tarihte Ermeniler gerçekten katliama uğ-
ramış mıdır? Hayır, bu 19. yüzyılın başlarından itibaren Batı'nın “şark meselesi” adını 
verdiği Osmanlı Devletini tasfiye planı ile doğrudan alakalı bir süreçtir” dedi. 

‘24 Nisan’da ölüm hadisesi söz konusu değildir’

24 Nisan’da ölüm hadisesinin olmadığını belirten Halaçoğlu, “17 Nisan'dan iti-
baren Van'da, Bitlis'te, Erzurum'da isyanlar olmaktaydı. Devlet dört cephede sa-
vaşırken bu ayaklanmalar dolayısıyla Osmanlı Devleti Ermeni ileri gelenlerine bir 
ikazda bulunuyor ve bu tarz hareketlere devam edilirse sert tedbirlerin alınacağı 
ifade ediliyor. Ancak Ermeniler bundan vazgeçmedi ve 235 kişinin tutuklanma-
sına karar verildi. Bu yüzden 24 Nisan’da ölüm hadisesi söz konusu değildir. Fa-
kat Ermenilerin hedeflerinin belinin kırılmış olması sebebiyle Ermeniler tarafından 

soykırım günü olarak adlandırılmaktadır. Siz savaşırken bir kı-
sım vatandaşlarınızın size isyan etmesi, dünyanın her yerinde 
ihanet olarak adlandırılmaktadır. Bu bilgiler, sadece Türk kay-
naklarından değil, Fransa, İngiltere, Rusya, ABD gibi yabancı 
arşivlerden elde edilmiş bilgilerdir” dedi. 

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu presented the chronology of the Armenian events during the 
process beginning from the 19th century and continuing until 1920 in the light of domestic 
and foreign documents and in the light of indicated the following: "Politics lies on the basis of 
the Armenian thesis. The parliaments which in normal conditions have to make laws take de-
cisions like judicial bodies by accusing others and as if a genocide took place. This situation 
reveals how the subject has been politicized". Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu drew attention to the 
fact during the two-hour conference that the Armenian issue is in fact a part of the "Eastern 
question" project of the West, "April 24 is adopted and declared as a day of remembrance for 
the so-called Armenian genocide. Diaspora Armenians and the church try to make the whole 
to recognize this in this way. So, did Armenians really suffer massacres in history? No, this is 
directly related to the process called as the "Eastern question" by the West since the begin-
ning of the 19th century within the liquidation plan of the Ottoman Empire". 

“No events of death have taken place on April 24”

Halaçoğlu, indicating that no events of death have taken place on April 24 stated the fol-
lowing: "Rebellions began to take place in the provinces of Van, Bitlis and Erzurum as of 
April 17. While the state was fighting on multiple fronts, the leaders of the Armenians in the 
Ottoman Empire were warned for these uprisings and reminded that drastic measures would 
be taken if they continued to act in this manner. However, the Armenians did not give up and 
it was decided to arrest 235 people. Therefore, no events of death have 
taken place on April 24. But the Armenians call this as the genocide 
day because the outrageous target of the Armenians was prevented. 
If a part of your citizens revolt against you while you are fighting it 
will be called treason anywhere in the world. This information is not 
obtained only from Turkish sources but also from foreign archives 
such as the archives of France, Britain, Russia and the US". 

‘Ermeni tezlerinin temelinde siyaset yatmaktadır’  
‘Politics lies on the basis of the Armenian thesis’

AN ACADEMIC PERSPECTIvE FRoM ISTANBUL AyDIN 
UNIvERSITy oN ThE hUNDRED-yEAR ISSUE 

'What The  
Ottomans Did Were 
Not Unlawful' 
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İ İstanbul Aydın Üniversitesi; Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilişim 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve 
yazılım Sanayicileri Derneği (yASAD) ile 

imzaladığı protokolle bilişim alanında büyük bir 
adım attı. yazılım sektöründe nitelikli insan kay-
nağı konusunda yaşanan sıkıntıya çözüm üretmek 
için uygulamaya konulan bu projeyle “Bilişim 
Dersleri ile Revizyonu” adı altında sanayi, bilgi ve 
iletişim sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda öğ-
renci yetiştirilmesi ve öğrenci istihdamı hedefleni-
yor. İmza törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, genişbant internet 
abone sayısının 1 ay içerisinde 40 milyondan 40 
milyon 500 bine yükseldiğini belirtti. Bilgi ve ileti-
şim sektöründe dünyada baş döndürücü gelişmeler 
yaşandığını ve dünyadaki hızlı değişim ve dönüşü-
mün en önemli öncüsünün, bilgi ve iletişim sektö-
rü olduğunu belirten Elvan “Bu sektördeki büyü-
me hızı, dünya ortalama büyüme hızının 3-4 katı. 
Türkiye’nin ise yıllık ortalama büyüme hızı, yüzde 
3-4 bandında beklenirken, bilgi ve iletişim sektö-
ründeki büyüme hızı, yüzde 10’un üzerinde” dedi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan: “Bu protokolle, üniversitelerimiz bilgi 
ve iletişim sektörünün talep ettiği müfredat prog-
ramı çerçevesinde öğrencilerini bir programdan 
geçirecekler. Üniversiteden mezun olur olmaz bu 
öğrencilerimiz işe yerleştirilecekler. yani istihdam 
garantili sistemi yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

I stanbul Aydın university took a big step forward with 
the signing of the protocols, with the Ministry of Trans-
port, Maritime Affairs and Communications, Infor-
mation and Communication Technologies Authority 

(BTK) and Software Industry Association of Turkey (YASAD) 
in the IT field. to train qualified workforce in accordance with 
the requirements of the industry, information and communi-
cation sectors and student employment is targeted under the 
name of " Informatics Courses and Revision" with this project 
implemented to produce solutions for the issue as to qualified 
human resources in software industry. Mr Lütfi elvan, the 
Minister of Transport, Maritime Affairs and Communications 
who attended the signing ceremony, said that the number of 
broadband internet subscribers increased from 40 million to 40 
million 500 thousand within 1 month. Mr elvan stated that 
dizzying developments are experienced in the world in the in-
formation and communication sector and the most important 
pioneers of the rapid change and transformation in the world 
is the information and communication sector and continued 
his words by saying "growth rate in this sector is 3-4 times of 
the world average growth rate. The average annual growth rate 
of Turkey is expected to be in the 3-4 percent band and the 
growth rate of the information and communication sector is 
over 10 percent.” “With this protocol, the universities will offer 
the students a program within the framework of a curriculum 
program requested by the information and communication sec-
tor. The students will be employed as soon as they graduate from 
their universities. So we are putting into application an employ-
ment guaranteed system,” said Mr Lütfi elvan, the Minister of 
Transport, Maritime Affairs and Communications.

BİLİŞİm 
ALANıNDA 

BÜyÜK ADım
A BIg STeP IN THe FIeLD 

oF INFoRMATICS

İstanbul Aydın Üniversitesi Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BTK 

ve Yazılım Sanayicileri Derneği, Türkiye’nin 
bilgi ve iletişim sektörünün ihtiyaçları 

doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek 
amacıyla işbirliği yaptı

Istanbul Aydın University, Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications, Information and 
Communication Technologies Authority (BTK) and Software 
Industry Association of Turkey (YASAD) collaborated 
to train qualified workforce in accordance with the 
requirements of the information and communication sector 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 

Ünlüler Geçidi
Parade Of Celebrities In 
Istanbul Aydın University 
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İstanbul Aydın Üniversitesi, BJK TV ile birlikte yılbaşı programı düzenledi. BJK TV2nin katkılarıyla düzenle-
nen, Anıl İlter’in sunumuyla gerçekleşen programa oyuncu Ruhi Sarı, Feridun Düzağaç ve Beşiktaş 112’inci 
yıl marşının yazarı Birol Can katıldı. Sosyal medya fenomenlerinin de konuk olduğu yılbaşı etkinliği öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü. şarkılarla, marşlarla dolu dolu geçen yılbaşı etkinliği BJK TV’de yayınlandı.

Istanbul Aydın University organized a New Year program with BJK TV. Actor Ruhi Sarı and singer and 
songwriter Feridun Düzağaç and Birol Can the songwriter of the 112th anniversary march of the Beşiktaş 
FC attended to the program organized with the contribution of BJK TV2. The New Year event which 
hosted also the social media phenomena received great attention from the students. The New Year event 
celebrated with song and marches was published in BJK TV.

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ko-
nuya dair yaptığı değerlendirmesinde şunla-
rı kaydetti: “Dünya değişiyor, ülke olarak bu 
değişime ayak uydurmak zorundayız. Ülke-
mizde her yıl 50 bin yazılım, elektrik, elekt-
ronik ve bilgisayar mühendisine ihtiyaç var. 
250 bin çalışanı ve 160 firmayı içinde barındı-
ran, Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) 
üniversitelerden beklentisi, piyasanın istedi-
ği nitelikli iş gücünün sağlanmasıdır. Bu iş-
birliği neticesinde İstanbul Aydın Üniversitesi 
olarak Florya Yerleşkesi’nde Yazılım Sanayi-
ciler Derneği’ne tam teşekküllü bir Ar-Ge Ofi-
si kurulmuştur. Bu projeyle üniversitemiz öğ-
rencilerinin mühendislik alanındaki dersleri 
YASAD’ın isteği doğrultusunda geliştirilmiştir. 
Yazılım alanında aranan, proje üreten, bilgisi 
ile dünyada rekabet edebilen, Ar-Ge mühen-
disi olma özelliğine sahip, güncel yazılım dille-
rine hakim, vizyon sahibi mühendisler yetişti-
rerek, ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz.”

Vizyon Sahibi 
Mühendisler Yetişecek

 

Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, the Rector of IAU, stated 
the following in his assessment on the issue: "The 
world is changing and our country has to adapt to 
this change. Our country needs 50 thousand softwa-
re, electrical, electronic and computer engineers every 
year. The expectation of the Software Industry Associ-
ation of Turkey (YASAD) with the 250 thousand emp-
loyees and 160 companies thereof, from the universiti-
es is the provision of skilled labor required by the mar-
ket. A full-fledged R & D Office has been established 
in the Flory Campus by Istanbul Aydın University for 
the Software Industry Association of Turkey (YASAD) 
as a result of this collaboration. The curriculum of our 
students studying in the field of engineering has been 
developed in line with the request of the Software In-
dustry Association of Turkey (YASAD) thanks to this 
project. We want to contribute to our country by trai-
ning visionary engineers who are required in the soft-
ware field, who can produce projects that can com-
pete in the world with their knowledge, who have the 
qualifications required from R & D engineers and who 
have the command of current software languages." 

Visionary Engineers  
Will Be Trained 


