
Sayı / Issue: 29

Türkiye dışındaki politika yapı-
cılar ve yorumcular genellikle 
Türkmenler'i görmezden gelir-
ler. Onlar hakkındaki literatür, 

Batı dillerinde oldukça kıttır; var olan az 
bir kısım ise, akademik titizlik ve fayda 
sağlama konusunda sınırlı düzeydedir. 
Dahası, endişelerini dile getirmek ve Ba-
tılı yetkililerle temas kurmak anlamında, 
Türkmenler'in kendileri de davalarını pek 
etkin şekilde savunamamaktadır. 

Türkmenler yüzyıllardır Bağdat, Mu-
sul ve Kerkük gibi kentlerde kentsel eli-
tin bir parçası olagelmiştir. Her ne kadar 
nüfusları tartışma konusu olsa da, halen 
Irak’ın ayrılmaz bir parçası durumunda-
lar. Irak’taki tam nüfus rakamlarını söy-
lemek zor. 1958 devriminden ve on yıl 
sonra Baas Partisi’nin gerçekleştirdiği 
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Who iS the oWner of kirkuk?

darbeden sonra, birbiri ardı sıra gelen Irak 
hükümetleri Arap milliyetçiliğini benim-
seyerek Kürt ve Türkmen toplulukların 
haklarını bozmak için çalıştılar. Irak’ta 
yapılan son güvenilir nüfus sayımı –ka-
tılımcıların kendi ana dillerini ifade ede-
bildikleri tek sayımdır- 1957 yılında ya-
pıldı. Bu sayımda, Türkmenler'in, Araplar 
ve Kürtler'den sonra Irak’taki üçüncü en 
büyük etnisite olduğu sonucuna varıldı. 
Türkmenler, 6.300.000’lik toplam nüfu-
sun 567.000’lik kısmını oluşturuyorlardı. 
Daha sonraki anketlerde ise 'Türkmenler' 
bir kategori olmaktan çıkarıldı. Kerkük 
doğumlu Türkmen bir akademisyen olan 
Erşat Hürmüzlü, 1957 yılındaki nüfus sa-
yımı ve yıllık yüzde 2,5’lik büyüme ora-
nını temel alan tahmininde, bugün Irak-
lı Türkmenler'in sayısının 25 milyonluk 
toplam nüfus içerisinde 2 milyondan az 
olamayacağını ileri sürüyor.

P olicy makers and commentators 
outside Turkey generally ignore the 

Turkmen. The literature about Turk-
men is rather scarce in Western languages 
and the existing little literature is limited in 
terms of academic accurateness and value.   

Furthermore, the Turkmen themselves can 
not defend their case effectively in the sense 
of expressing their concerns and contacting 
the Western authorities. 

For centuries Turkmens have been a 
part of urban elite class in cities like Bagh-
dad, Mosul and Kirkuk. Although their popu-
lation is subject to debate, they are still an 
integral part of Iraq. It is difficult to state 
their exact population in Iraq. After the 1958 
revolution and the coup conducted by Baath 
party ten years afterwards, the succes-
sive Iraqi governments adopted Arab na-

tionalism and worked to damage the rights 
of the Kurdish and Turkmen communities.  
The last reliable census in Iraq, in which the 
participants could express themselves in 
their native language, was conducted in 1957. 
In this census, it was concluded that Turk-
mens were the third largest ethnicity in Iraq 
after the Arabs and Kurds. Turkmens con-
stituted 567,000 of the total population of 
6,300,000. In the surveys conducted later, 
'Turkmen' was omitted from the categories. 
In his estimate based on the 1957 consensus 
and annual 2.5% growth rate, Erşat Hürmüzlü, 
a Turkmen academic born in Kirkuk, argues 
that the number of Iraqi Turkmens today can-
not be less than 2 million in the total popula-
tion of 25 million. 
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Geleceğin anahTarı  
Yeni mezunlara emaneT

key to the future iS in the handS of our neW graduateS

İstanbul aydın Üniversitesi, 
bünyesinde eğitim verdiği 

lisans ve ön lisans bölüm ve 
programlarında eğitim alan  
8 binin üzerinde  öğrenciyi, 
nitelikli bilgi ve uygulamalı 

eğitim altyapısıyla donatarak iş 
hayatına uğurladı.

İstanbul Aydın University 
provided more than eight 

thousand graduates
bachelor’s and associate 

degree programs with qualified 
knowledge and applied 

education background and sent 
them off to business life.

n İnsanların hayatlarında unutulmayan 
anlar vardır. İşte bugün öyle bir gün. 
Bugün geleceğin aydınlarını uğurlamak 
için burada bulunuyoruz. Gözlerinizde-
ki pırıltı ile gelecekte ne kadar başarılı 
olacağınızı şimdiden görmekte ve ge-
leceğe umutla bakmaktayız. Bizler her 
zaman öğrencilerimize, velilerimize, 
toplumumuza ve toprağımıza sorumlu 
olma bilinci ile hareket ettik. Çağın ön-
gördüğü bütün gelişmeleri akademik 
dünyanın her devresinde yürürlüğe 
koyarak, öğrencilerimizi çağın gerek-
lerine uygun yetiştirmek için gayret 
gösterdik. Özgür düşünme, önyargısız, 
farklı düşünce ve görüşlere açık olma 
ve bilginin gücünü önemseme gibi 
değerleri, sizlere kazandırmaya çalış-
tık. Uluslararası öğrencilerim, sizler de 
ülkenizden ve ailelerinizden binlerce 
kilometre uzaklarda eğitiminizi ta-
mamladınız. Gurbetin zorluklarını ya-
şadınız. Ancak bizler sizleri kendimiz-
den bir parça olarak gördük ve aileniz 
olmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimizi 
gözlerinden tek tek öpüyorum, hepini-
zin bir hocası, bir babanız ve canından 
bir parça olarak, bir büyüğünüz olarak 
tüm kalbimle hepinizi kucaklıyorum ve 
sizleri hayata uğurluyorum. Yolunuz 
açık olsun. Allah'a emanet olun...

n  There are unforgettable moments 
in people’s lives. Today is such a day. 
We are here today to send off future 
intellectuals. With the sparks in your 
eyes, we already see how successful 
you will become in the future and we 
have hope for the future. We always 
acted with the consciousness of being 
responsible against our students, 
parents, society and country. By 
implementing all the developments 
foreseen by the era in every phase of the 
academic world, we strived to educate 
our students in accordance with the 
needs of the era. We tried to earn 
you the values of free thinking, being 
unprejudiced, being open to different 
thoughts and opinions and paying 
attention to the power of information. 
My international students, you have 
completed your education thousands 
of miles away from your country and 
your families. You experienced the 
difficulties of being abroad. However, 
we considered you as one of us and we 
tried to become your families. I kiss all 
our students one by one in your eyes, 
I hug you all with all my heart as a 
teacher, a father, a part of you, and as 
your elder, and I send you off to life. I 
wish you the best. Goodbye.

Dr. Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı

IAU President

Yolunuz açıK olSun

We Wish you all the best

2003 yılından bu yana Türkiye ekono-
misi için nitelikli insan gücü yetişti-
ren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 
12’nci dönem mezunlarını, Türkiye’nin 

ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere 
iş hayatına uğurladı. 11 Haziran’da Florya Halit 
Aydın Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet 
törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
eşi Hamdiye Soylu, İAÜ Mütevelli Heyet Baş-
kanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yadigâr İzmirli başta olmak üzere üniversite-
nin tüm akademik kadrosu, mezun olan öğren-
ciler ve aileleri katılım gösterdi. 

‘anahtar elinizde’
Renkli görüntülere sahne olan kampüste 

öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşarken, törende 
konuşan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mus-
tafa Aydın, geleceğin cumhurbaşkanlarının, 
başbakanlarının, bakanlarının, genel müdür-
lerinin, müsteşarlarının, iş insanlarının, sanat-
çılarının yetişmesine katkı sağlamış olmaktan 
büyük gurur, kıvanç ve mutluluk duydukları-
nı söyledi. “Siz bugün elinize çok kıymetli bir 
anahtar aldınız. Ancak bu anahtarı kullanarak 
kapıları açmayı yine siz kendiniz başaracaksı-
nız” diyen Dr. Aydın, “Yaşam boyu birer öğrenci 
olarak kalmanız ve sürekli kendinizi yenileyip 
geliştirmeniz gerektiğini hiçbir zaman unut-
mayın” mesajı verdi.

medeniyetin mimarları 
İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli de mezu-

niyet töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul 
Aydın Üniversitesi’nin eğitim verdiği gençleri 
çağın gereklerine, ulusal ve uluslararası reka-
bete, dünya gerçeklerine göre yetiştirdiklerini 
belirtirken, “Her alanda gelişmiş, istikrar için-
de büyüyen, güçlü, demokratik ve müreffeh 
Türkiye’nin mimarları sizler olacaksınız. Tek-
nolojik yeniliklere ve değişimlere açık olmalı-
sınız. Bu şuurla, kendi değerlerimizi evrensel 

değerlerle bütünleştirmiş genç nesiller olarak, 
dünyanın her ülkesinde ses getiren başarılara 
imza atacağınıza ve Türkiye’yi medeniyet yarı-
şında daha ileri seviyelere taşıyacağınıza inanı-
yorum” dedi.

'İşin iyisini değil, en iyisini yapacağız'
"İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim hayatı-

mızın en önemli basamağı oldu" diyen İAÜ Fakül-
teler birincilerinden Sibel Gülmez,  şunları söy-
ledi: "Bundan sonra yapmamız gereken, ülkemizi 
ve üniversitemizi, ulusal ve uluslararası alanda en 
iyi şekilde temsil etmektir. Rüzgar nereden eser-
se essin, geminin rotasını doğru belirlemek için 
çabalayacağız. Mesleki bilgimizi öne çıkararak 
ülkemizi bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel 
yeniliklerin öncüsü haline getireceğiz. İşin iyisini 

n İstanbul Aydın Üniversitesinin mezuniyet tö-
renine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi 
Hamdiye Soylu da teşrif ederek, öğrencilerin 
mezuniyet heyecanına ortak oldu. Soylu, üni-
versitenin fakülte ve meslek yüksekokul birin-
cilerine ödüllerini üniversite yönetimiyle birlik-
te takdim ederek öğrencileri tebrik etti.

n Hamdiye Soylu, wife of Minister of Internal 
Affairs Süleyman Soylu honored the graduation 
ceremony of İstanbul Aydın University and 
shared the graduation excitement of the 
students. Soylu presented the awards of 
top students of the faculties and vocational 
schools with the university management and 
congratulated the students.

n Dünya hızla değişmekte, şartlar daha da ağırlaşmak-
tadır. Küresel yarış sınır tanımıyor. Böyle bir dünyada 
başarıyı devam ettirmenin yolu, üniversitede elde 
edilen bilgi birikimine ek olarak yapılacak gayret ve 
çalışmalara bağlı. Bu çerçeveden bakıldığında dünyayı 
anlamak için daha fazla okumak, araştırmak, teknolojik 
gelişmelere ve yeniliklere açık olmak, sahip olduğu bil-
giyi hayat boyu eğitimi, yaşam felsefesi haline getirmek 
gerekiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak 2003’ten 
bu yana araştıran, sorgulayan, üreten, entelektüel bil-
gi birikimine sahip, bilgi teknolojilerine hakim, kendini 
her alanda yenileyen, katılımcı, evrensel boyutta özgür 
düşünebilen bir gençlik yetiştirmeye devam ediyoruz. 
Öğrencilerimize ulusal ve uluslararası rekabete hazır 
hale gelmeleri için büyük imkanlar sunuyoruz. Başarı-
ya giden yolda diploma kadar, üniversitede elde edilen 
bu değerler de etkili olacak. Kendi değerlerimizi evren-
sel değerlerle bütünleştirmiş gençlerimiz, ses getirecek başarılara imza 
atarak Türkiye’yi medeniyet yarışında daha ileri seviyeye taşıyacak. Bu 
bağlamda, üniversitemiz mezunlarını değişimin anahtarı, gelişmenin itici 
gücü, her alanda gelişmiş, istikrar içinde büyüyen, güçlü, demokratik ve 
müreffeh Türkiye’nin mimarları olarak görüyorum. 

n The world is changing rapidly and the conditions are 
getting worse. Global competition knows no boundaries. 
The way to maintain success in such a world depends 
on the effort and works to be done in addition to 
the knowledge gained in the university. From this 
perspective, in order to have a better understanding of 

the world, it is necessary to read more, to research, to be 
open to technological developments and innovations, and 
to turn the knowledge owned into a life-long education 
and philosophy for life. As İstanbul Aydın University, since 
2003, we continue to raise a youth, which researches, 
questions, produces, has intellectual background, have 
a command of information technologies, renews itself 
in every area, participating, capable of free thinking in 
universal magnitude. We offer great opportunities for 
our students to get ready for national and international 
competition. On the way to success, as well as the 

diploma, these values   obtained in the university will also be effective. Our youth 
who has integrated our own values with universal values will achieve success 
that will have an impact and carry Turkey further in the civilization race. In this 
context, I see the graduates of our university as the key to change, driving power 
of improvement, and architects of a strong, democratic and prosperous Turkey 
which is developed in every field and which grows with stability.

mezunlarımızla müreffeh ülKe inşa eDeceğiz
We Will build a prosperous country With our graduates. 

değil, en iyisini yaparak, ülkemiz için değer yara-
tacağız. Karşılaşacağımız her zorluk, bizi engel-
lemeyecek, tam tersine bizleri motive edecek."

İaÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum
Fakülteler birincilerinden Aysu Güzel de yaptığı 

konuşmada, "Çok sevinçliyim çünkü 4 yıl boyun-
ca çok emek verdim. Bu yüzden de bu onuru hak 
ettim. Üniversitemin bana verdiği eğitimle mesleki 
anlamda çok yetkin bir hale geldiğimi düşünüyo-
rum. Üniversitemi seviyorum ve gerek hocalarım 
gerek arkadaşlarım ve içinde bulunduğum ortam 
beni her açıdan olumlu etkiledi. Bize son derece 
kaliteli bir akademik eğitimin kapılarını açan, her 
türlü imkanını bizler için seferber eden İstanbul 
Aydın Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunuyo-
rum. İAÜ mezunu olmaktan çok büyük bir gurur 
ve mutluluk duyuyorum" dedi.

kazandığımız Bilgiyi Paylaşacağız
"Mezuniyet bir son değil. Üniversitemizden 

kazandığımız bilgiyi, kültürü, değerleri; insanla-
rımıza, ülkemize ve dünyamıza ulaştırmak için 
yeni bir başlangıçtır" diyen meslek yükseko-
kulları birincisi Mert Oğuz Kaba, şunları söyle-
di: "İstanbul Aydın Üniversitesi, bizleri kısıtla-
yan değil; bize neyi, nasıl yapacağımızı öğreten 
ve yaşatan bir üniversite. Teorik bilgilerin yanı 
sıra, yerinde uygulama sistemi ile seçkin kuru-
luşlarda teorik bilgilerimizin pratiğe dönüşme-
sini ve mesleki uygulama becerileri kazanma-
mızı sağladı. Bunun mesleğe adım atmamızda 
ve tercih edilmemize katkısı olacağına inanıyo-
rum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren yükse-
kokullar ve fakülteler birincilerine ödülleri verildi, 
yaş kütüğüne mezuniyet plakası çakıldı. Tören, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezun-
larının andı, bayrak devir teslimi, İstanbul Aydın 
Üniversitesi andının okunması ve kep atma sere-
monisinin ardından sona erdi.

200’ü aşKın uluSlararaSı  
Öğrenci mezun olDu

baKan SoYlu’nun eşı  
heYecana orTaK olDu

Wife of Minister soylu 
shared the exciteMent

n Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de en fazla 
tercih ettiği vakıf üniversitesi olan ve geçtiğimiz 
yıl Türkiye İhracatçılar Meclisince en fazla eğitim 
hizmeti ihracatı yapan ikinci üniversite seçilen 
İstanbul Aydın Üniversitesi, bu yıl 4 bin 500 ulus-
lararası öğrencisinin 200’den fazlasını mezun 
ederek, küresel üniversite vizyonunu gösterdi.

n İstanbul Aydın University, which is the most 
preferred private university by international 
students in Turkey and which was selected as 
the second university with highest education 
service export in Turkey by Exporters› 
Association of Turkey, had 200 of its 4500 
international students graduated this year and 
demonstrated its global vision.

Prof. Dr. Yadigâr İzmirli 
İAÜ Rektörü

IAU Rector

More than 200 
international students 

graduated

I stanbul Aydın University (İAU) which has been 
training qualified human source for Turkish 

economy since 2003, send of its 12th year 
graduates to business life so as to contribute to 

economic development of Turkey. All academic staff, 
graduating students and their families and Hamdiye 
Soylu, wife of Minister of Internal Affairs Süleyman 
Soylu, Chairman of Board of Trustees of İAU Dr. 
Mustafa Aydın, İAU President Prof. Dr. Yadigar Izmirli 
attended the graduation ceremony held in Florya Halit 
Aydın Campus on June 11th. 

“You have the key"
While students experienced excitement of 

graduation in the festive campus area, Chairman 
of Board of Trustees of İAU Dr. Mustafa Aydın who 
spoke in the ceremony stated that they are very proud 
and happy that they raised future presidents, prime 
ministers, ministers, general directors, counselors, 
businessmen and artists. In his words, Dr. Aydın he 

said that “You received a very precious key today. 
However, you will open the doors yourself by using 
this key. Never forget that you need to remain students 
throughout life and you need to renew and improve 
yourself constantly.

Architects of civilization 
In his speech, President of İAU Prof. Dr. Yadigar 

Izmirli stated that they raised the students of 
İstanbul Aydın University in accordance with modern 
requirements, national and international competition, 
and realities of the world and stated that “You will be 
the architects of the strong, democratic and prosperous 
Turkey which is developed in any field and which 
develops in stability. You must be open to technological 
innovations and changes. With this consciousness, I 
believe that as young generations who have integrated 
our values with universal values, you will achieve 
successes which will make an impact on all countries 
around the world and that you will carry Turkey 
forward in the competition of civilization."

“We do not aim for good, we aim for the best."
Sibel Gülmez, one of the graduates ranking first 

in the Faculties of İAU said “İstanbul Aydın University 
was the most important step of our education" and 
added that “What we need to do next is to represent 
our country and our university in the best possible 
way, both nationally and internationally. No matter 
where the wind blows, we will strive to determine the 
course of the ship correctly. By bringing forward our 
professional knowledge, we will make our country the 
pioneer of scientific, technological, social and cultural 
innovations. We will perform not the good but the best 
and create value for our country. Any difficulty we face 
will not hinder us, but motivate us on the contrary.

I am proud to be a graduate of IAU.
Aysu Güzel, one of the graduates ranking first 

in the Faculties of IAU stated in her speech that “I 
am very happy because I worked very hard in the 
last 4 years. That’s why I deserved this honor. I think 
I have become very competent in the professional 
sense with the training my university provided me. I 
love my university and both my instructors and my 
friends and the environment I am in had a positive 
impact on me. I would like to express my gratitude to 
İstanbul Aydın University which has opened doors to 
a very high quality academic education and which has 
provided all kinds of opportunities for us. I am very 
proud and happy to graduate from İAU."

We will share the knowledge we received.
Top student of Vocational Schools Mert Oğuz 

Kaba stated that “Graduation is not the end. It is a 
new beginning to provide our knowledge, culture 
and values to our people, country and the world" and 
added as follows: “Istanbul Aydin University is not a 
university that restricts us but teaches us and makes 
us experience what to do and how to do it. In addition 
to the theoretical knowledge, with the on-site 
applied training system, it enabled us to transform 
our theoretical knowledge into practice and acquire 
professional practice skills in selected organizations. I 
believe that this will contribute to us taking a step into 
our professions and have us preferred."

After the speeches, their conversation, the 
students ranking first in vocational schools and 
faculties were given their awards and graduation 
plate was nailed to the graduation log. The ceremony 
ended after the oath of Faculty of Health Sciences 
Nursing Department graduates, the handover of the 
flag, the reading of İstanbul Aydın University oath and 
the convocation ceremony.
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Avrasya bölgesinde eğitim diplo-
masisini geliştirmek ve eğitim 
politikalarını belirlemek amacıy-
la 2009 yılında kurulan Avrasya 

Üniversiteler Birliği (EURAS), birincisini 2016 
yılında düzenlediği Avrasya Yüksek öğre-
tim Zirvesi’nin (EURIE) ikincisi, 22 Mart 2017 
tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda açıldı. Aralarında 
ABD, Almanya, Çin gibi dünya yükseköğre-
timine yön veren ülkeler başta olmak üzere, 
Brezilya’dan İran’a, Türki Cumhuriyetler'den 
Balkanlar'a kadar 53 farklı ülkeden 2 binin üzerinde rektör, rektör yardım-
cısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı, 150 
standın yer aldığı fuar ile eş zamanlı olarak, 75 ayrı konuşmacının katıldı-
ğı 33 panel ve seminer gerçekleştirildi. Eğitim diplomasisi açısından son 
derece büyük önem taşıyan zirvede, uluslararasılaşma, eğitim politikala-
rı, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fır-
satlar konuşuldu, ikili görüşmelerle işbirlikleri yapıldı. 

E   urasian Universities Union (EURAS) 
established in year 2009 in order to 
develop educational diplomacy and 
to determine educational policies 

in Eurasia region, organized the first Eurasia 
Higher Education Summit (EURIE) in year 2016 
and the second one at Istanbul Lütfi Kırdar 
Convention and Exhibition Center on 22 March 
2017. 33 panels and seminars were held in 
which 75 speakers attended, simultaneously 
with the fair consisting of 150 stands attended 
by over 2 thousand rectors, vice-rectors, 

academicians and specialists from international education sector, 
of 53 different countries from Brazil to Iran, Turkish Republics to the 
Balkans especially countries which lead world’s higher education such 
as USA, Germany and China. Internationalization, educational policies, 
student exchange programs, region’s educational strategies, trends 
and opportunities were discussed during the summit having a great 
importance in terms of educational diplomacy and cooperation was 
made by mutual discussions.   

iSTanbul’Da üç GünlüK 
YüKSeKÖğreTim zirveSi!

higher education Summit of three dayS in iStanBul 
avrasya Üniversiteler Birliği’nin (euraS) bu yıl ikincisini düzenlediği avrasya yükseköğretim 

Zirvesi (eurie), İstanbul’da 53 ülkeden 2 binin üzerinde akademisyenin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Zirvede, avrasya bölgesinin eğitim politikaları ve trendleri belirlendi.

Eurasia Higher Education Summit (EURIE) organized for the second time this year by 
Eurasian Universities Union (EURAS) was held in Istanbul with participation of over

 2 thousand academicians from 53 countries. Educational policies and trends of Eurasia 
region were determined during the summit.  

n Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin açı-
lış konuşmasını yapan Avrasya Üniver-
siteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı ve 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Eği-
tim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın, “2016 yılında ilk defa 
düzenlediğimiz Avrasya Yükseköğretim 
Zirvesi’yle beklentilerimizin çok ötesinde 
bir başarıya ulaştık. Bu başarı sayesinde 
‘Study in Turkey’ markası, dünya çapın-
da bilinen, tanınan ve rağbet gören bir 
marka haline geldi. Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulunun da destekleriyle gerçekleş-
tirdiğimiz, eğitimle ilgili bütün paramet-
releri bir araya getiren ve sektörümüzde 
dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi 
olan EURIE 2017, üç gün boyunca bir eği-
tim festivaline ev sahipliği yaptı. EURIE 
sayesinde yepyeni projeler ve işbirlikleri 
geliştirildi. Bilindiği gibi üniversiteler, or-
taya koydukları bilimsel eserler, buluşlar 
ve üretime yönelik yaklaşımlarıyla sanayi 
devrimlerinde hızlandırıcı rol üstlendiler. 
Şimdi 4’üncü Sanayi Devrimi olarak anı-
lan ve bilişim sektörünün ağırlık kazandı-
ğı bu yeni süreçte üniversiteler yine başı 
çekiyorlar. Yeni stratejiler geliştiriyorlar. 
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi-
nin ardından dünya kamuoyunda Türkiye 
aleyhine oluşturulmaya çalışılan olumsuz 
havaya rağmen EURIE 2017 zirvesi, barış, 
huzur ve gelecek nesillerin daha iyi yetiş-
mesi adına Türkiye’den tüm dünyaya an-
lamlı mesajlar veren son derece başarılı 
bir etkinlik oldu” dedi.

TürKiYe’Den Tüm 
DünYaYa anlamlı  

bir meSaj

Dr. Mustafa Aydın  
EURAS Başkanı 

EURAS President

n Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, zir-
venin açılışında yaptığı konuşmada son 15 
yılda eğitime ayrılan bütçe artışına dikkat 
çekti. Bakan Yılmaz, 2001 yılında genel büt-
çenin yüzde 10’unu teşkil eden ve yaklaşık 
11 milyar TL olan eğitim bütçesinin, 2017 yı-
lında genel bütçenin yüzde 20’sine ve 202 
milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Mil-
li Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eğitimden 
önemli hiçbir konu olamaz. Eğitimi ihmal 
eden her şeyi ihmal eder. Örneğin bakanlık 
olarak derslik sayısını ve öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısını daha makul sevi-
yelere indirmek için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Çünkü bizim anlayışımıza göre iki 
günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yükseköğrenim konusunda 
ise eğitim diplomasisi kavramı çerçevesinde uluslararası eğitim 
kuruluşlarıyla her alanda iş birliğini yoğunlaştırmamız gerekiyor. 
En önemli stratejik işbirliklerini eğitim alanında geliştirmeliyiz. 
Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak geliştirilen her projeye destek 
vermeye ve ortak olmaya hazırız. Çünkü hayalimiz, barış ve hu-
zur içinde kalkınmış bir Türkiye ve Avrasya’dır” şeklinde konuştu. 

heDefimiz barış ve 
huzurla  
KalKınmış TürKiYe

Dr. İsmet Yılmaz  Milli Eğitim Bakanı / Minister of National Education

n DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, 
EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın 
eğitimde uluslararasılaşma alanındaki he-
yecan ve arzusunun kendilerini motive et-
tiğini söyledi. EURIE 2017’nin ortaklarından 
bir tanesinin DEİK / EEİK olduğuna dikkat 
çeken Vardan, “Değişimin önünde durul-
maz. Değişim ise en çok eğitim alanında 
göze çarpıyor. Eğitim ise değişimi hızlan-
dıran bir özelliğe sahip. Bizlerin bu değişim 
dalgasını reddetmek gibi bir lüksü yok. Fa-
kat bizlerin değişimi yönlendirmek, onu 
toplumumuzun faydasına olacak şekilde 
kanalize etmek gibi önemli bir görevi ve 
sorumluluğu var. Kendi öz değerlerimizle, 
kültürümüzle, toplumsal dinamiklerimizle 
ve mevcut potansiyelimizle barışık bir de-
ğişim sürecini yönetmek durumundayız. 
Bunu yaparken de her düzeyde eğitimi, 
değişim sürecinin en önemli yerine konum-
landırmalıyız. Bugün baktığımızda üniversi-
telerimizin tamamı uluslararası standartlara 
sahip. Ancak değişim sürekli devam ediyor. 
Standartlarda çıta sürekli yükseliyor. Bizler 
de bu standartları yakalamaya çalışan değil, 

eğitimde yeni stan-
dartları belirleyen, çı-
taları yükselten bir ülke 
olmak istiyoruz” dedi.
DEİK Başkan Vardan, 
“İşte tam da bu nok-
tada, eğitim, belki bir-
çok konunun önüne 
geçiyor. Bu bağlamda, 
2011 yılında kurulan 
DEİK/Eğitim Ekonomi-
si İş Konseyi, rekabetin 
çok fazla olduğu küre-
sel eğitim sisteminde 
ülkemizin konumunu 
güçlendirmeyi amaç-

larken, eğitime bağlı ekonominin de canlanma-
sını hedefliyor” dedi. 200’e yaklaşan sayısı ile 
Türkiye’de üniversitelerin dünya standartlarını 
yakaladığını ifade eden DEİK Başkanı Vardan, 
“Değişim ve dönüşüm sürekli devam ediyor. 
Standartlarda çıta sürekli yükseliyor. Bizler de 
bu standartları yakalamaya çalışan değil, eğitim-
de yeni standartları belirleyen, çıtaları yükselten 
bir ülke olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.   

n Chairman of DEİK 
Cihad Vardan told that 
they are motivated 
by enthusiasm and 
will of Chairman 
of EURAS Dr. 
Mustafa Aydın about 
internationalization 
of education. Vardan 
drawing attention 
to the fact that 
DEİK/ EEİK is among 
partners of EURIE 
2017, said that 
“You cannot stand 
against the change. 
And the change 
catches the eye in 
many educational fields. And education has 
a character which accelerates the change. 
We don’t have the luxury to deny this wind of 
change. However, we have an important duty 
and responsibility to lead this change in favor 
of our society. We need to manage this process 
of change in conformity with our core values, 
culture, social dynamics and current potential. 
And while doing this, we should position 
education of all levels at the most important 

place of this process of change. Today, 
all of our universities are at international 
standards. However, change continues 
constantly. The bar rises continuously 
in terms of standards. We would like to 
become the country which sets new 
standards and raises the bar in education 
instead of being the one which tries to 
catch up with these standards.”         
Chairman of DEİK Vardan stated that 
“Well, at this point, education takes 
precedence over many subjects. In this 
context, DEİK/ Education Economy 
Business Council established in year 2011 
aims to reinforce position of our country 
within the global educational system in 
which the competition is very high and 
to enliven education-related economy.” 
Chairman of DEİK Vardan specifying that 
Universities in Turkey whose number 
reached up to 200 have caught up with 
world standards, stated that “change and 
transformation continues constantly. The 
bar of standards rises continuously. We 
would like to become the country which 
sets new standards and raises the bar in 
education instead of being the one which 
tries to catch up with these standards.”

 ‘TürKiYe, eğiTimDe STanDarTları belirleYen ülKe olacaK’

significant Message 
froM turkey to the 

Whole World

 ‘our aiM is to develop 
turkey in peace 

and tranquility’

n Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkan 
Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ise, Türkiye’de 
toplam 183 üniversite sayısına ulaşıldığını 
hatırlattı ve “Türkiye’deki 183 üniversitede 
toplam 7 milyondan fazla öğrenci öğrenim 
görüyor. Bu rakamla Türkiye, toplam öğrenci 
sayısında Avrasya Yükseköğrenim Alanı’nda 
Rusya’dan sonra ikinci sırada. Türkiye’deki 
üniversitelerde öğrenim gören uluslararası 
öğrenci sayısı ise 100 bini geçti. Bu rakam 
oransal olarak düşük gibi görünse de ra-
kamsal bazda, son zamanlarda yaşanan 
olumsuzluklara rağmen üniversitelerimizin 
başarısı olarak öne çıkıyor. Öte yandan üni-
versitelerimizin bölgesel bazda kalkınma 
stratejilerine destek vermesi amacıyla ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Halihazırda beş 
ayrı üniversiteye, bölgesel kalkınmanın des-
teklenmesi noktasında YÖK’ten yetki devri 
söz konusu. Başka bölge ve üniversiteler 
için de çalışmalar sürüyor. Araştırma odaklı 
üniversiteler çalışmasına da devam ediliyor. 
Şu ana kadar 52 üniversitemiz bu konu hak-
kında başvuru yaptı. Haziran ayında süreç 
başlayacak” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de yükseköğrenim düzeyinin ar-
tırılması amacıyla Yükseköğretim Kalite 
Kurulu’nun kurulduğunu hatırlatan Prof. 
Mandal, “Yükseköğretimde uluslararasılaş-

ma alanında stratejik 
iş birliği için TURQUAS 
projesi geliştirildi. En 
önemlisi de 100 önce-
likli alanda 2 bin dok-
toralı öğrencimizin 
olmasını amaçlayan 
‘100/2.000’ projesi-
ni hayata geçirdik. Bu 
projeler Türkiye’nin 
yükseköğretimde 
uluslararasılaşma ala-
nında rekabet gücünü 
ve farklılaşmasını artı-
racak. Ayrıca üniversi-
telerimizin özerklikleri 

için de yeniden şekillendirme çalışmalarına de-
vam ediyoruz” dedi. 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir 
Berova ise, eğitimin önemine vurgu yaparken, 
“KKTC’de halen 15 üniversitede, 83 bini ulusla-
rarası, 93 bin öğrenci yükseköğrenim görüyor. 
1970’li yılların sonlarında başlatılan eğitim ham-
lesiyle KKTC’ye uygulanan ambargoyu eğitim 
alanında yenmiş bulunuyoruz. Tabii bu konuda 
ana vatan Türkiye’nin desteğini de yadsıyamayız. 
EURIE 2017 gibi eğitimle ilgili uluslararası etkinlik-
ler de bu nedenle KKTC durumundaki ülkeler için 
çok önemli” diye konuştu. 

n Deputy Chairman 
of Higher Education 
Board (YÖK) Prof. 
Dr. Hasan Mandal 
reminded that 
total number of 
universities in 
Turkey has reached 
183 and stated 
that “over 7 million 
student in total study 
in 183 universities of 
Turkey. Turkey ranks 
second after Russia 
in the Eurasia Higher 
Education Field in 
terms of total number 
of students. Number 
of international 
students studying in universities of Turkey 
has exceeded 100.000. Although this figure 
seems low proportionately, success of our 
universities comes to the forefront in spite of 
all negativities occurred recently on the basis 
of figures. On the other hand, we continue 
to carry out our activities to enable support 
of our universities to regional development 
strategies. Currently, an authority delegation 
is in question from YÖK to five different 
universities in order to support regional 
development. Efforts continue to be made 
for other regions and universities. The work 
on research-oriented universities continues. 
Until now, 52 universities have made their 
applications on this matter. The process will 

start in June. ”Prof. Mandal reminding 
that Higher Education Quality Board 
has been established in order to raise 
higher education standards said that 
“TURQUAS project is developed for 
strategic cooperation in the field of 
internationalization in higher education. 
The most important thing is we have 
implemented the project ‘100/2.000’ 
which aims to have 2 thousand doctorate 
students in 100 primary fields. These 
projects will increase competitive power 
and differentiation of Turkey in the 
field of internationalization in higher 
education. Furthermore, we continue the 
restructuring works for autonomy of our 
universities.” 
Ministry of National Education and 
Culture of the Turkish Republic of 
Northern Cyprus (TRNC), Dr. Özdemir 
Berova putting an emphasis on 
importance of education, stated that 
“Currently, 93 thousand students, 83 
thousand of whom are international, 
receive higher education in 15 
universities of TRNC. We have now 
overcome the embargo imposed on 
TRNC in the educational field with this 
educational move initiated at the end of 
70’s. Of course, we cannot deny support 
of our mother country Turkey on this 
matter. Education-related international 
events like EURIE 2017 are therefore 
very important for countries being at the 
position of TRNC.”

‘uluSlararaSılaşma alanınDa reKabeT Gücümüz arTacaK’ 
 ‘our coMpetitive poWer Will increase in the internationalization field”

 ‘turkey Will be the country Which sets educational standards’ 

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan EURIE 2017 Zirvesi ile eş zamanlı olarak düzenlenen yükseköğretim fuarının açılışı, üst düzey protokol tarafından gerçekleştirildi.

n Minister of National Education Dr. İsmet Yılmaz 
drew attention to the budget increase allocated 
for education in the last 15 years during his 
speech made during opening of the summit. 
Minister Yılmaz stated that educational budget 
which constituted 10 per cent of the general 
budget and was approximately TRY 11 billion 
in year 2001, now reached up to 20 percent of 
the general budget and TRY 202 billion TRY 
in year 2017. Minister of National Education 
İsmet Yılmaz stated that “There is nothing more 
important than education. Those who neglect 
education neglect everything. For example, 
we, as the Ministry, make great efforts to bring 
number of classrooms and number of students 

per teacher to more reasonable levels because 
from our point of view, the one whose two days are identical is in 
loss. Considering higher education, we need to focus on cooperation 
with international educational institutions in all fields within the 
framework of educational diplomacy concept. We should develop 
the most important strategic cooperation in educational field. We, as 
Ministry of National Education, are ready to support and be a party to 
each project developed because our dream is to develop Turkey and 
Eurasia in peace and tranquility.”      was made by mutual discussions.   

C hairman of Eurasia 
Universities Union (EURAS) 

and Chairman of Foreign 
Economic Relations Board 

(DEİK)/ Education Economy Business 
Council (EEİK) Dr. Mustafa Aydın said 
that “We have attained a success beyond 
our expectations with Eurasia Higher 
Education Summit which was organized 
for the first time in year 2016. Thanks to 
this success, the brand ‘Study in Turkey’ 
became a brand known, recognized 
and sought after worldwide. EURIE 
2017 organized with support of Foreign 
Economic Relations Board (DEİK), being 
the biggest third education summit 
of the world in our sector and which 
brings all education-related parameters 
together, hosted an education festival 
for three days. Thanks to EURIE, brand 
new projects and cooperation have been 
developed. As is known, universities 
played an accelerating role in industrial 
revolutions with their scientific works, 
inventions and their approach towards 
production. Now, universities lead the 
way once again in this new process 
called 4th Industrial Revolution and 
in which information sector gains 
importance. They are developing 
new strategies. Following the coup 
attempt on 15 July, EURIE 2017 was a 
highly successfully event which gave 
significant messages from Turkey to the 
whole world for peace, tranquility and in 
order to raise next generations better in 
spite of the negative conditions aimed 
to create against Turkey before world 
public opinion.”     

Opening of the higher education fair organized simultaneously with the EURIE 2017 Summit held in Lütfi Kırdar International  
Convention and Exhibition Center was carried out by the high level protocol. 



Nisan - Haziran 2017
April - June 2017 07Nisan - Haziran 2017

april - June 201706

2016, Hoca Ahmet Yesevî’nin 
1000’inci, Ord. Prof. Dr. Fuat 
Köprülü’nün ise 100’üncü doğum 
yılı idi. Birleşmiş Milletler Eğitim Bi-

lim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Müslüman 
Türk dünyasının dini tasavvufi dünyasın-
da etki eden Hoca Ahmet Yesevî’yi anmak 
için geçtiğimiz yılı ‘Hoca Ahmet Yesevî Yılı’ 
olarak belirlerken; İstanbul Aydın Üniversi-
tesi (İAÜ), Anadolu’nun kültür hayatına etki 
eden Yesevîlik adlı tasavvufi akımın mima-
rı Hoca Ahmet Yesevî’den bin 500’ü aşkın 
kitap ve makale ile ilk Türk topluluklarının 
tarih ve edebiyatını günümüze taşıyan Ord. 
Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü’ye kadar olan 
tüm değerlerimizi anan bir etkinliğe ev sa-
hipliği yaptı. İki gün süren sempozyumda, 
‘Ahmet Yesevî’nin Yetiştiği Ortam’, ‘Ahmet 
Yesevî ve Tilmizleri’, ‘Ahmet Yesevî Merkezli 
Türk Tasavvuf Anlayışı’, ‘Milli Kimliğimi-
zin Oluşmasında Ahmet Yesevî ve Tilmizle-
ri’, ‘Yüzyılların Akışında Yesevî Dünyasının 
Yolcuları’, ‘Türk Fikir Hayatına Işık Tutanlar’ 
başlıklı oturumlarda ilk büyük Türk muta-
savvıfı Hoca Ahmet Yesevî’den Ord. Prof. Dr. 
Mehmet Fuat Köprülü’ye kadar olan Türk 
düşünce tarihine damga vuran Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Nasreddin Hoca, 
Ahi Evran, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Akşem-
seddin gibi coğrafyamıza ve milli kimliğimi-
zin oluşumuna etki etki eden tüm değerleri-
mizle ilgili sunumlar yapıldı. 

‘yesevî, türk manevi hayatında derin 
izler bıraktı’

İAÜ Aydın Düşünce Platformu ile Kül-
tür Konseyi tarafından ortaklaşa düzen-
lenen, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Nabi Avcı’nın da teşrif ettiği “Hoca Ahmet 
Yesevî’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşünce-
si Tarihi” Sempozyumu, ünlü düşünür ve 
mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevî, Türk tarihi 
ve edebiyatının yeri doldurulmaz ismi Fuat 
Köprülü ve Türk düşünce tarihinde yer al-

mış şahsiyetler, alanında uzman birçok 
bilim insanının yaptıkları sunumlarla ele 
alındı. Sempozyumun açılışında konuşan 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafın-
dan sunulan ve komisyonda kabul edilen 
Hoca Ahmet Yesevî ve Fuat Köprülü’nün, 
Türk manevi ve düşünce tarihinin en önemli 
isimleri olduklarına vurgu yaptı. Yesevî ve 
Köprülü’nün Türk milletinin manevi haya-
tında fikirleriyle çok derin izler bıraktık-
larına işaret ederken, “Bu coğrafyadan va-
tana geçiş kolay olmadı. Bu ülkenin yaşını, 
toprağını, arkeolojisini, jeolojisini, havasını, 
suyunu, insanını, âdetini, geleneğini bil-
mek gerekiyor. Çünkü bizim başka vatanı-
mız yok. Burası bizim ebedi vatanımız" dedi. 

‘köprülü ve yesevî ruhunu canlı tutma-
lıyız’

“1071 Alparslan’dan 2017 Recep Tay-
yip Erdoğan’a kadar aradaki bütün değerler 
Mustafa Kemaller, İsmet İnönüler, Fatihler, 
Yavuzlar… Hepsi bizim değerimiz. Hepsi bu 
coğrafyayı bizleri vatan yapmak için her 
türlü imkanlarını seferber etmişlerdir” di-
yen İAÜ  Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Musta-
fa Aydın, şöyle devam etti: “Biz kimlikli bir 
millet olmak zorundayız. Coğrafyamıza ve 
coğrafyamızın değerlerine, bu coğrafyayı 
bize vatan kılanlara sahip çıkmak zorunda-
yız. İşte Ahmet Yesevî, Orta Asya’dan çıkan 
o damar, hoşgörüsü ile insanlık sevgisi ile 
Balkanlara kadar uzanan sevginin hoşgörü-
sünün hakim olduğu bir felsefeyi hayata ge-
çirdi. Yesevî’den Fuat Köprülü’ye kadar gelip 
geçen Hacı Bektaş-ı Veli, Molla Gürani, Hacı 
Bayram-ı Veli, Mevlana gibi isimler de bu 
coğrafyayı hoşgörüyle yoğurarak kimlik sa-
hibi yaptılar. Her alanda güçlü olmak zorun-
dayız. Öncesinde de sevgi ve hoşgörüyle bu 
gücümüzü derinleştirip beslememiz lazım. 
Ancak bu şekilde Yesevî’nin ve Köprülü’nün 
temsil ettiği o düşünce yapısını ve felsefeyi 
özümseyip gelecek nesillere aktarabiliriz”

Türk kamuoyunun Hoca Ahmet 
Yesevî’yi son 5-10 yıldır yakından tanı-
maya başladığına dikkat çeken İAÜ Kültür 
Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş ise, “Eğitim 
sistemimizde Hoca Ahmet Yesevî’yi işa-
ret eden herhangi bir bulgu yoktur. Ancak 
bundan sonra Hoca Ahmet Yesevî’ye eği-
tim sisteminde yer verileceğinden emi-
nim” derken, geleceğe ışık tutmak üzere 
düzenlenen “Hoca Ahmet Yesevî’den Fuat 
Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi” etkinliği 
ile Türkiye’nin bilim insanları ve fikir insan-
larının gençlerin ellerinde daha çok yücele-
ceğine olan inancını dile getirdi.

‘köprülü modern tarih anlayışının mi-
marıdır’

Fuat Köprülü’yü modern tarih anlayışı-
nın mimarı olarak tanımlayan İAÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Necat Birinci, şunların altını 
çizdi: “Milletler; askeri, siyasi, kültürel ve 
felsefi alanlarda yetiştirdiği insanlarla ge-
leceğe yürürler. Tarih bilincine ve merakına 
yükseliş ya da çöküş dönemlerinde ilgi du-
yarlar. Köprülü, cumhuriyetten sonra geli-
şen yeni tarih anlayışının mimarlarından-
dır. Köprülü’de yeniden vücut bulan felsefe 
ise Hoca Ahmet Yesevî’nin Özbekistan’dan 
gönderdiği kor ateşin yansımasıdır. Unu-
tulmamalıdır ki dünyanın askeri ve siyasi 
tarihinin yüzde 70’i yaşadığımız coğrafya-
da geçmiştir. Bu coğrafyaya hakim olmak 
ve geleceğe yürümek için de Hoca Ahmet 
Yesevî ve Köprülü gibi isimlerimizi geleceğe 
taşımamız gerekir.”

‘hz. türkistan yesevî, hz. türkiye köprülü’
İAÜ FEF Dekanı Prof. Dr. Şuayip Kara-

kaş ise, yaptığı değerlendirmede Yesevî’yi 
Hz. Türkistan, Köprülü'yü de Hz. Türkiye 
olarak nitelendirdi ve “Hoca Ahmet Yesevî 
Hazreti Türkistan ise, Köprülü de Hazreti 
Türkiye’dir. Bugünkü varlığımızı büyük öl-
çüde bu isimlere ve arada gelip geçenlere 
borçluyuz. Hoca Ahmet Yesevî, Türk mille-
tinin iman çizgisinin başlangıç noktasıdır. 
Türklük üzerindeki Hıristiyanlaştırma ve 
Ruslaştırma politikalarına engel olmuştur. 
Yesevîyye tarikatı ondan aldığı ilhamla gö-
nüller fethetmiş ve bu coğrafyayı Türk tö-
resi ile sevgi, ihlas, samimiyet, bağışlayıcılık 
ve hoşgörü ile ebedi vatan haline getirmiş-
tir. Köprülü ise 20’nci yüzyılın bilim insanı 
olmanın gerektirdiği her şeyi yerine getir-
miştir. Bu gibi isimlerden bahsetmek sade-
ce akademik değil, aynı zamanda milli de bir 
görevdir” şeklinde konuştu. 

ahmeT YeSevî’Den  
fuaT KÖprülü’Ye TürK Düşünce Tarihi

turkiSh intellectual hiStory from ahmet 
yeSevi to fuat köPrÜlÜ  

n İstanbul Aydın Üniversitesi'nin çağdaş bir bakış açısıyla tasarlayarak e-dönüşümle güncelle-
diği yeni Bilgi Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın da katıldığı törenle hizmete 
girdi. Bakan Avcı’dan başka İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Ay-
dın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve üniversitenin öğretim üyelerinin katıldığı açılış törenine 
Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da teşrif etti.

Bölgenin en büyük ve en kapsamlı akademik kütüphanesi olan İAÜ Bilgi Merkezi’nden öğ-
renci ve akademisyenlerin yanı sıra, üye olmak şartıyla bölge halkı da faydalanabilecek. Toplam 
3 bin metrekarelik kullanım alanında grup çalışma odaları, kişisel localar, 50 adet bilgisayar ve 
sınırsız internet imkanı ile 7 gün 24 saat hizmet veren İAÜ Bilgi Merkezi, engellilere de uygun şe-
kilde tasarlandı. Bilgi Merkezi’nde sürekli güncellenen 50 bin basılı kaynak, 950 basılı tez, 34 bin 
süreli akademik yayın, uluslararası elektronik kitap ve veri tabanları mevcut. İAÜ Bilgi Merkezi’nde 
ayrıca, elektronik katalog, dijital kurumsal arşiv, toplu yayın arama motoru ve mobil rezervasyon 
uygulaması da bulunuyor.

n New Knowledge Center designed by Istanbul Aydın University with a modern point of view 
and updated by an e-transition is put into service by the ceremony attended also by Minister 
of Culture and Tourism Prof. Dr. Nabi Avcı. Küçükçekmece district governor Harun Kaya also 
attended the opening ceremony attended by Istanbul Aydın University’s Chairman of Board 
of Trustees Dr. Mustafa Aydın, Rector Prof. Dr. Yadigar İzmirli and university’s academic 
members apart from the Minister Avcı. 
Students and academicians as well as local people on the condition of subscription may 
benefit from IAU Knowledge Center being the biggest and most comprehensive academic 
library of the region. IAU Knowledge Center providing services for 7 days 24 hours with group 
activity rooms, personal rooms, 50 computers and limitless internet opportunities having a 
usage area of 3 thousand square meters in total has been designed suitable for handicapped.  
Knowledge Center possesses 50 thousand printed sources, 950 printed dissertations, 34 
thousand academic publications, international electronic books and databases which are 
continuously updated. Furthermore, IAU Knowledge Center has an electronic catalogue, 
digital corporate archive, mass publication searching engine and mobile reservation 
application.  

KüTüphaneDen bilGi merKezi’ne  e-DÖnüşüm
e-transition froM library to knoWledge center 

İstanbul aydın Üniversitesi Bilgi merkezi, kültür ve turizm Bakanı Prof. 
dr. nabi avcı’nın da katıldığı bir törenle kapılarını açtı.

Istanbul Aydın University Knowledge Center is opened by the ceremony 
attended also by Minister of Culture and Tourism Prof.Dr. Nabi Avcı. 

roboTiK Kol ve aKıllı YanGın SÖnDürücüYe ÖDül
AWARD to RoBotIC ARM AND SMARt FIRE EXtINGUISHER  

Uluslararası Buluşçu-
lar Birliği Federasyo-
nu (IFIA) tarafından, 
Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı onursal hima-
yesinde ve Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun ev sahipliğinde düzen-
lenen “2’nci İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarı ISIF’17”de ulusal ve uluslararası çap-
ta faaliyet gösteren kurum ve kuruluşla-
rın çeşitli kategorilerde gerçekleştirdiği 
190 buluşa ödül verildi. Ödül töreninde İAÜ 
TTPYO Müdürü Prof. Dr. Zafer Utlu ve araş-
tırma ekibinin geliştirdiği motorsuz olarak 
çok küçük enerji ve sessiz bir şekilde çalı-
şan robotik kol olan ‘High Efficient Arm and 
Gripper’ (Roboarm) başlıklı buluş altın ma-
dalya alırken; nokta atışı ile yangını tespit 
ederek büyümeden söndüren ve otomatik 
olarak kapanan ‘Intelligent Fire Sprinkler’ 
(IFS) başlıklı buluş da bronz madalyaya la-
yık görüldü. İAÜ’nün robotik kol olan ‘High 
Efficient Arm and Gripper’ adlı buluşuna 
aynı zamanda ‘Romanya Buluşçular Foru-
mu Özel Ödülü’ verildi. 

Dünyanın en büyük 5 uluslararası bu-
luş fuarı arasında yerini alan İstanbul Ulus-
lararası Buluş Fuarı’na 32 ülkeden ulusal ve 

uluslararası çapta faaliyet gösteren bireysel 
buluşçular, ar-ge merkezleri, üretici ve 
ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, 
özel araştırmacılar, danışmanlar, pa-
tent ofisleri, özel veya devlet destekli 
araştırma enstitüleri, bilim parkları, 
teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji 
transfer ofisleri, üniversiteler, laboratu-

varlar, fikri ve sinai mülki-
yet hakları ile ilgili kurum ve 

kuruluşlar, melek yatırım-
cılar, risk sermayesi grup-
ları, inovasyon teşvikçi-
leri, patent vekilleri, buluş 
dernekleri, ilgili kamu ku-

rumları ve sivil top-
lum kuruluşları 
katılım gösteri-

yor. ISIF’17’de 
çeşitli kate-
gorilerde ge-
liştirilen 264 
adedi yerli 
103 adedi 
yabancı ol-

mak üzere 
toplam 367 bu-

luş sergilendi. 

Y ear 2016 was 1000th birth 
anniversary of Hodja Ahmet 

Yesevi and 100th of Distinguished 
Professor Doctor Fuat Köprülü.  

While United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) declared 
the previous years as ‘Year of Hodja Ahmet 
Yesevi’ to commemorate Hodja Ahmet Yesevi 
who influenced religious sufi world of Muslim 
Turkish World, Istanbul Aydın University 
(IAU) hosted an event to commemorate all of 
our values from Hodja Ahmet Yesevi being 
the architecture of sufi movement called 
Yesevi movement which had influence on 
Anatolia’s cultural life to Distinguished 
Professor Doctor Fuat Köprülü who brought 
history and literature of first Turkish 
communities to the present with over 1 500 
books and articles. During the symposium 
which lasted two days, presentations were 
made about all of our values having influence 
on our geography and creation of our national 
identity such as Mevlana Celaleddin-i Rumi, 
Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus 
Emre, Nasreddin Hodja, Ahi Evran, Katip 
Çelebi, Sinan Paşa, Akşemseddin leaving 
their mark on Turkish intellectual history 
from Hodja Ahmet Yesevi being the first 
great Turkish Sufi to Distinguished Professor 
Doctor Mehmet Fuat Köprülü during session 
titled ‘The environment where Ahmet Yesevi 
grew’, ‘Ahmet Yesevi and his Apprentices’, 
‘Turkish Sufi Intellection Based on Ahmet 
Yesevi’, ‘Ahmet Yesevi and his Apprentices in 
Creation of our National Identity’, Passengers 
of the Yesevi World in course of Centuries’ and 
‘Those Setting Light to Turkish Intellectual 
Life’.    

‘Yesevi engraved in Turkish spiritual life’
Famous philosopher and sufi Hodja Ahmet 

Yesevi, Fuat Köprülü being the irreplaceable 
name of Turkish history and literature as 
well as personalities of Turkish intellectual 
history were introduced by presentations 
made by many specialized scientists during 
the symposium Turkish Intellectual History 
from Hodja Ahmet Yesevi to Fuat Köprülü� 

organized jointly by IAU Intellectual Thought 
Platform and Cultural Council and attended 
by Minister of Culture and Tourism Prof. Dr. 
Nabi Avcı. Minister of Culture and Tourism 
Prof. Dr. Nabi Avcı who made a speech at the 
opening of the symposium emphasized that 
Hodja Ahmet Yesevi and Fuat Köprülü are the 
most important names of Turkish spiritual 
and intellectual history as submitted and 
recognized by UNESCO Turkish National 
Commission. Indicating that Yesevi and 
Köprülü are engraved deeply with their ideas 
in Turkish nation�s spiritual life, he stated 
that �Transition from this geography to 
homeland was not easy. We should know this 
country�s age, soils, archeology, geology, air, 
water, people, customs and tradition because 
we have no other homeland. This is our 
eternal homeland.� 

‘We should keep soul of Köprülü and 
Yesevi alive’

IAU’s Chairman of Board of Trustees Dr. 
Mustafa Aydın stating that “All values from 
Alparslan in 1071 to Recep Tayyip Erdoğan in 
2017, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Mehmet 
the Conqueror, Selim the Resolute… All of 
them are our values. All of them used every 
means available to make this geography 
our homeland” spoke as following: “We 
have to be a nation having an identity. We 
need to protect our geography, values of 
our geography and those who made this 
geography our homeland. Well, the vein 
originating from Ahmet Yesevi, the Central 
Asia has materialized the philosophy 
dominated by love and tolerance extended 
to the Balkans with his tolerance and 
humanism. Names like Hacı Bektaş-ı Veli, 
Molla Gürani, Hacı Bayram-ı Veli, Mevlana 
who lived between Yesevi to Fuat Köprülü 
molded this geography with tolerance and 
created an identity. We need to be powerful in 
all fields. We should priorly deepen and feed 
our power with love and tolerance. Only by 
this way, we may internalize the intellectual 
structure and philosophy represented by 

Yesevi and Köprülü and hand it down the 
next generations. ” 

IAU’s Chairman of Cultural Council Dr. 
Metin Eriş who drew attention to the fact 
that Turkish society becomes familiar 
with Hodja Ahmet Yesevi for the last 
5-10 years said that “There is no finding 
which indicates Hodja Ahmet Yesevi in our 
educational system. However, I am sure a 
place will be given to Hodja Ahmet Yesevi in 
the educational system from now on� and 
stated his belief that Turkey�s scientists 
and intellectuals will emerge at hands of the 
youth with the event �Turkish Intellectual 
History from Hodja Ahmet Yesevi to Fuat 
Köprülü� organized to set light to the future.     

‘Köprülü is the architect of modern 
history understanding’

IAU’s Academic Member Prof. Dr. 
Necat Birinci describing Fuat Köprülü 
as architecture of modern history 
understanding emphasized that: “Nations 
look to the future with people raised in 
military, political, cultural and philosophical 
fields. They are interested in historical 
awareness and curiosity in periods of rise 
and decadence.  Köprülü is among architects 
of new history understanding developed 
after the republique. Philosophy reviving 
with Köprülü is the reflection of glowing fire 
of Hodja Ahmet Yesevi from Uzbekistan. 
Don�t forget that 70 percent of military and 
political history of the world bases on the 
geography we live on. We should bring names 
like Hodja Ahmet Yesevi and Köprülü to the 
future in order to dominate this geography 
and to look to the future.”  

 ‘Yesevi the Sage of Turkistan; Köprülü 
the Sage of Turkey’

IAU’s Dean of Faculty of Science and 
Letters Prof. Dr. Şuayip Karakaş described 
Yesevi as the Sage of Turkistan and 
Köprülü as the Sage of Turkey and stated 
that “If Hodja Ahmet Yesevi is th sage of 
Turkistan, Köprülü is the sage of Turkey. 
We highly owe our existence today to these 
names and those who lived in between. 
Hodja Ahmet Yesevi is the starting point of 
Turkish nation�s path of faith. He prevented 
evangelization and Russianizing policies 
on Turkish identity. Yesevi�s sect captured 
the hearts with this inspiration and made 
this geography our eternal homeland with 
Turkish customs as well as love, purification, 
sincerity, forgiveness and tolerance. And 
Köprülü fulfilled everything required as a 
scientist of 20th century. Mentioning these 
names is not only an academic but also a 
national duty.” 

D uring the “2nd Istanbul 
International Inventions Fair 
ISIF’17” organized by International 
Federation of Inventors 

Associations (IFIA), under honorary cover 
of Ministry of Science, Industry and 

Technology and hosted by Turkish 
Patent and Trademark Office, 
190 inventions made by bodies 

and institutions having national and 
international operations in various fields 

were awarded. During the award ceremony, 
the invention titled ‘High 
Efficient Arm and 
Gripper’ (Roboarm) 
which is a robotic arm 
requiring very low 
energy and operating 
silently without 
engine developed 
by IAU’s TTPYO 
Manager 
Prof. Dr. Zafer 
Utlu and 
his research 
team has been 
awarded a gold 
medal while the 
invention titled 
‘Intelligent Fire 
Sprinkler’ (IFS) 
which detects 

fire at pinpoint and extinguishes 
it before it spreads and turns 
off automatically has been 
awarded bronze medal. IAU’s 
invention ‘High Efficient 
Arm and Gripper’ being a 

robotic arm has been also 
awarded ‘Special  Prize of 

Romanian Inventors Forum’.      
Istanbul International 

Inventions Fair ranking among the 
world’s top 5 international inventions fair 
was attended by individual inventors, 
research and development centers, 
manufacturers and business firms, 
industrialists, entrepreneurs, special 
researchers, consultants, patent offices, 
private or state funded research institutes, 
science parks, technology development 
zones, technology transfer offices, 
universities, laboratories, bodies and 
institutions related to intellectual and 
industrial property rights, angel investors, 
venture capital groups, innovation 
incentives, patent lawyers, invention 
associations, related public institutions and 
non-governmental organizations having 
national and international activities from 
32 countries. 367 inventions in total, 243 of 
which are local and 103 of which are foreign, 
developed in various fields were exhibited 
during ISIF’17. 

hoca ahmet yesevî’den fuat 
köprülü’ye türk düşünce 
tarihine damga vuran mevlana 
celaleddin-i rumi, hacı Bayram-ı 
veli, hacı Bektaş-ı veli, yunus 
emre, nasreddin hoca, ahi 
evran, katip Çelebi, Sinan Paşa, 
akşemseddin… coğrafyamıza 
ve milli kimliğimizin oluşumuna 
etki etki eden değerler olarak 
karşımızda duruyor. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı 
Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, 
Yunus Emre, Nasreddin Hodja, Ahi 
Evran, Katip Çelebi, Sinan Paşa, 
Akşemseddin leaving their mark 
on Turkish intellectual history from 
Hodja Ahmet Yesevi to Fuat Köprülü  
They appear before us as values 
having influence on our geography 
and creation of our national identity. 
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İnsanların zekâ katsayısı (IQ) meselesini 
tartışmaları iyi bir şey. Freed Reed’in pay-
laşımı çok fazla yoruma yol açtı. Reed’in 
paylaşımına dair özetim şu şekilde: Zekâ 

önemlidir. Zekâ konusundaki araştırmalar 
da önemlidir ve sosyal politikayı etkileye-
bilir. Amerikalı siyahilerin, Irlandalılar'ın ve 
Meksikalılar'ın benzer zekâ katsayılarının 
farklı sonuçları vardır. Bazı ülkeler için IQ so-
nuçları ciddi anlamda gözden geçirildi; do-
layısıyla zekâ konusunda alınan tedbirler 
güvenilmez. Maya yerlilerinin mevcut sakin-
lerin düşük zekâ katsayılarına oranla kültü-
rel başarıları oldu. Mevcut araştırmalar ise 
Avrupa’da istihbaratın hem düştüğünü hem de 
yükseldiğini gösteriyor. Yükselmesinin sebebi, 
Flynn Etkisi. Yani, tedvirler güvenilmez olup 
antik Yunan düşünürleri son derece zekiydi 
ve Flynn Etkisi’nin ima ettiği gibi hiçbir şekil-
de donuk değildi. Hindistan’ın zekâ katsayısı, 
Hindistan’ın kültürel başarılarından dolayı 81 
olamaz. Meksikalılarla Amerikalılar arasında 
zekâ anlamında görünür bir fark söz konusu 
değil. Aynı şekilde Tayvan, Vietnam veya Tay-
land sakinleri arasında da. 

J a m e s T h o m p s o n

ülKelerin zeKâ KaTSaYıları  
ve Sonuçları

küresel rekabet açısından ülkelerin gerçek anlamda refaha erişmeleri için 130’un üzerinde iQ’ya sahip çok fazla insana 
gereksinimi vardır ve bu tür insanlar, daha fazla gelir sahibi olacakları en güçlü ekonomilere doğru göç etmeye meyillidirler. 

dolayısıyla, daha az muktedir ülkeler genellikle en zeki vatandaşlarını ellerinden kaçırırlar. aBd, bu tür çalışmayı yapması için 
vatandaşlarının yüzde 2’sine bel bağlamaktadır; meksika ise yüzde 0,3’üne.

In terms of global competition, countries literally need more people having an IQ above 130 in order to attain prosperity and such 
people tend to immigrate to more powerful economies where they may generate more income. Therefore, less capable countries 

generally fail to keep their smarter citizens. USA relies on 2 percent of its citizens to carry out such activity; Mexico on 0,3 per cent.  

MoDERNIty AND INtEllIGENCE qUotIENt 

countrieS’ intelligence QuotientS and reSultS  

Modernite ve zekâ katsayısı

Peki, modernite altyapısını işletmek için 
gerektiği düşünülen zekâ katsayısı nedir?

Burada ele alınacak ilk konu, korelasyon. 
Korelasyonları en iyi şekilde anlamak için da-
ğılım grafiklerine bakmak gerekir. Birlikten 
daha az olan herhangi bir korelasyonun farklı 
veri noktaları, trend hattı boyunca dağılacak. 
Bazı ülkeler, farklı sebeplerden dolayı uç de-
ğerler sergileyeceğinden bunların tümünün 
tartışılması gerekir. Örneğin, zekâ katsayısı 
ve GSYIH arasındaki alışıldık bağlantı, iki ana 
yapıyla değiştirildi:  Petrol ve turizm. Bununla 
birlikte, başka sebepler de var ve tüm uç de-
ğerler takip edilmeye değer. Neden böyle ol-
duğuna dair test edilebilir varsayımlar ortaya 
koymak gerekiyor. Korelasyon güçlü olsa bile 
–örneğin 0,8- halen farklı vakalar (istatistik 
jargonuna göre, büyük artıklar) olacaktır. (1) 

Farklı bir veri noktası, genel bir korelas-
yonu ortadan kaldırmıyor. Eğer çok fazla farklı 
sonuçlar varsa, korelasyon düşürülüyor. Eğer 
tüm sonuçlar birbirinden farklıysa, bu durum-
da tartışılacak bir korelasyon da yok demek-
tir. Münferit durumlar, genel bulguları çürüt-
mez. Hayatta daha sonra başarı elde etmenin 

mükemmel bir göstergesi olan zekâ test, her 
zaman en başarılı bireyi tespit etmeyecek. Ül-
kelerin zekâ katsayıları ile ulusal başarıları ara-
sındaki bağıntı hakkındaki ilgili araştırma için, 
Rindermann’ı okumanızı öneririm. (2)

 Flynn Etkisi, Woodley Etkisi’yle birlikte 
var olur. Takriben 1870 yılından beri Flynn Et-
kisi daha güçlü olmuştur: 10 yılda bir görünür 3 
puan. Woodley etkisi daha zayıftır: 10 yılda bir 
yaklaşık 1 puan. Flynn’ı gübre etkisi, Woodley’i 
ise bitki genetiği etkisi olarak düşünün. Güb-
re etkisi, zengin ülkelerde unutulup giderken, 
yoksul ülkelerde –her ne kadar arzu edilir hızda 
olmasa da- devam ediyor. Genetik etkisi, temel 
yeteneklerde sürekli ve peyderpey bir azalış 
sergiliyor. İstihbarat testleri ise, hayat başarısı 
için yüksek kestirimci değere sahip yetenekle-
ri tespit etmede iyi; ancak –spesifik alt-testlere 
odaklanılmazsa- tarihi kıyaslamalar yapmada 
o kadar iyi değil. Zekâ katsayısının yüzdelik dili-
mi, 60 yıldır oldukça iyi şekilde destekleniyor. Bu 
konuda çok fazla araştırma mevcut. Jim Flynn, 
bu konuda yeni araştırmacıların –örneğin Eli-
jah Armstrong- çoğuyla birlikte çalışıyor. Bu, bir 
nevi teknik ancak çok ilginç bir mesele. (3)

Ülke toplamları değişebilir, ancak eğer ilk 
örnekler az ise ve pek temsil niteliğine sahip 
değilse böyle bir durum beklenebilir. İyi örgüt-
lenmiş ülkeler, daha az örgütlü olanlara kıyasla 
daha iyi veriler sağlar. Sonuçlarda daha fazla veri 
ortaya çıktıkça, ortam daha net bir hal alacak. 
Bundan dolayı tüm Lynn veri tabanı halka açıldı 
ve sürekli iyileştirilip genişletiliyor.  (4) 

Bu tartışma çerçevesinde, Meksika için 
Lynn veri tabanı, 3 araştırmaya referans veri-
yor. Üçü de 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla ilgi-
li. Bunu, Ulusal IQ veri tabanı üzerinde 80 ila 88 
aralığında, ortalama 85 IQ düzeyinde görebilirsi-
niz. Yetişkinlere dair veriler daha da iyi olacaktır. 
Ancak, PISA, TIMSS ve PIRLS verilerine dair kısa 
süre önce yapılan bir analizde, 88’e ilişkin so-
nuçlardan sapan bir zekâ katsayısı ortaya çıktı. 
Benzer şekilde ABD’ye ilişkin zekâ katsayısı da 
99,6. (5) 

Bilişsel kapitalizm ve yüksek becerinin 
kökleri

Rindermann ile birlikte tarihi kültürel soy-
lara ilişkin tedbirleri iki zaman sürecine yer-
leştiriyoruz: Son yüzyıl için Nobeller ve İ.Ö. 800 
yılından beri (Antik Yunan etkisi) başlıca bilim 
adamları. Her iki zaman süreci de modern çağın 
iktisadına bir katkıda bulundu. Ancak, Yunanis-
tan artık entelektüel dünyanın merkezi değil 
– keza Mayalar da öyle. Başarıları, yaşadıkları 
zaman için yeterince gerçekti. En iyi düşünürleri 
halen saygı görüyor; ancak bir ülkenin mevcut 
zekâ katsayısı her zaman için atalarının yete-
neklerini gösteren iyi bir kılavuz değildir. Eğer 
halklar kendi iradelerinden çıkıp yerlerine yeni 
gelenleri koyarlarsa, genel entelektüel düzey de-
ğişebilir. Öte yandan, eğer yerleşik bir topluluğa 
dair seçim, yeterince güçlü olmazsa, bu durum-
da entelektüel düzeyler 8 ila 16 kuşağa çıkabilir. 

Kızılderililerin ortalama 80 olan zekâ katsa-
yıları 26 adet araştırmayı temel almıştır. Ancak, 
ABD’den çok daha farklı olarak hangi eyaletin 
ölçüldüğüne bağlı olarak bir değişkenlik söz ko-
nusudur. Kast sistemi farklılıklar yaratır. Kuzen-
ler arasında evlilik oranı da keza aynı şekilde. 

Doğal olarak, her ülkeden bazı zeki insanlar 
çıkar: Fark yaratan, bu zeki insanların o ülkeler-
deki oranıdır. Ülkenin çan eğrisinden bekleye-
ceklerinizde herhangi bir büyük sapma olması 
ise, bu ülke için bertilen ortalama değerden şüp-
he duyulmasına yol açar. (6) 

“Meksikalılarla Amerikalılar arasında zekâ 
açısından görünür hiçbir fark yok; tıpkı Tayvan, 
Vietnam veya Tayland vatandaşları arasında ol-
duğu gibi.” Bu konuda pek bir yorum yapamam. 
Tek söyleyeceğim, sosyal etkileşimin, zekâya 
dair tahminler yapmak için her zaman mümkün 
veya arzu edilebilir olmadığıdır. Daha mantıklı 
olanı ise, teknik inovasyon oranlarına, patentle-
re, bilimsel yayınlara ve benzerlerine bakmak-
tadır. Ancak, eğer bu ülkelerin başarılarında ve 
toplumların işleyişinde herhangi bir fark yoksa, 
bu geçerli bir nokta olacak. Ulusal zekâ katsayı-
ları ile ekonomik sonuçlar arasındaki genel ba-
ğıntı oldukça iyi destekleniyor. 

Ortalama zekâ katsayısının modernite alt-
yapısının işletilmesi için gerekli olduğunu dü-
şündüren nedir? Bu ilginç soru çok fazla tartışıl-
dı. Araştırmalara göre, ulusal bir ekonomide en 
zengin kişilerin etkisi, GSYIH üzerinde orantısız 
şekilde olumlu bir etki doğurdu. Rindermann ile 
birlikte, her ülkenin en zeki yüzde 5’lik diliminin 
bu zamana kadar en büyük katkıyı yaptığını öne 
sürdük. Ancak, elbette daha düşük yeteneğe sa-

hip birçok kişiden de en zengin kesimin keşifleri 
ve stratejilerini uygulamaları talep ediliyor. Bu-
nun iki tane destekleyici tekrarı oldu. (7) 

Bu temelden yola çıkarak, ülkelerin 120 
ve üstü IQ’ya sahip olanlara bel bağladıklarını 
söyleyebilirsiniz. Bunlar, 'kolej formatı' eğitimi 
izleyen insanlardır ve bu eğitim çerçevesinde 
kendilerine sağlanan referansları okurlar, bu-
nun kendileri açısından etkilerine dair çözüm 
üretirler. Bu süreçte de onları yönlendiren şey-
ler; bir rehber öğretmen ve sınav sonuçlarıdır.  
ABD, bu tür çalışmaları yapmaları için halkının 
yüzde 8’ine güvenebilir. Eğer ülkeler bu tür in-
sanları bulur, onları elde tutar ve uygun yerlere 
konuşlandırır, yardımcılardan oluşan iyi bir pira-
mit inşa ederse, bu durumda ilgili ülkenin iyi bir 
performans gösterme olasılığı yükselir. 

Ancak küresel rekabet açısından bakıldı-
ğında, ülkelerin gerçek anlamda refaha erişme-
leri için 130’un üzerinde IQ’ya sahip çok fazla in-
sana gereksinimi vardır ve bu tür insanlar, daha 
fazla gelir sahibi olacakları en güçlü ekonomilere 
doğru göç etmeye meyillidirler. Dolayısıyla, daha 
az muktedir ülkeler genellikle en zeki vatandaş-
larını ellerinden kaçırırlar. ABD, bu tür çalışmayı 
yapması için vatandaşlarının yüzde 2’sine bel 
bağlamaktadır; Meksika ise yüzde 0,3’üne.  Man-
tıklı bir yaşam standardına erişmek için ulusal 
çapta 93 düzeyinde bir IQ’ya ihtiyaç vardır. Eko-
nomiler küreselleştikçe, inovasyon ve güçlenen 
ekonomiler için gereken rakam muhtemelen 
daha da artmaktadır. 

Mobil telefonlar, daha önceleri yüksek be-
cerili programlama yetenekleri gerektiren işlev-
leri yerine getirebilir. Şimdilerde tüm kullanıcılar 
parmaklarını kullanarak her şeyi yapabiliyorlar. 
Otomobiller bir zamanlar karmaşıktı ve titiz bir 
bakım gerektiriyordu. Şimdilerde çok daha gü-
venilirler. 

Otomatik yazar kasalar, her şeyleri pik-
togramlar temelinde yapıyorlar; dolayısıyla bir 
toplum, bir nebzeye kadar diğerlerinin problem 
çözme yeteneği temelinde işliyor. İyi haberler 
derhal etrafa yayılıyor. Küreselleşme, inovasyon 
yapmayan ancak var olan yenilikleri kullanan 
ülkelerle kıyaslandığında yenilikçi ülkelerin çok 
daha zenginleşmesine yol açabilir. Gökdelenler 
bir zamanlar inovasyon sayılıyordu; şimdiyse 
oldukça yaygınlar. Bununla birlikte, yenilikçiler, 
modernitenin faydalarını ilk olarak elde edecek 
olanlardır ve muhtemelen bundan en çok onlar 
faydalanacak. 
(Stratejik Kültür Vakfı)
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 If countries find such people, succeed to keep and place them at appropriate 
positions and build a good pyramid consisting of assistants, in such case, 

the concerned country is more likely to show a better performance.  

D iscussing the matter of people’s 
intelligence quotient (IQ) is a good 
thing. Statement of Freed Reed has 

resulted in many comments. My 
summary on Reed’s statement is as following: 
Intelligence is important. Researches on 
intelligence are also important and may have 
influence on social policy. American black 
people, Irish people and Mexican people have 
similar intelligence quotients but different 
results. For some countries, IQ results have 
been seriously revised; therefore, measures 
taken about intelligence are not reliable.   

Mayan locals had cultural 
accomplishments in proportion to low 
intelligence quotient of current residents; 
current researches show that intelligence in 
Europe is both decreasing and increasing. The 
reason of this increase is the Flynn Effect. In 
other words, managements are unreliable 
and philosophers of the Ancient Greece were 
extremely intelligent and not still as implied by 
the Flynn Effect. Intelligence quotient of India 
may not be 81 due to cultural accomplishments 
of India. There is no significant difference 
between Mexicans and Americans in terms 
of intelligence. Likewise, as it is between 
residents of Taiwan, Vietnam or Thailand. 

Well, what is the intelligence quotient 
required to manage infrastructure of 
modernity? 

First thing to handle at this point is the 
correlation. We should look at distribution 
graphics in order to better understand the 
correlations. Different gage marks of any 
correlation lower than the ensemble would 
be distributed along with the trend line. Some 
countries would show extreme values due 
to various reasons and all of these should be 
discussed. For example, common connection 
between intelligence quotient and GDP (Gross 
Domestic Product) has been replaced with 
two main structures: Petroleum and tourism. 
Besides, there are other reasons as well and 
all extreme values are worth to follow up. 
Testable presumptions on its reasons should 
be set forth. Even if the correlation is high- 
for example 0,8-  there will be still different 
cases (according to the statistical jargon, big 
residues).(1)  A different gage mark doesn’t 
eliminate a general correlation. If there are 
too much different results, the correlation 
is reduced. If all results are different from 
each other, in such case, it means there is no 
correlation to discuss. Individual cases, may 
not disproof general findings. Intelligence test 

being a perfect indication of achieving success 
later in life will not always determine the most 
successful individual. I recommend you to read 
Rindermann for the research on correlation 
between countries’ intelligence quotient and 
national achievements. (2)              

Flynn Effect exists with the Woodley Effect. 
Approximately since year 1870, the Flynn Effect 
was stronger: 3 points is seen every 10 years. 
Woodley effect is weaker: approximately 1 
point per 10 years. Consider Flynn as the effect 
of fertilizer and Woodley as the effect of plant 
genetics. Effect of fertilizer faded away in rich 
countries while it continues in poor countries- 
although it is not at a desirable speed. Effect 
of genetics shows a continuous and gradual 
decrease in fundamental abilities. Considering 
intelligence tests, it is good at determination 
of abilities having high predictive value for 
success in life; however- without focusing 
on specific sub-tests- it is not quite good at 
historical comparisons. Intelligence quotient’s 
percentile has been supported quite well for 
60 years. There are many researches on this 
matter. Jim Flynn works with majority of new 
researchers- for example Elijah Armstrong- 
on this matter. This is a kind of technical but 
highly interesting matter. (3) 

Country totals may vary however, if first 
examples are low and have no representative 
quality, such condition may be expected. 
Well organized countries provide better 
data compared to less organized ones. Upon 
revelation of further data about results, the 
setting will become clearer. Therefore, the 
entire Lynn database has been opened to the 
public, improved and extended continuously. (4) 

Within the framework of this discussion, 
Lynn data base gives 3 researches as reference 
about Mexico. Three of them relate children of 
age range 6-13. You may see it on National IQ 
data base at the interval 80 to 88 and at the 
average IQ level 85.  Data concerning adults 
would be better. However, an analysis carried 
out recently about PISA, TIMSS and PIRLS data 
revealed an intelligence quotient deviating 
from results related to 88. Similarly, intelligence 
quotient related to USA is 99,6. (5) 

Cognitive capitalism and roots of higher 
skill    

As of Rindermann, we place measures 
related to historical cultural origins under two 
time spans: Nobels for the last century and 
leading scientists as of year 800 B.C. (effect 
of Ancient Greece). Both time spans made 
contribution in modern age’s economics. 
However, Greece is not center of the 
intellectual world anymore- Mayas as well. 
Their accomplishments were quite real for the 
time they lived in. Their best philosophers are 
still respected; however, current intelligence 
quotient of a country is not always a good 
guide showing capabilities of their ancestors. If 
peoples may get out of their will and replace it 
with new comers, general intellectual level may 
change. On the other hand, if a choice related to 
a settled community is not strong enough, in 
such case, intellectual level may rise to 8 to 16 
generations.     

Average intelligence quotient of Indians 
which is 80 bases on 26 researches. However, 
there is a variation in question depending on 
which state is measured, quite more different 
than USA. Caste system creates differences. 
Rate of marriages between cousins is the same. 

Naturally, intelligent people may come 
out of any country: The distinction is rate of 
such intelligent people in this country. Any 
significant deviation from what we expect 
based on the country’s bell curve leads to doubt 
from average value stated for the country. (6)   

“There is no significant difference 
between Mexicans and Americans in terms 
of intelligence; as it is between citizens 
of Taiwan, Vietnam or Thailand.” I can’t 
comment on this matter. The only thing I can 
say is that social interaction is not always 
likely or desirable to make predictions about 
intelligence. The most rational thing to do 
would be to look at technical innovation 
rates, patents, scientific publications, etc. 
However, if there is no difference between 
countries’ accomplishments and functionality 
of societies, this will be the applicable 
point. General correlation between national 
intelligence quotients and economic results is 
supported quite well. 

What is the reason which makes us think 
that average intelligence quotient is necessary 
to manage infrastructure of modernity? This 
interesting question was highly discussed. 
According to researches, effect of the richest 
people in a national economy resulted in a 
disproportionately positive effect on GDP. As 

of Rindermann, we have asserted that the 
smartest 5 percent of each country made the 
biggest contribution until now. However, of 
course, many people having fewer abilities 
are expected to implement inventions and 
strategies of the richest group. This had two 
supporting repetitions. (7)    

Basing on this ground, we may say that 
countries rely on those having an IQ of 120 and 
above. They are people who were subjected 
to ‘college format’ education and they read 
references provided to them within framework 
of this education and generate solutions on its 
effects from their point of view. In this process, 
things which lead them are a guiding teacher 
and test results. USA may rely on 8 percent of 
its population to carry out such activities. If 
countries may find, keep and place such people 
at appropriate positions and may build a good 
pyramid consisting of assistants, in such case, 
the concerned country is more likely to show a 
better performance.

However, in terms of global competition, 
countries literally need more people having 
an IQ above 130 in order to attain prosperity 
and such people tend to immigrate to more 
powerful economies where they may generate 
more income. Therefore, less capable countries 
generally fail to keep their smarter citizens. 
USA relies on 2 percent of its citizens to carry 
out such activity; Mexico on 0,3 per cent. An IQ 
at the level 93 is needed nationwide to attain a 
reasonable life standard. As long as economies 
globalize, figure required for innovation and 
growing economies is more likely to rise as 
well. 

Mobile phones are able to fulfill functions 
which previously required high programming 
skills. Now, all users are able to do everything 
by using their fingers. Automobiles were 
more complicated once and required careful 
maintenance. Now, they are more reliable.   

Automatic cash registers are able to do 
everything on the basis of pictograms; thus, a 
society functions at some point on the basis 
of problem-solving abilities of the others. 
Good news spread around immediately. 
Globalization may ensure that innovative 
countries get richer compared to countries 
which don’t make innovation but use existing 
innovations. Skyscrapers were considered 
once as innovation but now they are quite 
common. Besides, innovators will be the first 
ones who will get benefits of modernity and 
probably, the ones who will benefit more of it.     
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“Bireysel güçlenme” mega eğiliminin 
gündeme gelmesi, Küresel Eğilimler 2030’daki 
en büyük inovasyon olup, giderek daha fazla 
dikkat çekilen bir konu oldu. Bireysel güçlen-
menin kökenlerinin bir dizi alt-eğilime dayan-
dığı belirtiliyor: Örneğin, genişleyen küresel 
orta sınıf, dünya çapında artan eğitime erişim 
oranları ve bu çerçevede cinsiyet uçurumu-
nun kapanması, bilgi teknolojisinin artan rolü 
ve “daha çatışmacı bir ideolojik ortamın” doğ-
ması. 

Dünya, birkaç on yıl içerisinde en aşırı 
yoksulluk biçimlerini ortadan kaldırma yolun-
da ilerliyor. Bu, insanlık tarihinin büyük kıs-
mında dünya nüfusunun önemli bir çoğunlu-
ğunun yoksul olduğu gerçeği karşısında tarihi 
bir başarı. Bununla birlikte, yükselen küresel 
orta sınıf, beklentilerini düşürmek gibi yeni 
bir gerçekliğin de ayrımına vardı. 2015 yılın-
da, Pew Araştırma Merkezi, gerçek anlamda 
küresel bir orta sınıfı “gerçeklikten daha çok 
bir vaat” olarak gösteren bir çalışma yayım-
ladı. Büyük kazanımlar; Çin, Güney Amerika 
ve Doğu Avrupa’ya odaklanmıştı ve Çin, 2001-
2011 yılları arasında ilave orta sınıf nüfusu-
nun -203 milyon- yarıdan fazlasına karşılık 

geliyordu. Küresel orta sınıfın geliri sadece on 
yıl içerisinde ikiye katlanırken, en büyük ka-
zanımlar, yoksulluktan düşük gelirli düzeye 
(günde 2 ila 10 dolar arasında bir gelir sahi-
bi olanlar) yükselenler tarafından elde edildi. 
Düşük gelirli nüfus 2,7 milyardan 3,4 milyara 
yükseldi. Yoksulların payı ise yüzde 29’dan 
yüzde 15’e, yine sadece on yıl içerisinde gerile-
di. Keza, yeni ortaya çıkan orta sınıf açısından 
en büyük korku, yoksullaşmaktı. 

Batılı orta sınıfların da istekleri gerçek-
leşememiş durumda. Haneiçi gelirleri dur-
gunlaştı veya düşüşe geçti, keza kalkınmakta 
olan dünyada yeni küreselleşen işgücü piya-
salarından artan bir rekabetle karşı karşıya 
bulunuyorlar. 2008 yılında yaşanan mali kriz, 
düşüş hissini hızlandırdı. Amerikalı yetişkin-
ler, çocuklarının geleceği konusunda Avrupalı 
muadilleri kadar karamsar durumda. Tek-
nolojik devrim yeni bir soru işareti olup, hem 
ileri hem de gelişmekte olan dünyadaki orta 
sınıflar için istihdam güvensizliğini artırıyor. 
Eğitimde artan başarı düzeyleri, bireysel güç-
lenmenin belki de en pozitif unsuru olup uzun 
vadeli pozitif etkiler doğuracak. Kalkınmakta 
olan dünyanın gelişmiş dünyaya yakınlaşma 

yolundaki ilerlemesi de kayda değer. “1960 yı-
lında, en yüksek ortalama eğitim düzeylerine 
sahip bölge ile en düşük düzeye sahip bölge 
arasındaki görece mesafe, Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa’yı Arap devletleriyle kıyaslar-
sak 7’ye 1 oranındaydı. Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa’yı Sahra-altı Afrikası’yla kıyaslarsak 
ise, 2000 yılında, en büyük mesafe, 4’e 1 ora-
nındaydı.” Orta Doğu ve Kuzey Afrika için tah-
minler ise, zorunlu eğitimin tamamlandığı yıl 
ortalamasının 2030 yılına kadar 7,1’den 8,7’nin 
üzerine çıkacağını gösteriyor. 

‘en iyi ve en zeki olan’ı elde tutmak
Kalkınmakta olan ülkeler açısından me-

sele, beyin göçünü önlemek olacak. Daha fazla 
sayıda öğrenci, daha yüksek düzeylerde daha 
iyi eğitim almak için ülkelerini terk ediyorlar. 
Ülke içinde kaliteli bir eğitim sunmak ise, eğer 
kalkınmakta olan devletler “en iyi ve en zeki 
olanı” ellerinde tutmak istiyorlarsa, bir önce-
lik haline gelebilir. Asyalılar bu mesajı aldılar: 
Asya üniversiteleri, dünyanın en iyi iki yüz 
üniversitesi arasında giderek daha üst sıra-
larda yer almaya başladı. Ancak, diğer bölgeler 
–Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu- yüksek 
öğrenimin kalitesi ve erişimini yavaş adımlarla 
iyileştiriyorlar. Doktora dahil dereceler aldık-
larında bile bazı öğrenciler kendi ülkelerinde 
ilgili iş alanlarında istihdam sağlayamıyorlar. 
Birçok Orta Doğu ülkesinde, yüksek eğitim 
başarısı, artan işsizlikle şaşırtıcı derecede pa-
ralellikler gösteriyor. Bu işsizliğin bir kısmının 
sebebi, kadınların işgücüne katılmaya teşvik 
edilmemesi. Suudilerin yeni reform çabası 
olan Vizyon 2030, kadınların ekonomiye katı-
lımını artırmayı hedefliyor. Orta Doğu ve diğer 
yerlerdeki eğitim sistemleri de, verimli işler 
bulmak için gereken vasıflara sahip üniversite 
mezunları yaratma mücadelesi veriyor. Suudi 
Arabistan’da, çok az sayıda özel işveren Suudi 
mezunları işe almak istiyor; keza bu kişilerin 
iş ortamına hazırlıksız olduğundan, modern 
vasıflardan mahrum kaldıklarından ve güçlü 
bir iş etiklerinin olmadığından yakınıyorlar. 

demokrasi de geri kalıyor 
Sosyo-ekonomik faydaların yanı sıra, ar-

tan eğitim başarısı tarihsel olarak –yükselen 
hane gelirleriyle birlikte- demokratik değişimi 
sağlayan unsurlardan biri. Artan gelir ve eği-
tim düzeyinin demokratik değişimi tam ola-
rak hangi noktada getireceğini öngörmek zor. 
Ancak, zaman içerisinde güçlü bir bağıntı söz 
konusu. Eğitim ve gelir artışı da “yönetişim 
kalitesi ve özellikle de hükümetin etkinliği ile 
güçlü bir ilişki içerisinde.” 

Eğitim de, yoksulluğun azaltılmasıyla 
yakından bağıntılı. Sorun ise, eğitimde başa-
rı ve yüksek gelir düzeylerinin tam olarak ne 
zaman hızlı bir demokratikleşmeyi tetikledi-
ğini bulmakta yatıyor. Küresel Eğilimler 2030, 
demokrasinin güçlenmesinin yakın olduğunu, 
yükselen orta sınıf ülkelerde –örneğin Çin- 
12.000 dolar civarındaki kişi başına düşen gelir 
düzeylerinin satın alma gücü paritesine ulaş-
tığını belirtiyor. Bununla birlikte, “orta sınıfla-
rın yükselişinin, daha fazla demokrasiye giden 
süreçte aynı zamanda popülizm ve diktatörlü-
ğe yol açtığı” da söyleniyor. Demokraside ya-
şanan patinaj, bazı demokrasi aktivistlerinin 
fark ettiği kadar büyük değil. Dünya çapındaki 
ülkelerin büyük kısmı, birer demokrat olduk-
larını iddia ediyorlar. İnsanlık tarihinde kuş-
kusuz en demokratik çağda yaşıyoruz. Otori-
terlerin sayısı, birkaç on yıl önceki seviyesine 
göre azaldı, en azından şimdilik daha dirençli 
olanlar geriye kalmış olsa da. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve komü-
nizmin çökmesinin ardından daha fazla de-
mokratikleşme teşviki olduğu için, anokrasi 
veya yarı demokrasiler için tam demokrasiye 
evrilme dönemleri, özellikle demokratik yöne-
tişim konusunda daha önce çok fazla deneyi-
mi olmayan ülkeler açısından daha da uzuyor. 
Soğuk Savaş’ın ardından gelen on yılda (1990-
99), her yıl yaklaşık 3,2 demokratik geçiş ya-
şandı. Ancak, 2000-12 arasındaki dönemde bu 
sayı yılda sadece 1,8’e geriledi. 

küreselleşmeden kim en çok yarar sağ-
ladı? 

Kazananlar: 1988-2008 yılları arasındaki 
küresel gelir dağılımlarının farklı yüzdelerin-
de reel gelir değişimini göz önüne alırsak, en 
yüksek beşte birlik dilim oldukça iyi durumda; 

gelirlerinin 1988-2008 döneminde yüzde 60’a 
kadar yükseldiğini görüyor. Ancak, aynı za-
manda diğer gelir gruplarının da iyi durumda 
olduğu görülüyor. 

Branko Milanoviç’e göre, “En düşük üçte 
birlik kısım, en yoksul olanlar hariç, çok daha 
iyi durumda olup, bu katmandaki birçok kişi 
mutlak yoksulluktan kurtuldu.” Orta üçte 
birlik kesim de çok fazla bir yarar sağladı, 
gelirleri her yıl kişi başına yaklaşık yüzde 3 
oranında arttı. Sonuç itibariyle, küresel ge-
lirdeki değişim devasa ölçekte oldu: “Bu, En-
düstri Devrimi’nden beri muhtemelen halk-
ların ekonomik pozisyonlarındaki en derin 
küresel değişim oldu.” 

Yoksulluktan kurtulan bu kesime bugün 
“küresel orta sınıf” deniyor. Kaybedenler: Pek 
iyi durumda olmayan ve aşırı yoksulluk içe-
risindekiler hariç, başka kaybedenler de var. 
Sonraki yüzde 20-30’luk dilim içerisinde, yüz-
de 5’lik kesimin altındakiler, oldukça az gelir-
ler elde ettiler veya gelirleri durgunluk göster-
di. Bu büyük kaybedenler büyük oranda ABD 
ve Avrupa’nın orta sınıflarından oluşuyor. 

Öte yandan, otoriterlik artık ekono-
mik anlamda geri kalmışlıkla eşdeğer değil. 
En yoksul ülkeler arasında sadece Eritre bir 
otokrasidir. Çin ise büyük bir istisna olup, 
şimdilerde sadece yavaşlayan ve otuz yıldır 
hiçbir şeye boyun eğmeyen, yüksek bir eko-
nomik büyüme deneyimlemektedir. Çin, satın 
alım gücü paritesi ölçütlerine göre en büyük 
ekonomik güç haline gelmiştir. Otoriter rejimi 
karşısında zayıf bir muhalefet bulunan Çin, 
şimdilerde kişi başına 15.000 dolarlık satın 
alma gücü paritesi eşik değerini aşmayı plan-
lamaktadır. 

otoriterler de akıllanabilir 
Birçok araştırmacı ve bu raporun analizi, 

otoriterlerin demokratik süreç ve kurumla-
rı kendi çıkarlarına olacak şekilde manipüle 
etme yollarını –seçimler, partiler ve yasama 
organları- giderek daha fazla anladıklarına 
işaret ediyorlar. Ayrıca, sosyal medyaya da 
ulaştılar. Birkaç istisna haricinde, otoriter re-
jimler karşısında sosyal medyadan güç alan 
meydan okumalar güçlerini yitirdiler. 

Otoriterler, ulusal güvenlik ve istikrar-
sızlık tehdidini kullanarak, demokratik ak-
tivistlere yardım etmek üzere dış grupların 
evrensel haklarına karşı çıkıyor. Rus ve Çin 
hükümetinin sözcüleri, ABD ve Batı’nın Libya 
ve Irak’ta Muammer Kaddafi ve Saddam Hü-
seyin rejimlerini devirmek üzere yaptığı mü-
dahalelerin sebep olduğu yaygın çalkantı ve 
insani trajedilere işaret ediyor. Onlara göre, 
Batı’nın Mısır, Suriye ve Yemen’deki demok-
ratik aktivistlere verdiği teşvik ve destek, böl-
geyi daha da istikrarsızlaştırdı. Otoriter hü-
kümetler, “Batı karşıtı söylemleri beslemek, 
yerel aktivistlerin ve muhalefet liderlerinin 
itibarını zedelemek ve muhalif grupların artan 
şekilde usandırılmasını gerekçelendirmek” 
üzere düzensizlik ve insani felaket imajlarını 
kullanmada oldukça etkin oldu. 

soğuk savaş sonrası düzenin bozulMası

bireYSel Güçlenme
DISSolUtIoN oF tHE oRDER FolloWING tHE ColD WAR 

individual reinforcement 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve komünizmin çökmesinin ardından daha fazla demokratikleşme teşviki oldu. anokrasi veya yarı 
demokrasiler için tam demokrasiye evrilme dönemleri, özellikle demokratik yönetişim konusunda daha önce çok fazla deneyimi 

olmayan ülkeler açısından daha da uzuyor. 

Following end of the Cold War and fall of communism, since there was more encouragement for democratization. Periods of 
transition to full democracy for anocracies or semi-democracies take longer especially in terms of countries that have not much 

experience on democratic governance. 

Mega tendency for “individual 
reinforcement” brought to the agenda is the 
biggest innovation in Global Tendencies 2030 
and increasingly draws further attention. It is 
stated that roots of individual reinforcement 
base on a range of sub-tendencies: For example, 
expanding global middle class, increased rate 
of access to education throughout the world 
and closure of the gap between genders within 
this framework, increase in role of information 
technology and appearance of “a more 
conflicting ideological environment”.  

The world is now advancing in elimination 
of extreme poverty within a few decades- this 
is a historical accomplishment against the fact 
that a significant majority of world population 
has been poor during most of human history. 
Besides, rising global middle class has noticed a 
new reality such as reducing their expectations. 
In year 2015, Pew Research Center published 
a study which indicates global middle class 
in general terms as “a promise rather than 
reality”.  Great acquisitions had been focused 
on China, South America and Eastern Europe 
and China was equivalent to more than half 
of the additional middle class population- 203 

million- between years 2001-2011.  Income 
of the global middle class doubled only in ten 
years and biggest acquisitions were obtained 
by those rising from poverty to the low income 
level (those having an income between 2 to 10 
dollars per day).  Low income population raised 
from 2,7 billion to 3,4 billion. Percentage of poor 
people has decreased from 29 percent to 15 
per cent, once again, in ten years. Besides, the 
biggest fear for newly appearing middle class 
was to become poor. 

Wishes of western middle class haven’t 
come true as well. Their household income 
became depressed or decreased as well as they 
face with an increasing competition in newly 
globalizing labor markets of the developing 
world. Financial crisis occurred in year 2008 
has accelerated the sense of decline. American 
adults are as pessimistic as their Europeans 
counterparts about future of their children. 
Technological revolution is a new question 
and increases the employment insecurity for 
the middle class both in the developed and 
developing world. Increasing success level 
in education may be the most positive factor 
of individual reinforcement and will result 

in long term positive effects. Advancement 
of developing world in approaching the 
developed world is also significant. “In year 
1960, relative distance between the region 
having highest education levels and the region 
having lowest education level was one seventh 
while comparing North America and Western 
Europe with Arabic states. If we compare 
North America and Western Europe with Sub-
Saharan Africa, the highest distance covered 
was one-fourth in year 2000.” Estimations 
related to the Middle East and North Africa 
show that annual average of completion of 
compulsory education will raise from 7,1 to 8,7 
until 2030.        

Holding ‘the best and smarter one’ 
The issue from the point of view of 

developing countries will be to prevent the brain 
drain. A great number of students leave their 
country to receive better education at higher 
levels. Providing a quality education within the 
country may become a priority if developing 
countries want to hold “the better and smarter 
one.” Asians has received this message: Asian 
universities rank among top two hundred 
universities of the world. However, other 
regions- Africa, Latin America and Middle East 
are improving quality of and access to higher 
education more slowly. Some students remain 
unemployed in their own country even if they 
have been granted a doctoral degree. Higher 
education achievements in many Middle 
Eastern countries show surprising parallelism 
with increasing unemployment. Reason of part 
of this unemployment is lack of encouragement 
of women to participate in labor force. Vision 
2030 being Saudis’ new reform aims to increase 
women’s participation in the economy. 
Education systems in the Middle East and other 
places make efforts to generate university 
graduates possessing necessary skills to find 
effective jobs. In Saudi Arabia, a limited number 
of private employers want to hire graduates; 
besides, they complaint about the condition 
of such people who are unprepared to the 
business environment, deprived of modern 
skills and have no strict business ethics.     

Democracy also falls behind 
Increasing educational success is 

historically among factors which ensure 
democratic transformation- together with 
increasing household income- along with 
socio-economic benefits. It is hard to foresee to 
which level increasing income and educational 
level will bring democratic transformation. 
However, there is a strong correlation in 
question in the course of time. Education 
and income growth as well are “in a strong 
connection with governance quality and 
especially effectiveness of the government.”  

And education is closely related to decrease 
of poverty. The problem is to find out at which 
point educational success and higher income 
levels trigger a faster democratization. Global 

Tendencies 2030 states that reinforcement of 
democracy will occur in near future and income 
per capita in rising middle class countries- 
for example, China- which is around 12.000 
dollars has attained the purchasing power 
parity. Besides, it is told that “rise of the middle 
class results at the same time in populism and 
dictatorship on the way to further democracy.” 
Deviation from democracy is not as significant 
as noticed by some democracy activists. 
Majority of countries worldwide assert that 
they have democracy. We live in the most 
democratic age of human history without 
doubt. Number of authoritarians is decreased 
compared to a few decades ago- although there 
are a few remained who are resistant for now.  

Following end of the Cold War and 
fall of communism, since there was more 
encouragement for democratization, periods 
of transition to full democracy for anocracies 
or semi-democracies take longer especially 
in terms of countries that have not much 
experience on democratic governance.  In 
the ten years after the Cold War (1990-99), 
approximately 3,2 democratic transition 
occurred each year.  However, this figure 
dropped back only to 1,8 in the period 2000-12. 

Who has benefited the most from the 
globalization? 

Winners: Considering real income change 
in various percentages of global income 
distributions between years 1988-2008, the 
highest group equivalent to one-fifth is quite 
in good condition; it is seen that their income 
rose up to 60 per cent in the period 1988-2008. 
However, it is also seen at the same time that 
other income groups are in good condition too.       

According to Branko Milanovic, “the lowest 
one-third except the poorest ones is in better 
condition and many people from this layer are 
rid of absolute poverty.” The one third being at 
the middle has derived more benefits and their 
annual income per capita rose by approximately 
3 percent. Consequently, change occurred in 
global income is enormous: “This is probably 
the deepest global change in peoples’ economic 
positions as of the Industrial Revolution.”   

 This group who are rid of poverty is called 
today “global middle class”. Losers: There are 
also other losers excluding those who are not 
in quite good condition and who are extremely 
poor. In the following group of 20-30 percent, 
those who are below the group of 5 percent 
have obtained quite low income or their income 
is depressed. These major losers consist mainly 
of middle classes of USA and Europe. 

On the other hand, authoritativeness is 
not equivalent of economic underdevelopment 
anymore. Only Eritrea is an autocracy among 
the poorest countries. China is the biggest 
exception which experiences high economic 
growth which only gets slower in these days 
and doesn’t surrender to anything for thirty 
years. China became the biggest economic 
power as per criteria of purchasing power 
parity. China having a weak opposition against 
the authoritarian regime is now planning to 
exceed threshold value of purchasing power 
parity amounting to 15.000 dollars per capita.        

Authoritarians may also come to senses 
Many researchers and analysis of this 

report indicate that authoritarians have 
increasingly understood the ways - elections, 
parties and legislative bodies- to manipulate 
democratic processes and institutions in 
their favor. Furthermore, they have reached 
to the social media. Except a few exceptions, 
challenges getting strength from social media 
against authoritarian regimes lost their power.  

Authoritarians object to universal 
rights of external groups to help democratic 
activists by using threats of national security 
and instability. Spokesmen of Russian and 
Chinese governments refer to widespread 
disturbances and human tragedies caused 
by interventions made by USA and the West 
to overthrow regimes of Muammar Gaddafi 
and Saddam Hussein in Libya and Iraq. In their 
opinion, encouragement and support provided 
by the West for democratic activists in Egypt, 
Syria and Yemen has destabilized the region 
further. Authoritarian governments have been 
quite effective in using disorder and human 
tragedy images in order to “incite anti-western 
discourses, to damage reputation of local 
activists and opposition leaders and to justify 
increasing pressure on opposition groups.”   
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Robotların yükselişi önümüzdeki yılın 
hikâyesi olmaya aday. Sanayi devri-
mi döneminde fabrikalardaki makine 
kırıcılar hareketinin isyanından beri 

mekanizasyon insanların işlerini elinden almaya 
devam ediyor. Ama dönüşüm hiç bu kadar hızlı 
olmamıştı.

Birçok insan yakın gelecekte yapay zekânın 
insan zekâsına üstün gelmesinin mümkün ol-
madığını düşünüyor. Dolayısıyla bu konuda etik 
tartışmalara başlamak için henüz erken. Ancak 
her gün makineler eskiden sadece insanların 
yapabildiği başka bir işi öğreniyor. 3 boyutlu ya-
zıcılar ulaşım ve üretim alanındaki istihdam ih-
tiyacını ortadan kaldırıyor. Sürücüsüz araçlarsa 
yakın gelecekte bizi bekliyor. Kamyon şoförlü-
ğünün ABD sınırları içindeki en yaygın meslek 
olduğunu düşünürseniz bu oldukça korkutucu 
bir gelişme.

‘Bazı işkolları makineleşme tarafından yok 
edilecek’

Araştırmacılar ABD’deki işkollarının yarı-
sının 2033 yılı itibariyle makineleşme tarafından 
yok edileceğini söylüyor. Sırada ise tıp, hukuk ve 
habercilik - evet, habercilik- gibi yükseköğre-
nim derecesi gerektiren işler olabilir. Bankacıları 
da unutmayın. Otuz bin kişiye istihdam sağlayan 
Boston’daki State Street bankasının başkanı 
Michael Rogers, 2020 yılına kadar 5 çalışanından 
birinin yerinin bir algoritma tarafından dolduru-
lacağını düşünüyor.

Politikacıların artan eşitsizliğe karşı çözüm 
önerisi yok

Bu konuda öne sürülen nadir çözüm öne-
rilerinden biri “Tamamen Makineleşmiş Lüks 
(veya boş vakit) Komünizmi’ yani kısaca TMLK. 
Bu görüş, tüm ihtiyaçlarımızın maliyetinin düş-
mesinden sonra insanların gelir seviyelerinden 
bağımsız olarak istediği çoğu şeye sahip olabi-
leceklerini iddia ediyor. Tabi şirketlerin sahipleri 
tüm kazançlarını kendilerine saklamazsa…

robotlar kimin mülkiyetinde olacak?
Bazı solcu düşünürler ise bu konuda olduk-

ça karamsar. Onlar, sürecin fakirlere karşı bir 
savaşa yol açacağını ve işçilerin ortadan kalka-
cağını iddia ediyorlar. İlk defa bir bilimkurgu ya-
zarı tarafından kullanılan robot kelimesi, Çekçe 
“serf” anlamına geliyor. TMLK’nın gerçekleş-
mesi durumunda hepimiz kölelerimiz olan ro-
botların sahibi olarak onların ürettiği ürünlerin 
de sahibi oluyoruz. Kıtlığın olmadığı bir toplum-
da paranın varlığı da anlamsızlaşıyor. Tabii tüm 
bunlar robotların kimin mülkiyetinde olduğuna 
bağlı. Ayrıca bu bildiğimiz anlamıyla emeğin ta-
nımının da değişmesi anlamına geliyor.

Herkese yönelik bir sosyal yardım paketi 
mümkün mü? TMLK’dan daha ılımlı bir yak-
laşım ise vatandaş aylığı ya da evrensel asgari 
ücret olabilir, yani işsizler de dahil olmak üzere 
herkese bir maaş bağlanması. Çağımızın bakış 
açısı böyle bir uygulamaya sıcak bakmayacak-
tır. Çünkü seçmenler hâlihazırda elit kesimin 
yerli parazitlere ya da göçmen nüfusa hak et-
medikleri bir koruma sağladığını düşünüyor. 
Dolayısıyla, toplumun zenginden fakire tüm ta-
bakalarını kapsayacak bir sosyal yardım paketi 
politik olarak çok başarılı bir hamle olmayabilir. 
Elimizde “aylık” gelire göre düzenlenmiş bir ya-
şamın da devlet yardımı ile geçinmekten daha 
tatmin edici, yüceltici olacağına dair somut bir 
delil de bulunmuyor.

İngiltere’de 1 milyon kişi makineler nede-
niyle işsiz kalabilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma 2030 yılı-
na kadar yaklaşık 1 milyon kişinin işini makine-
lerin yapacağını öne sürdü. Oxford Üniversitesi 
ve Deloitte şirketi tarafından gerçekleştirilen 
araştırmaya göre, İngiltere’nin kamu sektörün-
deki 850 binden fazla “tekrarlanan ve tahmin 
edilebilir” iş rollerini makinelerin üstlenmesi 
olasılığı yüzde 77. İngiltere’de kamu sektöründe 
1.3 milyon kişinin yaptığı idari görevlerin çoğu-
nun makinelere devredilmesi söz konusu. 

Araştırmaya göre öğretmenler, polis me-
murları ve sosyal görevlilerin işlerinin belli bir 
kısmı makinelere verilirse, bu personel fark-
lı işlere kaydırılacak ya da işten çıkarılacak. 
Araştırma özellikle kamu sektörüne yoğunla-
şıyor. Deloitte Şirketi’nin daha önceki çalışma-
ları makineleşmenin önümüzdeki 20 yıl içinde 
tüm sektörleri etkileyeceğini ortaya koymuştu. 
Rapor, ulaşım ve depolama alanında yüzde 74, 

toptan ve perakende ticarette yüzde 59 ve üretim 
sekötünde yüzde 56 oranında makineleşme ya-
şanacağını öne sürüyor.

Buna ragmen Deloitte araştırması makine-
leşmenin büyük bir işsizliğe neden olmayacağını, 
son 140 yılda makinelerin daha fazla iş yarattığını 
savunuyor. Rapor makinelerin dokunamayacağı 
iş rolleri arasında eğitim, sağlık, bakım sektörü ve 
halka birebir iletişim gerektiren işleri sayıyor. Ma-
kineleşme kamu görevlerinde kısıntılara gitmek 
isteyen hükümet için cazip bir seçenek olabilir. 
Çünkü 2030 yılına kadar kamu sektöründe ma-
kineler kullanılırsa 17 milyar sterlinlik bir tasarruf 
elde edilebilecek. “Tekrarlanan ve tahmin edile-
bilir” iş rollerinin makinelere devredilmesi, yerel 
yönetimlerde çalışan ve 2001’de 99 bin, 2015’te 87 
bin olan idari personelin 2030 yılında 4 bine düş-
mesi anlamına geliyor.

Pizza ustası robotlar
Robot teknolojisi sürekli gelişiyor. Bu da, ro-

botların insan gücünün yerini aldığı veya insan-
lara yardımcı olduğu sektörlerin sayısını artırıyor. 
Robotlar artık gıda sektöründe de kendini göster-
meye başladı. Çok sayıda pizzacı, robot teknoloji-
sinden faydalanmaya başladı bile. Amaç kârlılığı 
artırmak. Peki robotlar, gıda sektöründe çalışan 
insanların işsiz kalmalarına yol açar mı? Zume 
Pizza şimdiden iki robotu işe almış. Robot, doma-
tes sosu ve diğer malzemelerle donatılan pizza 
hamurunu fırına koyuyor. 

Zume Pizza’nın en büyük yeniliği ise, 56 fı-
rınlı bir pizza kamyonu. Kamyon sokaklarda tur 
atarken sipariş alabiliyor ve pizza tam 3 dakika 
15 saniye içinde pişirilip müşteriye teslim ediliyor. 
Firma, müşterilerin ne zaman ve ne çeşit pizza ıs-
marlayacağını tahmin edebilen bir yazılım prog-
ramı sayesinde teslimat sürelerini de kısaltıyor.

Alex Garden, “İnsanların çalışma şeklinde 
büyük değişiklikler görmeyi bekliyoruz. Ama so-
nuçta onların katkısı çok önemli. Sıkıcı, kendini 
tekrar eden, tehlikeli işleri robotlara teslim edip, 
insanların daha değerli işler yapmasını sağla-
yacağız. Henüz mevcut olmayan, yeni ve harika 
çalışma modelleri ortaya çıkacak” şeklinde ko-
nuşuyor. Bu gelişmeler yeni bir dönemin sadece 
başlangıcı. Artık mutfaklarda robotların çalışma-
sına alışmamız gerekiyor. 

(BBC Radio 4 - 30 Aralık 2016, 
Amerikanın Sesi - 27 ve 31 Ekim 2016)

makineler her zaman kibarlar. hiç bir zaman tatile çıkmıyorlar. İşe geç 
kalmadıkları gibi onlardan kaynaklanan bir iş kazası ya da cinsiyet, 

ırk ayrımcılığı davası da yok. İnsanların çalışma şeklinde büyük 
değişiklikler olacak. ama sonuçta onların katkısı çok önemli. Sıkıcı, 
kendini tekrar eden, tehlikeli işleri robotlara teslim edip, insanların 

daha değerli işler yapması sağlanabilir. henüz mevcut olmayan, yeni 
çalışma modelleri ortaya çıkacak. 

Machines are always polite. They never go on a holiday. They don’t 
come late to work as well as there is no lawsuit filed by them due 

to occupational accident or gender, race discrimination.  There will 
be huge changes in people’s way of working. But at the end, their 

contribution is very important. Boring, repeated, dangerous works may 
be assigned to robots and humans may do more precious works. New 

employment models which don’t exist yet will appear.       

Mark Mardell

roboTların YüKSelişi ne GeTirir? 
What riSe of the roBotS may cauSe?  

R ise of robots may become the story 
of next year. As of the rebellion 
of Luddite movement in factories 

during the industrial revolution, 
mechanization continues to take over people’s 
jobs. However, transformation has never been 
faster before.      

Many people believe that prevalence of 
artificial intelligence over human intelligence is 
not possible in near future. Thus, it is still early 
to initiate ethical discussions on this matter. 
However, machines keep learning another 
job each day which was done only by humans 
in the past. 3-dimension printers eliminate 
need for employment in transportation and 
manufacturing fields. Driverless vehicles expect 
us in near future. Considering that truck driving 
is the most common job within borders of USA, 
this is a quite frightening development.    

‘Some business lines will be wiped out by 
mechanization’

Researchers tell that half of business lines 
in USA will be wiped out by mechanization as of 
year 2033. Works which require higher education 
such as medicine, law and journalism- yes, 
journalism- may be on the line.  And don’t forget 
bankers. Michael Rogers, president of the State 
Street bank in Boston which employs thirty 
thousand people believes that one of each 5 
employees will be replaced by an algorithm until 
year 2020.  

Politicians have no solution to offer against 
increasing inequality  

One of the rarest solutions offered on this 
matter is “Fully Mechanized Luxury (or free time) 
Communism”, in other words, briefly FMLC. This 
point of view asserts that after reduction of cost 
of our needs, people may own most of things they 
want regardless of their income level. Of course, 
if company owners don’t keep the entire profit to 
them… 

Who will own the robots?
Some left wing philosophers are quite 

pessimist on this matter. They think that this 
process will result in a war against poor people 
and workers will be removed. The term “robot” 
used for the first time by a science-fiction 
writer means “serf” in Czech language. In case 

of implementation of FMLC, we all, as owners 
of robots being our slaves will become owner of 
products produced by them. In a society where 
there is no famine, existence of money becomes 
meaningless. Of course, all of these depend on 
who owns the robots. Furthermore, this means a 
change in meaning of labor as we know.  

Is a social welfare package possible for 
everyone? Another approach which is more 
moderate than FMLC may be a citizen wage or 
universal minimum wage which means putting 
everybody on salary including unemployed 
people. Perspective of our age wouldn’t lean 
towards such a practice because electorates 
currently think that elite groups provide an 
undeserved protection to local parasites or 
immigrant population. Therefore, a social welfare 
package which involves all social layers from rich 
to poor people may not be a successful move in 
political terms. We have also no concrete evidence 
stating that a life regulated as per “monthly” 
income would be more satisfactory and elevatory 
than being dependent on grant-in-aid.   

1 million people in England may become 
unemployed due to machinery 

A research made in England asserted that 
machinery will perform work of approximately 
1 million people until year 2030. According to the 
research made by Oxford University and Deloitte 
company, the probability of machinery assuming 
over 850 thousand “repeated and predictable” 
business roles in public sector of England is 77 
per cent. Take-over of majority of administrative 
duties performed by 1.3 million people in public 
sector of England to machinery is in question. 

According to the research, if part of works of 
teachers, police officers and social workers are 
taken over by machinery, these personnel will 
be assigned to different jobs or will be discharged. 
The research focuses especially on the public 
sector. Deloitte Company’s previous works 
revealed that machinery will affect all sectors 
within next 20 years. The report sets forth that 
mechanization will occur at the level of 74 percent 
in transportation and storage fields, 59 percent 
in wholesale and retail trade and 56 per cent in 
production sector.   

Notwithstanding, the Deloitte research 
argues that mechanization won’t cause an 
excessive unemployment and that machinery 
has created more jobs in the last 140 years.  
Report specifies education, healthcare, nursing 
sectors and jobs which requires one-to-one 
communication among business roles which 
cannot be touched by machinery.  Mechanization 
may be an attractive option for the government 
which wants to cut back on public duties because 
if machinery is used in the public sector until year 
2030, 17 billion pounds could have been saved. 
Take-over of “repeated and predictable” business 
roles means decrease in number of administrative 
personnel employed in local administrations to 4 
thousand in year 2030 which was 99 thousand in 
2001 and 87 thousand in 2015.   

Pizza Making Robots 
Robot technology develops constantly. And 

this increases number of sectors in which robots 
replace labor force or help humans. Robots have 
appeared also in food sector as well. A large 
number of pizza restaurant have already started 
to benefit from the robot technology. The goal is 
to increase profitability. Well, may robots lead to 
unemployment of people working in food sector? 
Zume Pizza has already employed two robots. The 
robot is able to put the pizza dough with tomato 
sauce and other ingredients to the oven. 

The biggest innovation of Zume Pizza is their 
pizza truck with 56 ovens. While the truck tours 
around the streets, it is able to receive orders and 
pizza is cooked exactly in 3 minutes 15 seconds 
and delivered to customers. The company has 
shortened delivery term thanks to the software 
which is able to foresee when customer will place 
an order and what kind of pizza will be ordered.     

Alex Garden stated that “We expect to 
see great changes in humans’ way of working. 
However, their contribution is also very important. 
We will assign boring, repeating and dangerous 
works to robots and ensure humans to perform 
more precious works. New and great working 
models which don’t exist yet will appear.” These 
developments are only the beginning of a new 
period. Now, we should get used to employment 
of robots in kitchens. 

(BBC Radio 4 - 30 December 2016, America’s Voice - 27 and 31 
October 2016)

Rus uçağının Türk jetleri tarafından 
düşürülmesinden sonra Türkiye’yle 
Rusya arasındaki ilişkiler gerilmişti. 
Zamanla düzelen ilişkiler karşılıklı 

ziyaretlerle iyileştirildi. Rusya’nın Ankara Bü-
yükelçisi Andrey Karlov’un suikaste kurban 
gitmesinin ardından İran, Türkiye ve Rusya 
arasında Suriye görüşmelerinin iptal edilme-
mesi, Moskova’nın, Türkiye’yi kendi safına 
çekme çabası olarak niteleniyor. Peki Rusya 
bu amacında başarılı olur mu? George Ma-
son Üniversitesi’nden Profesör Deitz, Putin’in 
Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini en azından za-
yıflatabileceğini şu şekilde savundu: “Bu so-
ruyu cevaplamak için tarihte biraz geriye git-
mek gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye, 
yıllardır güvenilir ve çok önemli bir NATO müt-
tefiki. Türkiye, NATO ittifakına çok büyük kat-
kılarda bulundu. Üslerini NATO’ya açtı ve NATO, 
Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini izleyecek 
elektronik bir pencereye sahip oldu. NATO 
üyeleri, özellikle de Amerika, Türkiye’nin des-
teğinden memnunluklarını devamlı dile getir-
di. Rusya Türkiye’yi NATO’dan koparmak ve 
Türkiye ile daha yakın iş birliği yapmak istiyor. 
Aslında tarihsel olarak Rusya ve Türkiye ara-
sında süregelen bir güvensizlik var. Rusya ve 
Türkiye bu güvensizliği nasıl aşacaklar bilmi-
yorum ancak Putin’in Türkiye ile Batı arasın-
daki ilişkiyi yıpratmaya ve zayıflatmaya çalış-
tığı bir gerçek.”

Yıllardır NATO üyesi olan ve Avrupa 
Birliği’ne girmek için çabalayan Türkiye’nin 
Batı’yla ilişkisi son yıllarda neden kötüye git-
ti? Profesör Deitz, Türkiye’nin aslında Batı’yla 
ilişkileri kopararak Rusya’yla yakınlaşma-
dığını, aksine her iki tarafla da yakın ilişkide 
olmak istediğini belirtiyor. “Türkiye son yıl-
larda Batı ülkeleri tarafından sevilmediğini 
hissediyordu. Soğuk Savaş döneminde bazı 
ülkeler Amerika ve Rusya ile aynı zamanda 
yakın ilişkiler yürüterek çıkarlarını koruma-
ya çalışıyordu. Mısır lideri Nasır, hem Sovyet-
ler Birliği hem de Amerika’yla yakın ilişkileri 
koruma açısından bir dahi olarak anılır. Bence 
Türkiye de şimdi bunu sağlamaya çalışıyor. 
Türkiye’nin uzun zamandır Avrupa Birliği’ne 
girmek istediğini biliyoruz. Ancak Suriye so-
runu devam ediyor ve Türkiye’nin Batılı müt-
tefiklerinden farklı düşündüğünü görüyoruz. 

Erdoğan da, Avrupa Birliği’nden duyduğu hoş-
nutsuzluğu açıkça gösteriyor.”

Türkiye’nin, Rus Büyükelçisi’ne yapılan 
suikastı Rus yetkililerle birlikte soruşturacak 
olması, Amerika’da nasıl yankı buldu? Profe-
sör Deitz, yanlış adımlar atılırsa Türkiye’nin 
Amerika ve Batı’dan koparak giderek 
Rusya’ya daha çok yakınlaşacağı kaygısı ta-
şıdığını söyledi. “Türkiye’nin Batı ile olan iliş-
kilerinin tekrar rayına oturacağını düşünme-
me rağmen ben de bu kaygıyı taşıyorum. Okul 
yıllarımda Stratejik Sorunlar üzerine aldığım 
derste hocam devamlı olarak haritayı göste-
rerek ‘haritaya bakın, Türkiye’yi esas alarak 
haritayı inceleyin,’ derdi. Rusya’nın Türkiye’yi 
neredeyse sardığını görüyoruz. Kuzeyde Rus-
ya, doğuda İran ve güneyde de Suriye var. 
Bence Türkiye, Rusya’nın Kırım’ı işgaline ba-
karak sorun çıkarmaya çalışabileceğini bili-
yor, adımlarını dikkatli atıyor. Bunun yanın-
da da Batı'ya Avrupa Birliği üyeliği ve Suriye 
konularında baskı uygulama fırsatı yakalamış 
oluyor.”

Peki Batı'nın ve özellikle Amerika’nın 
Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasını önle-
mek için yapabileceği bir şey yok mu? Deitz’in 
bu konudaki görüşleri şöyle: “Batının elinde 
güçsüz bir kart olduğunu düşünüyorum. Av-
rupa Birliği, Suriye’den gelecek göçmen sayı-
sını azaltmak istiyor. Göçmenlerin sorumlulu-
ğu da sadece Türkiye’nin omuzlarına bırakıldı. 
Türkiye, AB ve ABD’nin yaptığı baskıdan hoş-
nut değil. Kolay olmasa da bence bütün bu so-
runlar çözülebilir. Ancak yakında ABD’de yeni 
bir yönetim göreve başlayacak ve Trump ka-
binesinin nasıl bir politika izleyeceğini kim-
se öngöremiyor. Eski kabinenin görevi yeni 
kabineye devrettiği bu süreçte Amerika’dan 
önemli bir adım beklemek hata olur.”

Peki Amerika, uluslararası arenada li-
derlik rolü oynamadan IŞID tehlikesini na-
sıl bitirebilir? Profesör Deitz’e göre, bölge 
sorunlarını iyi bilen bir liderin Türkiye ile 
ilişkileri geliştirip Türkiye’ye daha fazla so-
rumluluk vermesi gerekir. Bildiğim tek şey 
IŞID’i Türkiye’nin desteği olmadan yene-
meyeceğimiz. Eğer Türkiye Batı’nın yanın-
da yer almazsa IŞID’i yenmek çok zor olur.” 
 
 (Amerikanın Sesi- 2 Ocak 2017)

tarihsel olarak rusya ve türkiye arasında süregelen bir güvensizlik var. rusya ve türkiye'nin bu güvensizliği nasıl aşacakları 
bilinmez ancak Putin’in türkiye ile Batı arasındaki ilişkiyi yıpratmaya ve zayıflatmaya çalıştığı bir gerçek.

Historically, there is an ongoing mistrust between Russia and Turkey. I don’t know how Russia and Turkey may overcome this 
mistrust but it is obvious that Putin aims to wear away and weaken relationship between Turkey and the West.  

ruSYa-TürKiYe YaKınlaşmaSı 
ve baTı

ruSSian- turkiSh raPProchement  
and the WeSt 

F ollowing downing of Russian 
warcraft by Turkish jets, tension 

between Turkey and Russia 
escalated. Relations getting better in 

course of time are ameliorated upon mutual 
visits. After assassination of Russia’s Ankara 
Ambassador Andey Karlov, non-cancellation 
of negotiations on Syria between Turkey and 
Russia is considered as an effort of Moscow 
to pull Turkey towards its side.  Well, may 
Russia achieve its objective? Professor Deitz 
from George Mason University argued how 
Putin may at least weaken relations between 
Turkey and the West as following: “In order 
to answer this question, we should go back in 
time. As everybody knows, Turkey is a reliable 
and very important NATO ally for many years. 
Turkey has made great contributions in NATO 
alliance. It has opened its bases to NATO and 
NATO has acquired an electronic window to 
follow up Russia’s activities in the region. NATO 
members, especially USA stated continuously 
their satisfaction about Turkey’s support. 
Russia wants to move Turkey away from 
NATO and to establish a closer relationship 
with Turkey. Actually, historically there is 
an ongoing mistrust between Russia and 
Turkey. I don’t know how Russia and Turkey 
may overcome this mistrust but it is obvious 
that Putin aims to wear away and weaken 
relationship between Turkey and the West.” 

Why does relationship of Turkey with 
the West, being a NATO member and making 
efforts in order to be admitted to the European 
Union for many years get worse in recent 
years?  Professor Deitz stated that actually 
Turkey doesn’t move away from the West and 
get closer to Russia, contrarily, it states that 
it wants to establish close relations with both 
parties. “Turkey felt that it was not liked by 
the Western countries in recent years. During 
the Cold War period, some countries aimed 
to protect their interest by establishing close 
relations with USA and Russia at the same 
time. Egyptian leader Nasr is mentioned as a 
genius in terms of preserving close relations 
both with the Soviet Union and USA. I think 
Turkey is now trying to enable this. We know 
that Turkey wishes to join the European Union. 
However, Syrian conflict still continues and 
we see that Turkey thinks differently from its 

Western allies. Erdoğan also shows clearly his 
discontent about the European Union as well.”

How Turkey’s investigation on the 
assassination of Russian Ambassador together 
with Russian representatives was responded 
by the USA? Professor Deitz said that if wrong 
steps are taken, he worries that Turkey may 
move away from USA and the West and get 
closer with Russia. “I also have worry for this 
although I think that Turkey’s relations with the 
West will be put on the right track once again. 
In my school years, my teacher was usually 
telling ‘look at the map, examine the map 
basing on Turkey’ by continuously pointing it 
out during the course of Strategic Issues. We 
see that Russia has almost surrounded Turkey. 
There is Russia at the north, Iran at the east 
and Syria at the south.  In my opinion, Turkey 
knows that Russia may try to make trouble 
considering occupation of Crimea by Russia 
and takes its steps carefully. Besides, it has 
acquired the opportunity to put pressure on 
the West about European Union membership 
and Syria issues.”

Well, the West and especially USA do have 
anything to do to prevent rapprochement of 
Turkey and Russia? Deitz’s opinions on this 
matter are as following: “I think the West has 
a weak trump card. European Union wishes to 
decrease number of refugees who will come 
from Syria. Responsibility of immigrants is also 
weighed upon Turkey. Turkey is not contented 
with the pressure exercised by EU and USA. All 
problems may be solved although they are not 
easy. However, a new administration will come 
into office soon in USA and nobody is able to 
foresee policies of Trump’s cabinet. It would be 
wrong to expect an important step from USA 
during this process in which former cabinet 
transfers its duties to the new cabinet.”        

Well, how may USA end the ISIS threat 
without playing the leader in international 
arena? According to Professor Deitz, a leader 
who knows regional issues well should 
ameliorate relations with Turkey and give 
more responsibilities to Turkey.” The only 
thing I know is we cannot defeat ISIS without 
support of Turkey. If Turkey doesn’t stand with 
the West, it would be very hard to defeat ISIS.”  

(America’s Voice- 2 January 2017)  
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BaŞ TaRafı Sayfa 1'De

kerkük kenti 
Kerkük’ün durumu, Irak’ın başlıca 

'parlama noktalarından' biri olmaya de-
vam etmektedir. Kuzey Irak’ın merkezinde 
750.000’den fazla nüfuslu bir kent, Irak’ın 
rezervlerinin yüzde 40’ını elinde bulundu-
ran petrol sahalarıyla yan yana duruyor ve 
çevresinde Irak’ın en zengin tarım arazile-
rinden bazılarıyla çevrili. Kerkük’ün tarihi 
karmaşık olup hükümdarlığa yönelik rakip 
iddialarla dopdoludur. 

Kerkük’ün tarihi, binlerce yıl önce-
sine dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu, 
Kerkük’ü –ve şu anda Irak olarak bilinen 
bölgenin büyük bir kısmını- 1534 yılında 
kendi topraklarına kattı. Kerkük’ün önemi, 
Osmanlı’nın Şehrizor sancağının başkenti 
haline geldiği on sekizinci yüzyılda arttı. 
Burası, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye top-
raklarını kapsamaktaydı. 1869-1872 yılları 
arasında Bağdat valiliği yapmış olan Mit-
hat Paşa’nın reformlarıyla birlikte, Şehri-
zor ismi Kerkük sancağına verildi (burası 
bugünkü Kerkük ve Erbil topraklarına kar-
şılık geliyor). 1879 yılında ise, Osmanlı’nın 
İstanbul’da bulunan hükümeti, Musul vila-
yetini kurdu. Burası ise, bugün Kuzey Irak 
olarak bilinen toprakların büyük kısmını 
içermekteydi. Kerkük, önemli bir garnizon 
kenti olarak kaldı. Dil ve nüfusun bileşen-
leri sebebiyle, devlet görevlileri ve jandar-
manın devşirildiği önemli bir merkez halini 
aldı. Osmanlı kültürü kentte yaygınlaştı. 
Türkmenler, tüccar sınıfı egemenlikleri al-
tına aldılar ve kente ekonomik istikrar ka-
zandırdılar.

Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetinin 
ardından Osmanlı İmparatorluğu, Orta Do-
ğu’daki topraklarının büyük kısmını kay-
betti. Ancak, Kerkük’ün çoğunluğu Türk 
olduğu için Osmanlı hükümeti bu toprak-
lara dair iddialarından vazgeçmeyi reddet-
ti. Bab-ı Ali, 14 maddeli Woodrow Wilson 
İlkeleri’ni temel alarak iddiasını gerek-
çelendirdi; keza bu maddelerin 12'ncisine 
göre, bugünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda-
ki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik 
tanınmalıydı.

1919 yılında Paris’te gerçekleşen Barış 
Konferansı’na katılan Osmanlı delegasyo-
nu ise, Asya’da Türk topraklarının güney-
de Musul ve Diyarbakır’la sınırlandırıldı-
ğını, ayrıca Akdeniz’e kadar olan bölgede 
Halep’in bir parçası olduğunu ileri sürdü. 

O dönemde Kerkük’ün önde gelen ai-
leleri Türkmen’di: Türkçe'de isimleri pet-
rol üreticisi anlamına gelen Neftçiler, 1693 
yılındaki bir imparatorluk fermanından bu 
yana petrol sızıntılarına sahiplerdi ve bun-
ları işletiyorlardı. Yakupoğulları toprak sa-
hibiydi. Kırdarlar, hem toprak sahibi hem 
de tüccardı. Ayrıca, kent, Osmanlı’da yük-
sek düzeylere gelmiş, ancak müttefikleri 
imparatorluğun dağılmasına yol açtıktan 
sonra kendi ülkelerine geri çekilen çok faz-
la sayıda asker ve devlet görevlisine ev sa-
hipliği yapmıştı. Türkmenler, Osmanlı yö-
netimi altında sahip oldukları sosyal nüfu-
zu ellerinde tuttular. Keza, Türkçe, sadece 
sancak içinde değil aynı zamanda Bağdat’ta 
da iletişim dili olmaya devam etti. Tek yerel 
gazete Türkçe çıkan Necme idi ve Türkmen 
yazarların oluşturduğu bir dernek vardı. 
Britanyalı yerleşik idari müfettiş yardımcı-
sı A. F. Miller sadece Türkçe konuşabiliyor-
du; Arapça veya Kürtçe konuşmaya fazla 
ihtiyacı olmuyordu. Britanya’nın Musul’daki 
konsolos yardımcısı Wilkie Young ise şöy-
le yazmıştı: “Kerkük kentinde 7000 hane 
var ve nüfus 40.000 kadar. Bunların 2500’ü 
Yahudi ve sadece 630 Hıristiyan var. Gerisi, 
Türkmen kökenli Müslümanlar. Kullanılan 
dil de dolayısıyla Türkçe.” 

Kuzey Irak’taki bir başka Britanyalı si-
yasi yönetici W. R. Hay da Kerkük üzerin-
den geçerek Musul’dan güneye Mandali’ye 
dek inen Türkmen hilalini benzer şekilde 
tarif etmişti: “Kerkük, bu Türk nüfusunun 
ana merkezidir. Yakınlarındaki birçok köy-
de Türkçe konuşuluyor; diğer kasabalar 
ise Kürtler ve Araplarla çevrili, birbirinden 
izole durumdaki topluluklar. Kerkük ve 
Erbil’in çok fazla sayıdaki orta sınıf Türk’ü 
-ki bunların elinde birkaç arazi var, ama 
aynı zamanda gelirlerini de artırmak isti-
yorlar- okuma yazma öğreniyorlar, Avru-
pai giyiniyorlar ve hükümet hizmetine gi-
riyorlar. Kerkük ve Erbil -özellikle de Ker-
kük- Osmanlı hükümetine çok fazla sayıda 
yetkili temin etti.” Britanya hükümetinin o 
dönemde İstanbul’da konuşulan Türkçe’nin 
aynısıyla kent sakinlerine duyurularda bu-
lunması, Kerkük’ün Türk niteliğinin bir ka-
nıtıdır. 

İşgalci güç olarak Britanya, halk oy-

laması yoluyla ülkede Haşimi monarşisi-
nin getirilmesini meşrulaştırmaya çalıştı. 
1921'de temmuz referandumu sırasında 
Kerkük halkı, hem yeni Irak Krallığı'nın 
içine dahil edilmeyi hem de Britanyalılar'ın 
seçtiği kral olan Faysal’ı reddettiler. Ker-
küklü yetkililer, Faysal için 23 Ağustos 1921 
yılındaki göreve gelme töreninde yer alma-
dılar. Kerkük halkı, yüzünü Bağdat’a dön-
mek yerine, kendisini Türkiye ile özdeşleş-
tirmeye devam etti. Irak için Britanya’nın 
ilk yüksek komiseri olan Sör Arnold Wilson 
(1917-20) şöyle bir gözlemde bulundu: “Ker-
kük her zaman için Türk memur sınıfının 
kalesi oldu ve buradaki Türkiye yanlısı gö-
rüşler, işgalci güçler üzerinde rahatsız edici 
bir unsur oluşturdu.” Britanya sivil idaresi 
nezdinde Doğu’dan sorumlu katiplik yapan, 
ardından da Irak’ın yüksek komiserliğini 
yürüten Gertrude Bell, Kerkük’ün Türk ni-
teliğini şu şekilde tanımladı: “Kerkük sa-
kinleri büyük oranda Türk kanından gel-
mektedir. Selçuklular'a dek uzanan Türk 
yerleşimcilerin neslindendirler.”

Britanya yüksek komiserliği, Kerkük’ün 
ileri gelenlerini Irak’ın yeni Kurucu Mecli-
si için yapılacak seçimlere katılmaya ikna 
etmek için Türkmen bir mutasarrıf atadı ve 
diğer Türkmen yetkilileri Kerkük’teki üst 
düzey idari pozisyonlara getirdi. Londra, 
Kerkük’ün Britanya tarafından gerçekleş-
tirilen 1923 senesindeki seçimlere katılma-
sını istiyordu. Böylelikle, Bağdat’taki yeni 
yöneticilere meşruiyet sağlanacaktı. Ker-
kük sakinleri, seçim sürecine katılımlarını 
dört koşula bağladılar: 

1-Yerel seçim usullerine hükümetin 
müdahale etmemesi, 

2-Bölge idaresinin Türk özelliğinin ko-
runması,

3-Türkçe’nin bölgenin resmi dili olarak 
tanınması, 

4-Bağdat’taki daha sonraki kabinelere 
Kerküklüler'in atanması. 

Sayyid Abd al-Rahman al-Gaylani, 
25 Ekim 1920’de Irak’taki ilk kabinesini 
kurduğunda, Eğitim ve Sağlık Bakanı İz-
zet Paşa’ydı. İzzet Paşa, Kerkük’ten gelen 
emekli bir Türkmen generaldi. 

1923 yılı temmuz ayında ise Başba-
kan Abd al-Muhsin al-Sadun, Türkçe ola-
rak vali yardımcısına bir faks gönderdi ve 
Bağdat’taki Bakanlar Kurulu’nun ikinci ve 
üçüncü koşulları kabul ettiğini teyit etti. 
Kerkük’ün yerel eşrafı açısından tüm bun-
lar yeterli olmasa da, Bağdat’ın onların yet-
kisini fiili olarak tanıdığını gösterdi.  

30 Eylül 1924 tarihinde, Milletler Ce-
miyeti, Musul vilayetinin geleceğine karar     
verilmesi için bir komisyon kurdu. Komis-
yon, başlıca bölgeleri ziyaret ederken, tar-
tışmalı alanda iki ay kadar vakit geçirdi; 
yerel eşrafla ve diğer sakinlerle görüştü. 
Dil konusunu sadakatle ilişkilendirmedi 
ve Arapça konuşan birçok kişinin kendi-
lerini Irak’tan daha çok Türkiye’ye yakın 
hissettiklerini fark etti. Komisyon, Türk-
ler ile Türkmenler arasında bir fark oldu-
ğu yönünde Britanyalılar'ın iddialarını da 
haklı çıkaracak bir kanıta rastlamadı. Üç 
ülkenin Musul vilayetinin statüsünü ni-
hai olarak sonuçlandırıp, bölgeyi –Kerkük 
dahil- Irak’a vermeleri ise, 5 Haziran 1926 
tarihinde Türk, Britanyalı ve Iraklı temsil-
cilerin Ankara’da üçlü bir antlaşma imzala-
malarıyla mümkün oldu.

Irak’a bağımsızlığını vermeden önce 
Britanya’nın gözetimindeki Irak hüküme-
ti, Arap çoğunluğu azınlık haklarına saygı 
göstermeye zorlamaya çalıştı. Irak meclisi, 
1931 yılında 74 sayılı Yerel Diller Yasası’nı 
çıkararak, Kerkük dahil kuzeydeki birçok 
eyalette resmi dili Türkçe ve Kürtçe yaptı. 
Yasa aynı zamanda, öğrencilerin çoğunlu-
ğunun ana dili ne ise eğitim dilinin de aynı 
olması gerektiğini hükme bağladı. Yasaya 
göre, hem Kerkük hem de Kifri, Türkmen 
çoğunluğa sahipti.

Milletler Cemiyeti’ne kabul edilmenin 
bir koşulu olarak 30 Mayıs 1932 tarihinde 
Irak hükümeti, azınlık dilleri, yerel idare, 
mahkemeler ve ilk öğretimin fonksiyon-
larını yerine getireceği yerleri belirledi. Bu 
açıklama, Irak’ın azınlıklara yönelik giri-
şimlerinin yeniden açıklanmasıyla birlikte 
1925 anayasasına eklendi.

Açıklamanın birinci maddesinde, hiçbir 
yasa, yönetmelik veya resmi bir eylemin, 
azınlıklar için belirlenen haklara müda-
hale edemeyeceğini belirtti. Her ne kadar 
Arapça, Irak’ın resmi dili olsa da, Kürtçe 
Süleymaniye’de doğal bir şekilde resmi 
dil halini aldı. Hem Kürtçe hem de Türkçe, 
Kerkük ve Kifri’nin resmi dilleri halini aldı. 
Buna göre, Kerkük’e atanan Iraklı yetkililer 
sadece Arapça konuşmamalı, aynı zaman-
da Kürtçe ve/veya Türkçe’ye hakim olmalı. 
Aynı madde, Irak mahkemelerinin Kürtçe 
ve Türkçe ifadeleri kabul etmesi gerekti-
ğini belirtti. 10.madde, bu hakları Milletler 
Cemiyeti’nin güvencesi altına koydu. Ce-
miyet 1946 yılında dağıldığında, BM, bu gü-
venceler için sorumluluk üstlendi. BM’nin 
bu yükümlülükleri halen yürürlükte bulu-
nuyor.  

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Kerkük 
Irak’ın bağımsızlığından hemen son-

ra ve özellikle de petrol endüstrisinin bü-
yümesiyle birlikte Kerkük’ün demografisi 
değişmeye başladı. Merhum tarihçi Han-
na Batatu, bu durumu şu şekilde açıklıyor: 
“Kerkük, çok uzak olmayan bir geçmişte 
Türk idi ama Kürtler peyderpey civar köy-
lerden bu kente taşındılar. 1959 yılı itiba-
riyle, nüfusun üçte birinden daha fazlasını 
oluşturur oldular ve Türkmenler, sadece 
nüfusun yarısını biraz geçer oldu.” Kürtler, 
Erbil’i 'Kürtleştirirken' Kerkük, “Türkiye ile 
kültürel bağlarını ve etnik kimliğini” büyük 
ölçüde korudu. 

Türkmenler'in ağırlıkta yaşadığı böl-
gelere Kürtler'in akın etmesi, kırılgan du-
rumdaki demografik dengeyi alt üst etti ve 
on yıllar süren etnik gerilimin zeminini ha-
zırladı. 14-16 Temmuz 1959 tarihinde, Irak 
Komünist Partisi’nin kurulmasıyla birlikte, 
Kürtler'den oluşan bir askeri birimin des-
teklediği Kürt bir serseri grubu, kentteki-
lere saldırdı, zengin Türkmenler'i ve Türk-
men liderlerini hedef alıp öldürdü. Başkan 
Abdul Karim Kasım, bölgedeki ölü sayısının 
120 olduğunu tahmin etti. Çoğu öldürülmüş 
ve toplu mezarlara atılmıştı. Kıyım ancak 
Bağdat’ın askeri müdahalesiyle sonlanabil-
di. Bununla birlikte Türkmen kimliği sağ-
lam bir şekilde kaldı. 1920 yılında Bağdat’ın 
askeri yöneticisi Reader Bullard, 1961 yılın-
da, “Irak’taki Türk kentlerinin en büyüğü 
Kerkük’tür” diye yazmıştı. 

1968 yılında Baas Partisi’nin kontrolü 
kurmasıyla birlikte, kentteki Türkmenler'in 

durumu daha da kırılgan hale geldi; keza 
Kerkük, Irak merkezi hükümeti ile Kürt is-
yancı liderler arasındaki mücadelenin can 
damarı oldu. Kerkük’ün Kürtlerin yönet-
tiği otonom bir bölgeye dahil edilip edil-
meyeceğine dair tartışmalar, 1970 yılında 
Iraklı Kürtlerle mücadele ettikleri merkezi 
Irak hükümeti arasında önerilen 1970 ta-
rihli otonomi anlaşmasının çökmesine yol 
açtı. 1974 yılında ise, Baas hükümeti, Ker-
kük eyaletinin Türkmen ve Kürt nüfusunu 
azaltmak üzere yerel seçimlere hile ka-
rıştırdı ve Araplar'ın öncülüğündeki farklı 
eyaletler arasında Türkmenler'i paylaştırdı. 
1975 yılında ise Irak ordusu, Kürtler'i ezmek 
üzere harekete geçti. 

Baas rejimi, 1980’li yılların sonu ve 
1990’lı yıllarda azınlıkların etnik temizli-
ği ve baskı altında tutulmasında yeni bir 
süreç başlattı. 8 Kasım 1996 tarihinde BM 
raporunda, Türkmenler'in karşılaştıkla-
rı sorunlar detaylandırıldı. Türkmenler, 
keyfi tutuklamalara, ülke içinde tehcir 
ve sürgünlere  veya kişisel mülklerine el 
konmasına maruz kaldılar. Bağdat, kentin 
ve çevresindeki yörelerin demografisini 
değiştirmeye çalıştı; buradan Kürtler'i ve 
Türkmenler'i yollayarak yerlerine Araplar'ı 
getirdi. Buna ilaveten, merkezi hükümet, 
Kerkük’teki Türkmenler'in gayrimenkul 
satın almaları ve satmalarını yasakladı. 
BM’nin bundan sonra yayımlanan bir rapo-
runda, etnik temizlik kampanyasına yeni 
ayrıntılar eklendi: Baas rejiminin Türk-
menleri kendilerini 1997 nüfus sayımından 
önce Arap olarak kaydetmeye zorlayan ve 
Türkmenlerin tarım arazilerini istimlak 
eden Baas rejimiyle birlikte farklı bir süre-
ce girildi; bu dönemde yapılanlar 'milliyetin 
düzeltilmesi biçimleri' şeklinde ifade edildi. 
1998 yılında BM özel raportörü Max van der 
Stoel’in yayımladığı bir rapor ise, Bağdat’ın 
Kerkük’teki Türkmenler ve Kürtlere karşı 
kampanyasının ciddiliğini güçlendirdi. 

kerkÜk kİmİn kudÜS’Ü? 
Kürtler, uzunca bir süredir Kerkük’ün 

kendilerine ait olduğunu ileri sürdüler. 2001 
yılı mayıs ayında Middle East Quarterly 
tarafından yapılan bir röportajda, Kürdis-
tan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talaba-
ni – ki kendisi daha sonra Irak’ın ilk savaş 
sonrası cumhurbaşkanı olacak- Kerkük’ü 
“Kürdistan’ın Kudüs’ü” olarak nitelendir-
di. Rakip Kürdistan Demokratik Partisi’nin 
başkanı Mesut Barzani de Kerkük’ün ta-
mamen bir Kürt kenti olduğunu ileri sürdü 
ve Erbil yerine Kerkük’ün Kürdistan Bölge-
sel Hükümeti’nin başkenti olması gerekti-
ğinde ısrar etti. Hem Talabani hem de Bar-
zani, Kerkük’teki petrol sahalarının kendi-
lerine ait olduğunu iddia ediyorlar – her ne 
kadar Irak yasalarına göre, petrol sahaları, 
Irak’ın ulusal mirasının bir parçası olarak 
kabul edilse de. 

Savaşın arifesinde, birçok dış gözlem-
ci, Kerkük nüfusunun Türkmen niteliğini 
kabul etti. The Guardian’da muhabir Julian 
Borger, “Kerkük esas olarak Türkmen’dir” 

kerkük’ün nihai statüsü meselesi, halen irak’ın geleceğinin en 
çetrefilli konu başlıkları arasında yer alıyor. irak’taki kürt siyasi 

partiler, kerkük’ü federal bir kürt devleti içine alma yollarını 
araştırıyorlar, ancak bunun da sonucunda iraklı türkmenlerin 

hassasiyetlerine dokunulmuş olacak. türkmenler kerkük’ü 
atalarından yadigar kalmış bir başkent ve kültür merkezi olarak 

görüyorlar. kerkük’e yönelik olarak türkmenlerin iddialarını 
anlamak ise, potansiyel olarak patlayıcı bir sorunu etkisiz hale 

getirmek için gereklidir. 

The question of the final status of Kirkuk is still one of the 
toughest topics of the future of Iraq. Kurdish political parties 

in Iraq are looking for ways to get Kirkuk into a federal 
Kurdish state, but this will also result in offending the Iraqi 

Turkmen. Turkmens regard Kirkuk as a capital city and 
cultural center inherited from their ancestors. Understanding 
the Turkmens’ claims for Kirkuk is necessary to neutralize a 

potentially immediate problem. 

TürKmenlerin Durumu 

StatuS of turkmen 

KerKüK’ün Sahibi Kim?
Who iS the oWner of kirkuk?

Kirkuk city 
The situation in Kirkuk continues to be at the 

center of Iraq. A city located at the center of North-
ern Iraq with a population of more than 750,000 is 
next to the oil fields comprising 40% of oil reserves 
of Iraq  and it is surrounded by some of Iraq’s rich-
est agricultural land. The history of Kirkuk is com-
plex and it is filled with competing claims for rul-
ership. 

The history of Kirkuk dates back thousands 
of years. The Ottoman Empire annexed Kirkuk, 
and a large part of the region known today as 
Iraq, in 1534. The significance of Kirkuk increased 
in 18th century when it became the capital of 
Shahrizor district of Ottoman Empire. This region 
included the lands of Kirkuk, Erbil and Sulayma-
nia. With the reforms of Mithat Pasha, who acted 
as governor og Baghdad between 1869 and 1872, 
Kirkuk district was named Shahrizor (this region 
corresponds to land of Kirkuk and Erbil today). In 
1879, the Ottoman government located in Istanbul 
established Mosul province. This included most of 
the land known today as Northern Iraq. Kirkuk re-
mained a significant garrison city and became an 
important center where government officials and 
gendarmeries were recruited due to the compo-
nents of language and population. Ottoman cul-
ture became widespread in the city. The Turkmen 
dominated the mercantile class and established 
economic stability for the city.

After the defeat in World War I, Ottoman Em-
pire lost most of its land in the Middle East. How-
ever, as the majority of Kirkuk was Turkish, Otto-
man government refused to give up its claims for 
these lands. Ottoman Porte grounded its claims 
based on Principles of Woodrow Wilson consisting 
of 14 articles; according to 12th of these articles, a 
safe sovereignty should be provided to the Turk-
ish regions located in the Ottoman Empire. The Ot-
toman delegation that participated in the Peace 
Conference held in Paris in 1919 claimed that “the 
territory of Turkey in Asia is restricted to Mosul 

and Diyarbakir in the south and that in the region 
ranging to Mediterranean, Aleppo is a part of the 
Ottoman Empire”. 

At that time, the leading families of Kirkuk 
were Turkmen: The Neftians, which means oil 
producers in Turkish, had owned and oper-
ated oil fields since the imperial decree of 1693. 
Yakupoğulları were the land owners. Kırdarlar 
were both land owners and merchants. In addi-
tion, the city hosted a large number of soldiers and 
government officials, who achieved high levels in 
the Ottoman Empire, but retreated to their home-
lands after its allies led to the fall of the empire. The 
Turkmen kept the social influence they had under 
Ottoman rule. Likewise, Turkish continued to be 
communication language not only in the district 
but also in Baghdad. The only local newspaper was  
Necme, published in Turkish, and there was an 
association established by Turkmen writers. A.F. 
Miller, resident administrative inspector assis-
tant from Britain could only speak Turkish; he did 
not to speak Arabic or Kurdish very much. Wilkie 
Young, the vice consul of Britain in Mosul Wrote as 
follows: 

“There are 7000 households in Kirkuk city and 
the population is around 40,000. Of these, there 
are 2,500 Jews and only 630 Christians. The rest 
are Turkmen Muslims. Therefore, the language 
used is Turkish.” W.R. Hay, another British politi-
cal executive in Northern Iraq, similarly described 
the Turkmen crescent descending from Mosul 
southward to Mandali through Kirkuk. “Kirkuk is 
the main center of this Turkish population. Turk-
ish is spoken in many villages nearby; other towns 
are isolated communities surrounded by Kurds 
and Arabs. Many middle class Turks of Kirkuk and 
Erbil, who own a few land but also want to increase 
their income, are learning how to read and write, 
dressing up in European style and are being em-
ployed in the government. Kirkuk and Erbil - es-
pecially Kirkuk - provided many authorities to the 
Ottoman government. “The British government’s 
announcement of the same Turkish language as 
that spoken in Istanbul at that time to the resi-
dents of the city  proves Turkish characteristics of 
Kirkuk. 

As an invading force, Britain tried to legitimize 
the adoption of the Hashemite monarchy in the 
country through referendum. During the refer-
endum conducted in July 1921 , people of Kirkuk 
rejected both being included in the new Iraqi king-
dom and King Faisal, the king appointed by the 
British. The Kirkuk authorities did not participate 
in the referral ceremony held for Faisal on Au-
gust 23, 1921. Instead of facing Baghdad, people 
of Kirkuk continued to identify with Turkey. Sir 
Arnold Wilson (1917-20), the first high commis-
sar of Britain for Iraq, stated as follows: “Kirkuk 
has always been the residence of the Turkish civil 
servant class, and pro-Turkish views there have 
always constituted an uncomfortable element on 
the invading forces.” Gertrude Bell, who was the 
clerk in charge of the East before the British ci-
vilian administration and then acted as the high 
commissioner of Iraq, described the Turkish char-
acteristic of Kirkuk as follows: “Kirkuk residents 
are greatly of Turkish origin. They are descend-
ants of the Turkish settlers which date back to the 
Seljuks.”

In order to convince the elders of Kirkuk to 
participate in the elections to be held for the new 
Constituent Assembly of Iraq, the British high 
commissariat appointed a Turkmen governor and 
assigned other Turkmen authorities to senior ad-
ministrative positions in Kirkuk. London wanted 
Kirkuk to participate in the 1923 elections held by 
Britain. Thus, the legitimacy of the new adminis-
trators in Baghdad would be ensured. Residents of 
Kirkuk depended their participation in the elec-
tion process to four conditions: 

1-Government’s non-intervention with local 
electoral procedures,
2-Preservation of Turkish characteristics of 
regional administration,
3-Recognition of the Turkish language as the of-
ficial language of the region,
4-Assignment of Kirkuk residents to following 
cabinet councils in Baghdad. 

When Sayyid Abd al-Rahman al-Gaylani es-
tablished the first cabinet council in Iraq on Octo-
ber 25, 1920, the minister of education and health 
was Izzet Pasha. Izzet Pasha was a retired Turk-
men general from Kirkuk. 

In July 1923, Prime Minister Abd al-Muhsin al-
Sadun sent a fax to the deputy governor in Turk-
ish and confirmed that the Cabinet of Ministers 
in Baghdad accepted the second and third condi-
tions. Although all these were not enough for local 
residents of Kirkuk, this still indicated that Bagh-
dad actually recognized their authority. 

On September 30th, 1924, the League of Na-
tions established a commission in order to decide 
for the future of the Mosul province. The Commis-
sion visited the main regions and spent about two 
months in the disputed area and interviewed with 
local people and residents. It did not relate lan-

guage with loyalty and realized that many Arabic-
speaking people felt closer to Turkey than Iraq. The 
Commission did not find any evidence to justify 
the British claims towards any difference between 
Turks and Turkmens. Finalization of the Mosul 
province by three countries and giving the region 
including Kirkuk to Iraq became possible upon an 
agreement executed in Ankara on June 5th, 1926 
between Turkish, British and Iraqi representatives.

Before giving Iraq its independence, the Iraq 
government under the supervision of Britain tried 
to force the Arab majority to respect minority 
rights. In 1931, the Iraqi parliament passed the Lo-
cal Languages Law No 74 and the official language 
in many northern states including Kirkuk became 
Turkish and Kurdish. Moreover, the law stipulated 
that the vast majority of students should have 
their native language as their language of educa-
tion. According to the law, both Kirkuk and Kifri 
had a Turkmen majority. 

As a condition of being accepted to the League 
of Nations, on May 30th, 1932, the Iraqi government 
specified minority languages and where the local 
administrations, courts and primary education 
would perform their functions. This Declaration 
was incorporated into the 1925 constitution, with 
the re-disclosure of Iraq’s initiatives for minorities. 

In the first article of the Declaration, it was 
stated that no law, regulation or official action 
could interfere with the rights set for minorities. 
Although Arabic is the official language of Iraq, 
Kurdish naturally  become official language in Su-
laymania. Both Kurdish and Turkish became of-
ficial languages of Kirkuk and Kifri. According to 
this, Iraqi officials appointed to Kirkuk should not 
only speak Arabic, but also speak Kurdish and/or 
Turkish. The same article stated that Iraqi courts 
should accept Kurdish and Turkish statements. 
Article 10 put these rights under the guarantee of 
the League of Nations. When the League collapsed 
in 1946, the UN took responsibility for these guar-
antees. These liabilities of the UN are still in force.  

Kirkuk in Post-Independence Period 
Right after Iraq’s independence and especially 

with the growth of the oil industry, the demogra-
phy of Kirkuk began to change. The decedent his-
torian Hanna Batatu puts this situation as follows: 
“Kirkuk was a Turkish in the not too distant past, 
but the Kurds gradually moved to this city from 
neighboring villages. As of 1959, they constituted 
more than one third of the population, and the 
Turkmen were slightly more than the half of the 
population.” While Kurds were spreading “Kurd-
ishness” in Erbil, Kirkuk kept its “cultural bonds 
with Turkey and ethnical identity” greatly. 

Kurdish swarm into regions where mostly 
Turkmen lived shattered the demographic bal-
ance in a fragile state and prepared the base for 
the ethnical tension which lasted for decades. 
On 14-16th of July 1959, along with the founda-
tion of the Iraqi Communist Party, a Kurdish gang 
supported by a Kurdish military unit attacked 
residents in the city, and targeted and killed rich 
Turkmens and Turkmen leaders. President Ab-
dul Karim Kasım estimated the death toll was 120. 
Most were killed and thrown into mass graves. 
Massacre ended only with the interference of mili-
tary forces of Baghdad. Still, the Turkmen identity 

remained intact. Reader Bullard, Baghdad’s mili-
tary commander in 1920, wrote “The greatest of 
the Turkish cities in Iraq is Kirkuk.” in 1961. 

As the Baath Party established the control in 
1968, the situation of the Turkmens in the city be-
came even more fragile; likewise Kirkuk was the 
heart of the conflict between the Iraqi central gov-
ernment and the Kurdish rebel leaders. The debate 
over whether or not Kirkuk will be included in an 
autonomous region administrated by Kurds has 
led to the collapse of a proposed autonomy agree-
ment dated 1970 between the central Iraqi govern-
ment in 1970 and the Iraqi Kurds they fought. In 
1974, the Baath government rigged local elections 
to reduce the Turkmen and Kurdish population 
in the Kirkuk province, and divided the Turkmen 
among the different provinces under the leader-
ship of the Arabs. In 1975, the Iraqi army marched 
to crush the Kurds. 

The Ba’ath regime initiated a new process of 
ethnic cleansing and oppression of minorities in 
the late 1980s and during 1990s. In the UN report 
dated 8 November 1996, the problems Turkmen 
encountered were elaborated. The Turkmen were 
subjected to arbitrary arrests, relocation within 
the country and or confiscation of their personal 
property. Baghdad tried to change the demo-
graphics of the city and surrounding areas, it sent 
the Kurds and Turkmen, and brought Arabs in-
stead. In addition, the central government forbade 
the Turkmen in Kirkuk to buy and sell real estate. 
In a UN report published later, new details were 
added to ethnic cleansing campaign. A new period 
started with the force of Baath regime on Turkmen 
to register them as Arabs before the 1997 popula-
tion census and with Baath regime dispossessing 
the agricultural areas of Turkmen; anything car-
ried out in the period were called “ways of correct-
ing nationality”. A report published by UN special 
rapporteur Max van der Stoel in 1998 reinforced 
the seriousness of Baghdad’s campaign against 
Turkmen and Kurdish in Kirkuk. 

KIRKUK TO WHOM JERUSALEM BELONG? 
The Kurds long claimed that Kirkuk belongs 

to them. In an interview made by the Middle East 
Quarterly in May 2001, the Patriotic Union of Kurd-
istan leader Jalal Talabani, who later became Iraq’s 
first postwar president - described Kirkuk as 
“Jerusalem of Kurdistan”. Masoud Barzani, the 
chairman of the rival Kurdistan Democratic Party, 
argued that Kirkuk was a completely Kurdish city 
and insisted that Kirkuk should be the capital of 
the Kurdistan Regional Government instead of Er-
bil. Both Talabani and Barzani claim that oil sites 
in Kirkuk belong to them - although, according to 
Iraqi legislation, oil sites are considered part of the 
national heritage of Iraq. 

On the eve of the war, many external observ-
ers accepted the Turkmen quality of the Kirkuk 
population. Reporter of Guardian Julian Border 
shared his observation “Kirkuk is essentially 
Turkmen”. In the months before Operation Free-
dom for Iraq, the Turkish government noted con-
cerns about the potential of unilaterally expand-
ing of the influence areas of Kurdish militia. The US 
government guaranteed that the Kurds would not 
enter Kirkuk or Mosul. However, shortly after the 
start of hostilities, about 20,000 Kurds marched 
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şeklindeki gözlemini paylaştı. Irak’a Öz-
gürlük Operasyonu öncesindeki aylarda 
Türk hükümeti, Kürt milislerin nüfuz alan-
larını tek taraflı olarak genişletme potan-
siyelleri hakkındaki endişelerini gündeme 
getirdi. ABD hükümeti, Kürtler'in Kerkük 
veya Musul’a girmeyeceği garantisini ver-
di. Bununla birlikte, düşmanlıkların baş-
lamasından hemen sonra, 20 bin kadar 
Kürt, bu kentlere aktı; yarısı oralarda kaldı. 
Saddam’ın devrilmesinin ardından gelen 
dönemde Kürt milisler, Türkmen kentleri 
olan Altınköprü, Kerkük, Dakuk, Tuzkhur-
matu ve  Mandali’yi yağmaladılar. ABD’li 
güçler, bu yağma ve kıyımı engellemek adı-
na fazla bir şey yapmadı. Peşmerge, Ker-
kük’teki terk edilmiş hükümet ofislerini 
soydular; Kerkük’ün bir Kürt kenti olduğu 
yönündeki iddialarına karşı çıkan kanıtları 
ortadan kaldırmak üzere arazi tapularını ve 
doğum kayıtlarını yaktılar. 

ABD’nin kırmızı çizgilerinin geçici ol-
duğu görülünce, Kürtler, göç etmeye de-
vam ettiler. 2004 yılı ağustos ayında ise, 
gazeteciler, günde 500 kadar Kürt’ün 
Kerkük’e girdiğini aktardı. Bu, seçim önce-
si bir nüfus sayımını çarpıtmak için atılan 
bir adımdı. ABD’li askeri yetkililerin tah-
minlerine göre, 2003 yılı nisan ayı ile 2004 
yılı ağustos ayı arası dönemde Kerkük’te 
yerleşen 72 bin Kürt oldu. Kürt siyasi par-
tileri ise, sübvansiyonlarla mücadele edil-
mesini teşvik ettiler ve bazı durumlarda 
Süleymaniye, Erbil ve diğer Kürt çoğun-
luktaki kentlerden Kerkük’e taşınmayı 
reddedenlerin geçimine yardımcı olmayı 
reddettiler. 

ABD’li yetkililer, Türkmenler'in yanı-
tının altını oydu. Irak’ın bağımsızlığından 
kısa süre sonra Washington ve Londra, 
Irak’ta geçici bir yönetim işlevi görmek için 
Koalisyon Geçici Otoritesi’ni (CPA) kurdu-
lar. CPA’nın yöneticisi olan L. Paul Bre-
mer, danışmak amacıyla 25 üyeli bir ida-
re konseyi kurdu. Amerikalı ve Britanyalı 
yetkililer ise, bu konseyin Irak toplumunu 
temsil etmesi için uğraştılar; Irak halkına 
dair keyfi hesaplamalarını kullanarak bu 
koltukları doldurdular. Bremer, Türkmen 
halkının nüfusun yüzde 5’inden azını oluş-
turduğuna inandığı için CPA, sadece bir tek 
Türkmen temsilci tahsis etti. Bazı ABD’li 
diplomatların cinsiyet kotalarını doldur-
ma arzusundan dolayı da bu grubu tem-
silen, herhangi bir seçmen kitlesi desteği 
olmayan Songül Chopuk isimli bir kadını 
bu göreve getirdiler. CPA, önde gelen Iraklı 
Türkmen örgütü Irak Türkmen Cephesi’ni 
dışladı. Iraklı Türkmenler ise, topluluğun 
sorunlarına dair kendi katkılarını sun-
malarını engelleyen bu gelişmeyi protesto 
ettiler. Türkmenler, Konsey’deki temsilci-
lerinin kendi siyasi görüşlerini uygun bir 
şekilde yansıtmadığı konusunda şikâyetçi 
oldular. Türkmenleri en çok endişelendi-
ren meseleler arasında Türkçe’nin, Irak’ın 
resmi dillerinden biri olarak tanınması, on-
ların ülkenin bileşen bir topluluğu olarak 
tanınmaları ve en önemlisi de Kerkük’ün 
statüsü yer alıyor. Washington’un bundan 
sonra 33 üyeli kabinede sadece bir Türk-
men bakan –ki onu da bilim ve teknoloji 
gibi çok fazla ağırlığı olmayan bir mevki-
ye- atama yönündeki kararı ise, bu sorunu 
daha da şiddetlendirdi. 

Kürtler, Araplar ve Türkmenler, kentin 
kontrolü için yarıştıkça gerilim de yükse-
liyor. Ayaklanmalar ve cinayetler yaşan-
dı. Kürt siyasi partileri, kentteki hükümet 
ofislerini ve buna bağlı olarak hükümet 
hizmetlerini tekeline alma uğraşında. 
Türkmen yetkililer, Kürt bürokratların hü-
kümet ofislerinde –her ne kadar kentin 
nüfusunun çoğunluğu bu dili konuşmasa 
da- özellikle Kürtçe kullanılması zorunlu-
luğunu getirdiğini söylüyor. 

Kürdistan Demokratik Partisi’nin Peş-
merge meselelerinden sorumlu bakanı 
şöyle bir açıklamada bulundu: “Kerkük’ü 
kontrol altına almak üzere tüm güçlerle 
savaşmaya hazırız. Bize düşen pay olduk-
ça küçük. Daha büyük bir pay almaya ça-
lışacağız.” Tıpkı Saddam’ın tek bir etnik ve 
siyasi grup üzerinde himaye kurmak üzere 
gücünü kullanması gibi, bugün Talabani 
ve Barzani’nin destekçileri de aynı şekil-
de davranıyor. Ellerinde daha az kaynak-
lar varken, Iraklı Türkmen siyasi partiler, 
kendi destekçi kitlelerini aynı şekilde ör-
gütleyemediler. 
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into these cities, and half of them stayed 
there. Following the overthrow of Saddam, the 
Kurdish militias, the Turkmen raided Altinko-
pru, Kirkuk, Dakuk, Tuzkhurmatu and Man-
dali which were Turkmen cities. US forces have 
done little to prevent this raid and massacres. 
The Peshmerga robbed the abandoned gov-
ernment offices in Kirkuk and burned deeds of 
the lands and birth certificates to eliminate the 
proofs against the claims that Kirkuk is a Kurd-
ish city. 

When the red lines of USA were understood 
to be temporary, Kurds went on immigration. In 
August 2004, journalists reported that about 
500 Kurds a day entered Kirkuk. This was a step 
to rig the population census before the 
election. According to estimates 
of US military officials, there 
were 72,000 Kurds set-
tled in Kirkuk between 
April 2003 and August 
2004. Kurdish po-
litical parties en-
couraged the fight 
against subsi-
dies and, in some 
cases, refused to 
help those who 
were living in Su-
laymaniyah, Erbil 
and cities where 
mostly Kurds lived 
and refused to move 
to Kirkuk. 

US officials look for 
the underlying reason of the 
answer of Turkmen. Shortly af-
ter Iraq’s independence, Washington 
and London set up a Coalition Provisional Au-
thority (CPA) to act as a temporary government 
in Iraq. L. Paul Bremer, CPA’s manager, set up a 
25-member administration council to consult. 
American and British officials tried so that this 
council would represent the Iraqi community; 
They filled these seats with arbitrary calcula-
tions of the Iraqi people. Since Bremer believed 
that Turkmen population was less than 5% of 
the total population, CPA assigned only one 
Turkmen representative. Because of the desire 
of some USA diplomats to fill the gender quota, 
they assigned Songul Chopuk, who had no voter 
support, to represent this group. The CPA ex-
cluded the leading Iraqi Turkmen organization, 
the Iraqi Turkmen Front. The Iraqi Turkmens 
protested this development, which prevented 
them from offering their contributions to the 
problems of the community. The Turkmen 
complained that their representative in the 
Council did not reflect their political views cor-
rectly. Among the matters which concern the 
Turkmen most, there are: recognition of Turk-
ish as one of the official language of Iraq, rec-
ognition of them as a component community of 
the country and most importantly the status of 
Kirkuk. Washington’s decision to appoint only 
one Turkmen minister - in a position such as 
science and technology which did not matter 
too much - in a 33-member cabinet exacerbat-
ed this problem even more. 

As the Kurds, Arabs and Turkmen compete 
for the power of the city, the tension increases. 
Uprisings and murders ccurred. Kurdish politi-
cal parties are struggling to engross the govern-
ment offices in the city and government ser-
vices related to this. Turkmen authorities put 
forward that Kurdish bureaucrats have imposed 
Kurdish to be used in the government offices - 
even though majority of the city did not speak 
this language. 

The minister responsible for the Peshmer-
ga affairs of the Democratic Party of Kurdistan 
explained: “We are ready to fight all the forces 
to control Kirkuk. Our share is quite small. We 
will try to get a bigger share. “Just as Saddam 
used his power to protect one ethnic and po-
litical group, today, supporters of Talabani and 
Barzani are acting in the same way. When they 
had less resources, Iraqi Turkmen political par-
ties could not organize their supporters in the 
same way. 

Protecting the rights of the Turkmen, both 
threatened by the Kurdish expansion and the 
intolerance of some sections of the central gov-
ernment, is the responsibility of both the inter-
national government and the recently estab-
lished Iraqi government. 

CONCLUSION
The Kirkuk issue will not disappear instant-

ly. The Kurds may make a real claim for Kirkuk, 
or they may act hoping to obtain oil riches. Eth-
nic cleansing cannot be justified as ordered by 
Saddam Hussein or Masoud Barzani. Neither 
will the Turkmen community of Iraq give up on 
their historical claims or legal rights. As stated 
by a US military official, “What Kosova means 
for Balkans, Kirkuk means the same for Iraq.” 

Then, what can be done? If the rights or 
identities of the communities in the city are 
disregarded, neither peace nor stability can be 
achieved in Kirkuk. Local Kurdish authorities 
tried to impose their will by force. However, they 
did not seem to be willing to go beyond commu-
nity interests to represent all citizens in Kirkuk. 
The risk of instability in Kirkuk is also growing, 
because Kurdish parties are utilizing and rais-
ing ethnic tensions. The international commu-
nity may respond to this situation by sending 
human rights observers to Kirkuk until the lo-
cal people elect a government representing the 
city and the region. For this, a fair and impartial 
census monitored and supervised by United 
Nations will be required. 

The US government and other coalition 
partners should pressure the Iraqi central gov-
ernment in Baghdad to protect the unity of the 
state, to restrain local militias and to prevent 
sectarian or ethnic cleansing at the local level. 
In order for Iraq to survive, Iraq’s laws and con-
stitution must respond to the main concerns of 
different communities in Iraq. If the opposite sit-
uation arises and if the environment is prepared 
for Kirkuk to become a problem, Iraq’s stability 
will be damaged, ethnic conflicts will be pro-
voked and perhaps this will lead to a civil war. 

* Yücel Güçlü is the first undersecretary of the Turkish Em-
bassy in Washington. These opinions belong to him and do 
not reflect the views of the Turkish government. 

Hem Kürtlerin yayılmacılığı hem 
de merkezi hükümetin bazı kesimle-
rinin hoşgörüsüzlüğü ile tehdit edilen 
Türkmenler'in haklarını korumak, hem 
uluslararası hükümete hem de yeni Irak 
hükümetine düşmektedir. 

SONUÇLAR
Kerkük meselesi bir anda yok olmaya-

cak. Kürtler, Kerkük’e dair gerçek bir hak 
iddiasında bulunabilirler veya petrol ser-
vetlerini elde etme arzusuyla harekete ge-
çebilirler. Etnik temizlik, Saddam Hüseyin 
veya Mesut Barzani emretti diye gerekçe-
lendirilemez. Irak’ın Türkmen topluluğu da 
tarihsel iddialarından ve yasal hakların-
dan vazgeçmeyeceklerdir. ABD’li bir aske-

ri yetkilinin söylediği gibi, “Kosova 
Balkanlar için ne ise, Kerkük 

de Irak için aynı şeydir.” 
Peki ne yapılabilir? 

Eğer kentteki top-
lulukların hakla-

rı veya kimlikleri 
ayaklar altına alı-
nırsa, Kerkük’te 
ne barış ne de 
istikrar kalır. 
Yerel Kürt mer-
ciler, güç yo-
luyla kendi ira-

delerini dayat-
maya çabaladılar. 

Kerkük’teki tüm 
vatandaşları temsil 

etmek üzere topluluk 
çıkarlarının ötesine geç-

meye ise pek istekli görün-
mediler. Kürt partileri etnik ge-

rilimleri kullandığı ve kızıştırdığı için, 
Kerkük’teki istikrarsızlık riski de büyüyor. 
Uluslararası topluluk, yerel halk kentte ve 
bölgede kendisini temsil eden bir hükümet 
seçene kadar Kerkük’e insan hakları göz-
lemcileri göndermek suretiyle bu duruma 
karşılık verebilir. Bunun için de, Birleşmiş 
Milletler’in gözetimi ve denetimi altında 
adil ve tarafsız bir nüfus sayımı yapılması 
gerekecektir. 

ABD hükümeti ve diğer koalisyon or-
takları, Bağdat’taki Irak merkezi hüküme-
tine, devletin birliğini korumaları, yerel 
milisleri engellemeleri ve yerel düzeyde 
mezhep veya etnik temizliği önlemele-
ri yönünde de baskı yapmalıdırlar. Irak’ın 
ayakta kalabilmesi için, Irak yasaları ve 
anayasasının Irak’ın farklı toplulukları-
nın temel endişelerine yanıt vermesi ge-
rekiyor. Bunun tam tersi bir ortam ortaya 
çıkarsa ve Kerkük’ün bir problem haline 
gelmesine ortam hazırlanırsa, Irak’ın is-
tikrarı zedelenir, etnik kavgalar provoke 
edilir ve belki de bu durum bir iç savaşa 
yol açar. 

*Yücel Güçlü, Türkiye’nin Washington büyükelçiliğinde 
birinci müsteşardır. Bu görüşler kendisine ait olup, Türk 
hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Kaynak / Source: http://www.meforum.org/1074/who-owns-kirkuk-the-turkoman-case
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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesin-
de yer alan Aydın Düşünce Platformu’nda, 
Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin duru-
mu ve önlenmesi için yapılması gerekenler 

tartışıldı. Ana konuşmacı olarak toplantıda yer 
alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ceyhun Elgin, Türkiye ekonomisinin dört-
te birine yakın bir oranının kayıt dışı olduğunu, 
bu oranın ise OECD üyeleri arasındaki en yük-
sek oranlardan biri olduğunu söyledi. Meksika 
ve Türkiye’nin, OECD üyesi ülkeler arasında en 
yüksek kayıt dışı ekonomi oranına sahip oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Elgin, “Kayıt dışı ekono-
mi oranının uzun yıllardan beridir sürdürdüğü 
bir düşüş eğilimi var, ancak halen oran yüzde 
25 civarında. Bu da Türkiye ekonomisinin dört-
te birinin kayıt dışı olduğunu gösteriyor” dedi.

Doç. Dr. Elgin, kayıt dışı ekonominin düşük 
olduğu ülkelerde maliye politikalarının daha 
iyi işlediğini, kurumsal kalitenin daha yüksek 
olduğu ülkelerde gelir arttıkça kayıt dışı ekono-
minin daha düşük oranlarda olduğunu söyledi.

‘kayıt dışında düşüş trendi sürdürülmeli’
İAÜ  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğre-

tim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, 
gelişmiş ülkelerde de kayıt dışı ekonominin 
var olduğunu kaydederek “Kayıt dışı ekono-
minin ülke bazında ölçülebileceği savı var. Bu 
biraz sıkıntılı bir yaklaşım. Zira küreselleşme-
nin inanılmaz bir boyut aldığı günümüz dünya-
sında hiçbir ülkeyi birbirinden bağımsız düşü-
nemeyiz. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomiyi de 
ülkeler bazında birbirinden bağımsız olarak 
ele almamız hatalı olacaktır” derken, Prof. Dr. 
Güneri Akalın ise “Kayıt dışı ekonomi bir kal-
kınma ve gelişme meselesidir. Bir ülkede ver-
giler tasarruflardan fazla olduğu sürece kayıt 
dışını engellemek mümkün değildir. Bunun için 
de vergi mevzuatının acilen değişmesi gerek” 
diye konuştu. 

Kayıt dışı ekonomilerin çoğunlukla edilgen 
demokrasilerde gözlemlendiğini belirten 18’inci 
Dönem Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak, eski-
den sistemin döviz, faiz ve borsayı değil, üretici 
ve mükellefi koruduğunu, bu sisteme dönmek 
gerektiğini ifade ederken, İAÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mahmut Arslan “Köyden kente göç 
sonrası gelenler kentlerde gelişmiş olan ekono-
mik ahlaka uymadıkları gibi, o ahlakı da ken-
dilerine çevirdiler. Bu nedenle normsuzluk ve 
kuralsızlık, toplumdaki kayıt dışına eğilimi bes-
leyen en büyük manevi faktörlerden biri oldu” 
diye konuştu. İAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ömer Adil Atasoy, “Kayıt dışı ekonominin 
önüne geçmek için en büyük çözüm, eğitim, 
denetim ve bilgilendirmedir. 1950’den bu yana 

aydın düşünCe PlatForMunda kayıt dışı ekonoMi tartışıldı

'eKonominin YüzDe 25’i KaYıT Dışı!'
INFoRMAl ECoNoMy DISCUSSED DURING tHE INtEllECtUAl tHoUGHt PlAtFoRM 

“25 Percent of turkiSh economy iS informal!”

'kayıt dışı Siyaset' ve 'kayıt dışı din' konularından sonra 'kayıt dışı ekonomi' konusunun masaya yatırıldığı aydın düşünce Platformu'nda, 
türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomiye en büyük çarenin üretim ekonomisi olduğu fikri öne çıktı.

Intellectual Thought Platform organized in Istanbul Aydın University (IAU) discussed the informal economy which is 
one of the biggest problems of Turkish economy and was dominated by the idea that the best solution for informal 

kayıt dışı ekonomide ciddi bir düşüş gözlenme-
se de bir düşüş trendi var, yani sürekli düşüş-
te” derken, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müste-
şarı Ulvi Saran, “Kayıt dışı ekonominin birçok 
sebebi var. En başta kayıt dışılık kültüründen 
kaynaklanan bir olgu bu. Ekonomi üretime değil 
de ranta dayalı olursa kayıt dışılık kaçınılmaz-
dır. Ayrıca bir ülkedeki gelir dağılımı ne kadar 
bozuksa, kayıt dışı ekonomi de o kadar güçlü 
olur” ifadelerini kullandı.

‘mükellef sayısı artırılmalı’
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı 

Muharrem Karslı, “Kayıt dışı ekonominin önüne 
geçmek için devletin aldığı önlemler maalesef 
bir işe yaramıyor. Çünkü ekonomik sistemimiz 
o kadar sıkıntılı ki, küçük esnaf kayıt dışına 
kaymazsa dükkanını kapatıp gitmek zorunda 
kalır” derken, 24’üncü Dönem İstanbul Millet-
vekili Ünal Kacır da “Küçük boyutlu işletmelerin 
kayıt dışında tuttuğu ekonominin boyutunun 
tamamını toplasanız, bir adet büyük işletmenin 
kayıt dışı faaliyeti kadar etmez” dedi. Edirne ve 
Giresun Eski Valisi Dursun Ali Şahin ise Türki-
ye’deki kayıt dışı ekonominin oranının yüzde 
25 olarak tespit edilmesini “Çok iyimser” bul-
duğunu ifade ederek “Bence kaçakçılıkla ilgili 
konuları da kayıt dışı ekonominin içine katma-
mız gerekir. Bu sorunun önüne geçmek için de 
mükellef sayısının mutlaka artırılması gerekli. 
Örneğin Kayıt Dışı  ile Mücadele Bakanlığı kuru-
labilir” diye konuştu.

'adil kanunlarla kayıt dışını yeneriz'
Türkiye ekonomisinin önemli bir boyutu-

nun kayıt altına alınama-
dığı için ülkenin değişik 
kaynaklarına yeterin-
ce katma değer sağlana-
madığını ifade eden İAÜ 
Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın ise, “İlgili 
kanunlarımızı daha adil hale 
getirerek kayıtlı ekonomiyi 
cazip hale getirmek müm-
kündür. Devletlerin siyasi 
ve askeri gücünün teme-
li ekonomik güce dayanır. 
Kayıt dışı ekonomiyi yener-
sek, ekonomimizin daha da 
güçlenmesi noktasında çok 
önemli bir engeli de aşarız.”

I ntellectual Thought Platform established 
within Istanbul Aydın University discussed 
condition of informal economy in Turkey 

and things to do to prevent it. Boğaziçi 
University’s Academic Member Assoc. Prof. Dr. 
Ceyhum Elgin taking part as the main speech 
giver during the meeting told that approximately 
one fourth of Turkish economy is informal and 
this rate is one of the highest rates    among OECD 
members. Assoc. Prof. Dr. Elgin specifying that 
Mexico and Turkey have the highest informal 
economy rate among OECD member states said 
that “Informal economy rate tends to decline 
for many years; however, it is still at the rate 25 
percent. And this indicates that one fourth of 
Turkish economy is informal”.  

Assoc. Prof. Dr. Elgin stated that financial 
policies function better in countries where 
informal economy is low and that in countries 
where corporate quality is higher, the more 
income rises, the more informal economy rate 
declines.  

‘Downward trend in informal economy 
should continue’

IAU’s academic member of Faculty of 
Economics and Administrative Sciences Prof. Dr. 
Ahmet Sedat Aybar stated that there is informal 
economy in the developed countries as well and 
said that “There is an argument specifying that 
informal economy may be measured on country 
basis. This is a quite problematic approach. 
Besides, we may not consider any country 
independently from each other in today’s world 
where globalization has acquired an incredible 
dimension. Therefore, it would be wrong to 
discuss informal economy on country basis, 
independently from 
each other” while Prof. 
Dr. Güneri Akalı told 
that “Informal economy 
is a matter of growth 
and development. 
As long as taxes of a 
country are higher 
than savings, it is not 
possible to prevent 
informal economy. 

Therefore, tax 
egislation should be 
amended urgently.” 

Yalçın Koçak, 
18th period deputy of 
Sakarya stating that 
informal economies 
are mostly seen in 
passive democracies 

mentioned that former system was protecting 
manufacturers and taxpayer but not foreign 
exchange, interests and stock market and this 
system should be brought back while IAU’s 
academic member Prof. Dr. Mahmut Arslan 
stated that “Those who came after rural-urban 
migration didn’t comply with economic ethics as 
well as turned the ethics to themselves. Therefore, 
normlessness and irregularity became one of the 
most important intangible factors supporting the 
informal economy tendency within the society.” 
IAU’s Dean of Faculty of Law Prof. Dr. Ömer 
Adil Atasoy said that “The biggest solution for 
prevention of informal economy is education, audit 
and information. Although no significant decline 
has been observed in informal economy since 
1950, there is a downwards trend, in other words, 
it decreases constantly.” while Undersecretary 
of Public Order and Security Ulvi Saran told that 
“Informal economy has a few reasons. This is a 
fact arising especially from informality culture. 
If the economy doesn’t base on production but 
unearned income, informality will be inevitable. 
Furthermore, the more income distribution of a 
country is disordered, the more informal economy 
grows.”     

‘Number of taxpayers should be increased’
Ziraat Bankası Chairman of Board of 

Directors Muharrem Karslı said “Measures taken 
by the state are unfortunately not enough to 
prevent informal economy because our economic 
system is so problematic that if small retailers 
don’t turn onto informality, they should close 
their shop and leave.” while 24th period deputy 
of Istanbul Ünal Kacır said “when you gather 
the entire economy kept informal by small 
scale enterprises, it wouldn’t equal to informal 
activities of one large scale enterprise.” Edirne 
and Giresun’s Former Governor Dursun Ali Şahin 
stated that he considers determination of the rate 
of informal economy in Turkey as 25 percent is 
“very optimistic” and added that “In my opinion, 
we should also include issues related to smuggling 
in the informal economy. Number of tax payers 
should be absolutely increased to prevent this 
problem. For example, Ministry of Fight Against 
Informal Economy may be established.”   

‘We can overcome informal economy with 
fair laws’

Istanbul Aydın University Chairman of 
Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın indicating  
that sufficient added value cannot be generated 
for various sources of the country since a 
significant part of Turkish economy today cannot 
be recorded stated that “It is possible to make 
formal economy more attractive by making our 
related laws fairer. States’ political and military 
power bases on economic power. If we overcome 
informal economy, we will also overcome a very 
important obstacle at the point of reinforcing our 
economy further.” 

◆ Kayıt Dışı Siyaset
◆ Kayıt Dışı Din
◆ Kayıt Dışı Ekonomi
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Derin devlet, derinliği olan devletin de-
rinliğinin tam karşıtıdır. Önce derin-
liği olan kadim devletin derinliğinin, 
tam karşıtı olan bir derin devlet ta-

nımlanır. Ve ortaya çıka(rtıla)n ikiliğin bir bölü-
müne görünmeyen hükümet veya derin devlet 
denmekte ve o asli devlet olarak da o tanımlan-
maktadır. Burada bir ikilik gözlenmektedir. Her 
şeyi parçalama ve bunun neticesi her alanda 
ikilik ortaya çık(artıl)ması, modernitenin ka-
rakteridir. Bu her alanda kendisini tezahür et-
tirir. Aslında bir tane devlet olur ve o devletin 
derinliği olur. Bu ise ikiye bölünmüş bir devlet-
tir ve bunun bilinen manada bir olan ve derin-
liği olan devletle bir irtibatının olmadığı açıktır. 
Bu ikiye bölünme şirkin tezahürlerinden biridir. 
Burası her türden kullanıma, manipülasyona, 
operasyona açıktır. Bunun mesnedi, vasıtası ve 
kaynağıdır.

Sigmund Freud’un yeğeni ve Avusturya 
asıllı bir Amerikalı olan Edward Bernays’in “gö-
rünmeyen hükümet” kavramından da bir açı-
dan derin devlet kavramını anlamak çok yanlış 
olmayacaktır. “Kitlelerin organize davranışla-
rının ve fikirlerinin bilinçli ve akılcı (intelligent) 
manipülasyonu demokratik toplumun önemli 
bir elementidir. Toplumun görünmeyen bu me-
kanizmasını yönetenler ise gerçek yönetici güç 
olan görünmez bir hükümeti oluştururlar. 

Büyük çoğunlukla hiç duymadığımız in-
sanlar tarafından yönetilmekteyiz; zihinlerimiz 
şekillendirilmekte, zevklerimiz (beğenilerimiz) 
oluşturulmakta ve fikirlerimiz bize sunulmak-
tadır. Bu,  demokratik toplumumuzun (soci-
ety) organize edilmesinin mantıksal sonucu-
dur. Eğer çok sayıda insanın düzenli işleyen 
bir toplum oluşturması isteniyorsa, onların bu 
tutumla (manner) iş birliği içinde olması ge-
rekmektedir. Günlük yaşamdaki neredeyse 
tüm eylemlerimizi gerek politika gerek işletme 
alanında, toplumsal davranış ya da etik değer-
lerimizde kitlelerin zihinsel süreçlerini ve sos-
yal düzenini anlayan küçük bir zümre, kabaca 
100’e karşın 20 milyonluk bir oran, tarafından 
domine edildiğimiz gerçeği bir olgu olarak ka-
lacaktır. Toplumsal zihni kontrol eden, ipleri 
elinde tutan, sosyal güçleri (kuvveyi, force) diz-
ginleyen, dünyayı birleştiren (bir tutan, bind) ve 
yönlendiren yeni yöntemler geliştiren kişiler 
onlardır.” 

İkiliğin ortaya çıkışı ve derin devlet
İslam-Osmanlı geleneğinde devlet “zıllul-

lahu fi’l-arz ” (Allah’ın yeryüzündeki gölgesi) 
şeklinde ifade olunur. Devlet bir olur, bir olan 

devletin derinliği olur. Ama mana otoritesine, 
yani manevi önderlere tâbi ise bu devletin de-
rinliği olur. Devletin derinliği de esas itibarıyla 
bu derin akıldır. Yoksa bir takım etkili insanla-
rın bir araya gelerek bir çete, şebeke kurması 
değildir. Tasarlanmış bir çözümü hayata geçir-
mek maksadıyla, büyük ölçüde tasarım ürünü 
organizasyonlar vasıtası ile kaos üretmesi ve/
veya üretilmiş kaosun bir parçası olması de-
mek değildir.

modern derin devlet
Bugünkü derin devlet, devlet ve toplum 

içinde etkin bazı kişilerin bir araya gelerek, 
devletin içinde devlet kudretini şu yahut bu 
düzeyde kullanabilen bir zümre oluşturmasıdır. 
Hatta birden fazla zümre vardır. Ve çoğunlukla 
bu zümreler hep beraber, ayrı ayrı veya çap-
razlama birden fazla yurt dışı bağlantısına sa-
hiptirler. Demek ki her talimat 'dışarıdan' gel-
mese bile 'dışarısının' olup bitenden en azından 
haberi vardır. Bu zümreler tarafından bazı işler 
icra edilir. Hatta bunlar seçilmiş hükümetleri de 
belli politikalara zorlarlar. Bu bizde büyük ölçü-
de Ittihat ve Terakki’den miras bir gelenektir.

Modern derin devlet, karanlık, yani geç-
miş cemiyetlerin büyük ölçüde denetim ve gü-
dümündedir. Dünyanın derin aklı, bir yanıyla 
efsaneye dön(üştürül)müş Illumunati, Tapınak 
Şövalyeleri, Gül-Haç gibi tarikat ve cemiyetler, 
Masonlar ve Masonik cemiyetlerdir. Ve CFR, 
Chetham House, Bilderberg gibi kurumlar ar-
tık herkesin malumudur. Ve bunlara bağlı ola-
rak çalışan bazı vakıflar, Davos gibi forumlar, 
ABD’deki bazısı açık, bazısı kapalı think tank’ler 
de, en azından bir ölçüde bu kapsamdadır. İkti-
sadi-siyasi güç sahibi ve önemli bir bölümü Ya-
hudi olan aileler de, bu organizasyonlarla dikey 
ve yatay irtibat halindedir; çoğunlukla iç içedir. 

Kadim devlet, derinliği olan bir devlettir. 
Ama bu, gizli tertipler düzenleyen devlet de-
mek değildir. Kural-dışı durumların kural ka-
bul edilmesi ve bundan hareketle kurumlar 
ihdas edilmesi, eşyanın olağan akışının ters 
yüz edilmesidir. Her devlette tertip olabilir, 
Osmanlı’da da Roma’da da vardır. Lakin devlet 
hayatının hâkim öğesi tertipçiler ve tertip de-
ğildir. Tertip düzenleyen şebekeler de devletin 
esası ve derinliği değildir. Osmanlı’nın derinliği 
Enderun’dur, Meşâyih veya buna benzer ku-
rumlardır ve bunlar alenidir. Orta-Asya Turani 
geleneğinde, Aksaçlılardır, Ihtiyarlar Meclisidir. 
Bunlar devletin manevi önderleri akil insanla-
rıdır;  derinlik budur. 

 Nihayetinde de söylenmesi gereken dev-

let ve derin devlet ikiliğinin ve ayrımının bu 
alanda olması gereken birliği, vahdeti ortadan 
kaldırmaya dönük bir ayrım olduğunun tespit 
edilmesi gerektiğidir. Devlet bir olmalı ve o bir 
olan devletin derinliği olmalı yani derinliği olan 
bir devlet olmalıdır. 

fetö’nün mahiyeti ve küresel bağlamı 
    FETÖ, esasen bir tarikat da değildir. Bu-

rada söz konusu olan yapı bir cemaattir. Yahut 
bilinen manada modern bir örgüttür. Esasen 
mesele, tarikat siyaset ilişkisinin bilinmemesi 
yahut da çarpıtılması ile ilişkilidir. Daha doğ-
rusu ruhani otorite ile maddi-dünyevi iktidar 
arasındaki irtibatın mahiyetinin bilinmemesin-
dendir.

Manevi otorite, dünyevi iktidara dolaylı 
olarak yol gösterir. FETÖ ve lideri Fettullah Gü-
len, bir tarikat otoritesi yerine geçerek bir tür 
hak gaspında bulunmaktadır. Gülen’in bir tür 
mehdilik iddiası, bu yapının batini doktrininde 
merkezi bir role sahiptir. Bu batini doktrinin 
deşifre edilmesi de, hükümet ve devletin önce-
likli vazifesidir. İslam geleneğinde ehli tasavvuf 
bunu bilir ve siyasetin dışında durur. 

ehliyet ve liyakat
Kamuya eleman alımında gözetilmesi 

gereken şey ehliyet ve liyakattir. Peygamber 
Efendimizin hicret sırasında kılavuzunun bir 
müşrik olduğunun burada hatırlamak ve hatır-
latmak yeterince izah edicidir. Kendilerine kı-
lavuzluk yapmak üzere Abdullah b. Uraykıt ile 
anlaşırlar. Abdullah b. Uraykıt müşrik olmakla 
birlikte güvenilir ve mert bir kişidir. Seçilme-
sindeki ana neden liyakat sahibi ve güvenilir 
olmasıdır. Bunu bugüne uyarladığımızda dev-
lete alınacak kişiler işinin ehli olmalıdır ve dev-
lete sadık olmalıdır. Bu ölçütler gerçekleşiyor-
sa kişinin şu cemaatten, bu çevreden olması 
bundan sonra gelir. Başka dinden hatta ateist 

olması da önemli değildir. Osmanlı, son dönem-
lerine kadar bu prensibi gayet net uygulamıştır. 

dünyanın yeni nizamı 
Modernite ve onun siyasi patronu ve erki, 

İngiltere, Amerika ve Yahudi lobisi, bunlarla ir-
tibatlı olan Küresel Devletlerarası Oligarşi; dün-
yaya yeni bir nizam verme niyet, gaye ve gay-
retindedir.

1- Herşeyden önce modern dünyanın ege-
men zümrelerinin kendilerini ilahi menşeili asli 
prensiplerin dışında hatta bu prensiplere karşıt 
konumlandırıldığı bilinmektedir. Özellikle Dev-
letler üstü Küresel Oligarşi’nin denetimindeki 
bazı birimlerde, laboratuvarlarda Tanrı’nın ro-
lüne soyunmaktadır. 

2-Yakın gelecekte insanlığı cidden etkile-
yecek ve bir kısmını hayran bırakacak, bir kıs-
mının da aklını alacak bilimsel teknolojik geliş-
melerin kitlelere sunulması gündemdedir. 

3- Sinema, televizyon ve ondan sonra-
sında internet, sonra sosyal medyanın toplum 
üzerinde etkisi açıktır. Artık eski tip toplum-
lara da ihtiyaç yoktur. Ukrayna, Arap baharı, 
Gürcistan, Tunus ve Gezi Parkı vs. ayaklanma-
larında sosyal medya bir manivela olarak kul-
lanılmıştır.  

   4- Öte yandan siyasi alanda bir takım ge-
lişmeler olacaktır. Birleşmiş Milletlerin biçim 
ve mahiyet değişmesi ihtimaller arasındadır. 5 
daimi yanına veto hakkı olan ülkeler eklene-
bilir. İletişim teknolojisindeki vs. imkânlar göz 
önüne alındığında dünyanın küçüldüğü doğru-
dur. 

türkiye’nin misyonu
Tüm bunlara karşı durabilecek siyasi güç 

ise esasen Türkiye’dir. Çünkü insan toplumuna 
ve hatta modern Batı uygarlığının derin mahfil-
lerine, ilahi menşeili asli prensipleri hatırlata-
cak, anlatacak, anlatabilecek olan Müslüman-
lar ve özellikle de Müslüman Türklerdir. 

türkiye’nin Misyonu

DevleT ve Derin DevleT
MISSIoN oF tURkEy

State and deeP State 
modern derin devlet, karanlık, 
yani geçmiş cemiyetlerin 
büyük ölçüde denetim ve 
güdümündedir. yani aslında 
onun da tâbi olduğu, karanlık 
maneviyat diyebileceğimiz 
bir otorite vardır. dünyanın 
derin aklı, bir yanıyla efsaneye 
dön(üştürül)müş illumunati, 
tapınak Şövalyeleri, gül-haç gibi 
tarikat ve cemiyetler, masonlar 
ve masonik cemiyetlerdir.

Modern deep state is dark and 
highly under surveillance and 
guidance of previous associations. 
In other words, there is an 
intangible authority which may 
be called shadow spirit to which 
it is actually subjected. Deep 
intelligence of the world is sects 
and associations such as the 
Illuminati, the Knights Hospitaller, 
the Rose Croix, the Masons and 
Masonic associations which are 
turned (transformed) into legends.   

Fransız Anayasa Konseyi, 22 Aralık 
2016’da Fransız Ulusal Meclisi’nden 
geçen “Yurttaşlık ve Eşitlik Yasa-
sı” adlı torba yasanın, Anayasa’ya 

aykırılık başvuruları hakkındaki görü-
şünü bildirdi. Yasanın 18 ayrı maddesinin 
Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden 
60 senatör ve 60 milletvekili, Anayasa 
Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.  Baş-
vuruları inceledikten sonra 26 Ocak 2017 
akşamı kararını açıklayan Mahkeme, “ken-
disine 18 madde ile ilgili aykırılık başvurusu 
yapıldığını, mahkemenin de “re’sen/kendi-
liğinden” yetkisini kullanarak bir madde-
yi eklediğini açıkladı. Mahkeme, “1915’te 
yaşanan ve çok sayıda Ermeni yurttaşın 
yaşamını yitirdiği olayları ‘soykırım ola-
rak kabul eden 2001 yasasına’ dayanarak, 
inkar edenlerin bir yıla kadar hapis, 45 bin 
Euro da para cezasına çarptırılmasını” içe-
ren maddeyi Anayasa’ya aykırı buldu.

Konsey, gerekçeli kararda bu hükmü-
nü özellikle Anayasa’nın düşünce ve ifade 
özgürlüğünü garanti altına alan bölümleri-
ne ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
ifade özgürlüğünü düzenleyen 11’inci mad-
desine atıfta bulunarak temellendirdi. Kon-
sey gerekçesinde, “Fransa’da ya da ulus-
lararası mahkemelerde hakkında bir karar 
bulunmayan ve tarihi bir tartışma konusu 
olabilecek bir olay hakkında cezai kovuş-
turma talep etmek hukuki açıdan kuşku 
yaratan bir durumdur” dedi. 

Anayasa Konseyi, “bu konudaki söy-
lemlerin hakaret ve nefret içermesi duru-
munda” 29 Temmuz 1881 Basın Özgürlüğü 
Yasası ile cezalandırıldığına dikkat çekti.

Konsey’in kararında, gerekçe olarak, 
yine Konsey’de alınan 20 Mayıs 2011’deki 

pariS, ‘inKar SaYfaSı’nı KapaTTı
PARIS HAS CloSED tHE ‘PAGE oF DENIAl’

fransa’da yasayla kabul edilen 'ermeni soykırımını' inkar edenlere para ve hapis cezası verilmesini öngören yasa maddesi anayasa 
konseyi’nden ikinci kez döndü. karar, ermeni diasporasını kızdırdı.

The code stipulating imposition of pecuniary punishment and prison sentence for those denying 'Armenian Genocide' recognized by laws in France 
was rejected for the second time by the Constitutional Council. The decision annoyed Armenian diaspora.

ifade özgürlüğü ile ilgili bir kararı, 28 Şubat 
2012’de reddedilen İnkar Yasası kararını, 17 Ma-
yıs 2012’de Türk derneklerinin de taraf olduğu 
Vincent F. kararını içtihat olarak gösterdi.

türk dernekleri’nin Başvurusu
Anayasa Konseyi’ne yapılan başvuruya 

müdahil olan Türk Tarihi’nin Fransız Okulla-
rında Tarafsız Öğretilmesi Derneği (ANEHTTC) 
Başkanı Doktor Demir Önger,  “Bu torba kanun 
içinde geçirilen maddenin iptaliyle inkar cezası 
tartışmaları da sonlanmış oldu. Bundan böyle 
bu konuda artık yasa getirilemez. Ayrıca soykı-
rım oldu ya da olmadı şeklindeki tartışmalar da 
özgürce yapılabilir hale  gelmiştir” dedi. (Ameri-

kanın Sesi - 31 Ocak 2017)

D eep state is the opposite of depth of the 
state which has a depth. The opposite 
of depth of an ancient state which 
has depth is firstly described as deep 

state. And then, part of the duality which appeared 
(created) is called invisible government or deep 
state and it is also described as the original state. 
At this point, a duality is described. Fragmentation 
of everything and consequently, appearance 
(creation) of a duality in all fields is the character of 
the modernity. It reveals itself in all fields. Actually, 
there is one state as well as the depth of this state. It 
means a state divided into two and it is obvious that 
it has no connection with the state existing as we 
know and which has a depth. Such division in two is 
one of reflections of polytheism. It is open to all kind 
of usage, manipulation, operation and it is its ground, 
means and source. 

It wouldn’t be wrong to look at the concept deep 
state in terms of “invisible government” concept of 
Sigmund Freud’s nephew Edward Bernays being 
an American of Austrian origin. “Intentional and 
intelligent manipulation of masses’ organized 
behaviors and opinions is an important element of 
democratic society. Those who govern this invisible 
mechanism of the society constitute an invisible 
government who are the actual governing power.

We are mostly governed by people that we 
have never heard of; our minds are shaped and 
our pleasures (appreciations) are created and our 
opinions are served to us. This is the logical result 
of organization of our democratic society. If a great 
number of people are expected to constitute a 
society functioning properly, they should be in 
cooperation with this manner. The truth that almost 
all of our actions in our daily life are dominated by 
a small group, roughly corresponding to a rate of 20 
million against 100, who know mental processes and 
social order of masses both in political and business 
fields within our social behaviors or ethical values 
will remain as a fact. They are the people who control 
social consciousness, pull the strings, keep social 
forces in line and who develop new methods to bind 
and lead the world.” 

  
Appearance of the duality and deep state
State was used to be described as “zıllullahu fi’l-

arz ” (shadow of God on earth) in Islamic- Ottoman 
tradition. State is one and has a depth. However, if it 
is subjected to a spiritual authority, in other words, 
spiritual leaders, such state will have a depth. Depth 
of the state is essentially this deep intelligence. 
Otherwise, it doesn’t mean establishment of a gang 
or network established by some effective people 
gathering together. It doesn’t mean generation 
of chaos and/or being part of a chaos generated 
through organizations which are mostly designed in 
order to implement a solution designed previously.     

Modern deep state
Deep state of today is establishment of a group 

who are able to use power of the state within the 

state in any way by some people gathered together 
and who are effective within the state and society. 
And even there is more than one group. And 
mostly, these groups have common, individual or 
cross relations at abroad. It means that even if all 
instructions don’t come from ‘outside’, the ‘outside’ 
is informed about what is going on. These groups 
perform some duties. And even they force elected 
government to implement some policies. This is 
generally a tradition inherited to us by the Union and 
Progress Association.   

Modern deep state is dark and highly under 
surveillance and guidance of previous associations. 
In other words, there is an intangible authority which 
may be called shadow spirit to which it is actually 
subjected. Deep intelligence of the world is sects 
and associations such as the Illuminati, the Knights 
Hospitaller, the Rose Croix, the Masons and Masonic 
associations which are turned (transformed) into 
legends. And now, everybody has information 
about establishments like CFR, Chetham House, 
Bilderberg. And some foundations affiliated to them, 
forums like Davos and think-tanks being either 
visible or invisible are within this scope at some 
extent. Families consisting mostly of Jews and 
having economic-political power are in vertical and 
horizontal contact and mostly meshed with such 

organizations.  The ancient state is the state which 
has a depth. But this doesn’t mean a state organizing 
a secret formation. Recognition of exceptions as a 
rule and creation of establishments based on this 
means inversion of law of the instrument. Every 
state may have an organization as it was in Ottomans 
and Romans. However, dominant element of 
governmental life is not ringleaders and organization. 
Networks involved in such organizations are not the 
essence and depth of state. Depth of the Ottomans 
is Enderun (a special Ottoman school) or similar 
institutions and they are visible. In Central Asia’s 
turan tradition, it is the Council of Elders. They 
are spiritual leaders, wise people of the state who 
constitute such depth. 

Consequently, we should tell that the duality 
of state and deep state and its distinction should be 
determined as a distinction which aims to eliminate 
union, unity which must exist in this field. State 
should be united and a state in unity should have 
depth, which means it should be a state having depth.   

Nature of FETO and its global context 
FETO is actually not a sect. The organization 

in question here is a community. Or a modern 
organization in known sense. Actually, the problem 
relates to lack or distortion of knowledge about 
relationship between sects and politics. More 
precisely, lack of knowledge about nature of the link 
between spiritual authority and tangible- secular 
government. 

Spiritual authority leads secular government 
indirectly. FETO and its leader Fetullag Gülen 
becomes a sectarian authority and involves in any 
violation of right. Gülen asserting himself as a Mahdi 
plays a central role within the esoteric doctrine of 
this structure. Exposure of this esoteric doctrine is 
the primary duty of the government and the state. 
Sufis of Islamic tradition are aware of it and stay out 
of the politics.       

Qualification and competence  
The thing which should be taken into 

consideration in public staff recruiting is qualification 
and competence. It would be quite explanatory to 
remember and remind that our Prophet’s guide 
was a polytheist during the hejira. He agreed with 

Abdullah b. Uraykıt to guide him. Abdullah b. Uraykıt 
was a polytheist as well as a reliable and courageous 
man. The main reason why he was chosen was 
his competence and reliability. If these criteria are 
fulfilled, it doesn’t matter to which community and 
environment he is affiliated. It doesn’t matter if he 
is of another religion and even an atheist. Ottomans 
had clearly applied this principle until their final 
periods.   

New world order
Modernity and its political boss ad power, 

England, United States and Jewish lobby and Global 
International Oligarchy intend, aim and have the 
object to establish a new world order. 

  
1- First of all, it is known that dominant groups 

of the modern world position themselves out of 
original principles of divine origin and even against 
such principles. They especially play the role of God 
at some units, laboratories being under surveillance 
of Supra-state Global Oligarchy. 

2- In near future, fascinating and charming 
scientific and technologic developments will be 
offered to masses which will influence humanity 
severely. 

3- Effect of cinema, television and then, internet 
and social media on the society is obvious. Now, there 
is no need for societies of the past. Social media was 
used as a lever arm during insurrections of Ukraine, 
Arabic Spring, Georgia, Tunisia and Gezi Park etc. 

4- On the other hand, there will be some 
developments in political terms. Modification of 
form and nature of the United Nations is among 
possibilities. Further countries having veto right 
may be articulated to the 5 permanent members. 
Considering opportunities in communication 
technology etc., it is appropriate to say that world 
becomes smaller.   

   
Mission of Turkey
Political power which may stand against all 

these is actually Turkey because the one who will 
remind, explain and who is able to explain essential 
principles of divine origin to human society and 
even deep gathering-places of modern Western 
civilization are Muslims and especially, Muslim 
Turks. .

F rench Constitutional Council has 
delivered its opinion on applications 

for unconstitutionality of the bag 
law titled “Law of Citizenship and 

Equality” approved by French National 
Assembly on 22 December 2016. 60 senators 
and 60 deputies asserting that 18 articles of the 
law are unconstitutional made an application 
before the Constitutional Court. Following 
assessment of the applications, the Court who 
announced its decision in the evening of 26 
January 2017 stated that “applications were 
made for unconstitutionality of 18 articles 
and the court has decreed to add an article by 
using its “ex officio/ ipso facto” authority. The 
court has decreed that the article stipulating 
“imposition of prison sentence up to one year 
and a pecuniary punishment amounting to 45 

thousand Euros on those denying incidents 
occurred in 1915 and in which a great number 
of Armenian citizens lost their lives based on 
the ‘law 2001 recognizing it as a genocide’” is 
unconstitutional.        

The Council has grounded its decision 
on sections of the Constitution especially 
guaranteeing freedom of thought and 
speech and with reference to article 11 
of the Universal Declaration of Human 
Rights which regulates freedom of speech, 
under its justified decision. The Council 
stated under its justification that “Claiming 
criminal prosecution on an incident that 
no decision has been adopted in France or 
before international courts and which may 
be a historical matter of debate is a doubtful 
condition in legal terms.” 

The Constitutional Council drew 
attention to the fact that “statements on this 
matter” shall be punished under the law on 
Freedom of the Press dated 29 July 1881 “in 
the event that it includes insults and hatred”.

The Council indicated the decree on 
freedom of speech adopted by the Council on 
20 May 2011, the decree on Law on Armenian 
Genocide Denial rejected on 28 February 2012 
and the decree of Vincent F. that Turkish 
associations were also a party on 17 May 2012 
as court practices as its justification under its 
decision. 

Application of Turkish Associations
 Chairman of the Association for 

Impartial Teaching of Turkish History in 
French Schools, Dr. Demir Önger who took 
part in the application made before the 
Constitutional Council stated that “arguments 
on punishment of denial have now ended by 
cancellation of the article approved under 
this bag law. No law may be introduced on this 
matter anymore. Furthermore, discussions 
on whether genocide was carried out or now 
may be made freely from now on.” 
(Voice of America- 31 January 2017) 
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Karadeniz bölgesinin güvenliği, 11 Eylül 
sonrasında değişen küresel ve bölge-
sel güvenlik dinamikleri çerçevesin-
de, askeri önlemlerin merkezde oldu-

ğu sert politikalarla mı yoksa bölgesel iş birliği 
olasılıklarının artırılarak yumuşak güç politi-
kalarıyla mı sağlanacağı sorusuyla güncelliğini 
korumaktadır. Karadeniz bölgesinin güvenliği, 
öncelikle 1936 Montrö Sözleşmesi ile ticaret ve 
savaş gemilerinin barış ve savaş zamanında 
geçişinin düzenlenmesiyle tanımlanmıştır. Bu 
düzenleme, gemilerin Türk boğazlarından ge-
çiş ve ulaşım serbestliği ile birlikte Türkiye ve 
Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin sağ-
lanması çerçevesinde bir denge rejimini esas 
almaktadır. Günümüzde Karadeniz bölgesinin 
güvenliğine ‘dondurulmuş sorunlar’la birlikte 
uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı ve çevresel 
sorunlar eklenmiştir. 

Yumuşak güç politikaları çerçevesinde, 
Karadeniz bölgesinin güvenliğinde etkili olan 
aktörlerden Türk ve Rus dış politikalarının iç 
ve dış faktörlerle nasıl şekillendiği analiz edil-
mesi gereken konulardan bir tanesidir. Bu yazı-
da, bölgesel iş birliği olasılıklarının günümüzde 
hangi düzeyde olduğu ve iş birliği inisiyatifleri-
nin ivme kazandığı, 1990’larla günümüz koşul-
ları arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler 
olduğu sorularına cevap aranacaktır. 

1990’lı yıllarla günümüz karşılaştırıldığın-
da, önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. 
Öncelikle 1990’lı yıllarda hayata geçirilen böl-
gesel işbirlikleri Türkiye ve Rusya başta olmak 

karadeniz bÖlGesi'nin Güvenliğinde türkiye ve rusya

fırSaTlar ve TehDiTler
tURkEy AND RUSSIA FoR SECURIty oF BlACk SEA REGIoN   

oPPortunitieS and threatS  

türkiye ve rusya’nın karadeniz bölgesinde rekabet ettiği bir gerçektir. ancak her iki ülkenin de ortak çıkarları vardır. 
Bölgedeki amerikan ve avrupa etkisini kontrol edebilmek bu ortak çıkarlardan bir tanesidir.

It is a fact that Turkey and Russia compete with each other in the Black Sea Region. However, both countries have common 
interests as well. One of these interests is to be able to control effect of United States and Europe on the region. 

üzere Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkelerde yaşa-
nan iç siyasal ve ekonomik durumların bir sonu-
cudur. Örneğin 1980’li yıllar, Türkiye’de Özal dö-
nemiyle artan ekonomik reformlar sonucunda 
liberal piyasa ekonomisinin hedeflendiği ve bu 
amaç doğrultusunda ekonomik iş birliği fırsat-
larının önemsendiği ve bölgesel inisiyatiflerin 
geliştirildiği bir dönemdir. Aynı yıllar, Sovyetler 
Birliği’nin son yılları olmakla birlikte Gorbaçov 
dönemiyle açıklık (glasnost) ve yeniden yapı-
lanma (perestroyka) politikalarıyla bir dizi siya-
si, ekonomik ve sosyal reformların uygulanmaya 
konduğu bir dönemdir. Sovyetler Birliği dağılıp 
Rusya Federasyonu kurulduğunda, bölgesel 
ekonomik iş birlikleri, Rusya Federasyonu’nun 
hem ulusal hem de bölgesel siyasi ve ekono-
mik gücünü tekrar kazanması için bir fırsat 
yaratmıştır. Dolayısıyla, Karadeniz bölgesinde 
iş birliği fırsatları kazan-kazan yaklaşımıyla 
ivme kazanmıştır. İş birliği açısından yaşanan 
olumlu gelişmeler, Türkiye ve Rusya’nın 1980’li 
yıllarda içinde bulunduğu koşulların bir sonucu 
olarak değerlendirilebilir. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü de Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin 
ekonomik sorunlarını bölgesel iş birliğini artır-
ma yoluyla çözme arayışlarının bir sonucu ola-
rak kurulmuştur. Örgütün kurulmasına doğru 
ilk önemli toplantı, 19 Aralık 1990’da Ankara’da 
yapılmıştır. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Er-
menistan, Romanya ve Bulgaristan temsilcileri-
nin katıldığı toplantıda iş birliğinin temel pren-
sipleri üzerinde uzlaşıya varılmış, daha sonra 
Bükreş ve Sofya’da yapılan toplantılar akabinde 

25 Haziran 1992’de Türkiye, Rusya Federasyonu, 
Romanya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Arnavutluk’un katılımıyla İstanbul Zirvesinde 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü resmen iş-
lerlik kazanmıştır. İlk yıllarda, Karadeniz’e kıyısı 
olan ülkeler arasında serbest ticareti öngören 
örgüt, daha sonra üye ülkeler arasında ekono-
mik iş birliğini hedeflemiş, ticaret ve ekonomi, 
ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji 
konularıyla ilgili çeşitli çalışma grupları oluştu-
rulmuştur. 

Karadeniz bölgesindeki iş birliği inisiyatif-
leri, sadece ekonomik alanla sınırlı kalmamıştır. 
2 Nisan 2001’de kurulan Karadeniz Deniz İşbir-
liği Görev Grubu (BlackSeaFor) ilk çok uluslu 
deniz kuvvetleri acil hareket grubudur. Ancak 
2008 yılının ağustos ayında Gürcistan çekilmiş-
tir.  Yasa dışı faaliyetlere katılan gemileri tes-
pit etmek ve izlemek amacıyla kurulmuş olan 
Karadeniz Uyum Harekatı’nda da Türkiye ve 
Rusya’nın önemli katkıları vardır. 

Karadeniz bölgesindeki iş birliği inisiyatif-
lerine rağmen, 2000’li yıllar güvenlik kaygıları-
nın öncellendiği bir dönem olmuştur. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yaşanan 11 Eylül terör 
saldırıları, uluslararası güvenlik dinamiklerinde 
değişiklik yaratmıştır. Bu çerçevede Karadeniz 
bölgesinde de güvenlik ağırlıklı politikalar uy-
gulamaya konmuş, birinin kazanabilmesi için 
diğerinin kaybetmesi gerektiği yaklaşımıy-
la bölgesel rekabet artmıştır. NATO’nun 2008 
yılında Bükreş Zirvesinde, Karadeniz bölge-
sinin Avro-Atlantik’in güvenliği için önemine 
yapılan atıf bölgedeki rekabetin sadece bölge 
ülkeleri arasında olmayacağını, bölge-dışı ak-
törlerin de güvenlik dengesinde etkin olaca-
ğının bir göstergesidir. Diğer taraftan Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Büyük Ortadoğu Projesi, 
'Genişletilmiş Karadeniz' kavramıyla birleşti-
rilmeye başlanmıştır. Genişletilmiş Karadeniz, 
Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar uzanan, Av-
rupa ve Asya arasında stratejik öneme sahip 
olan bir bölgeyi kapsamaktadır. 

Boğazların egemenliğine sahip olan Tür-
kiye, Karadeniz bölgesinin güvenliği açısından 
önemli aktörlerdendir. 1952 yılından beri Kuzey 
Atlantik Anlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olan 
Türkiye’nin, Karadeniz bölgesine yönelik politi-
kalarını etkileyen iç faktörler arasında AK Parti 
döneminin dış politika prensipleri ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika 
yapım sürecinde etkin bir lider olması dikkate 
alınmalıdır. 2002-2011 yılları arasında Türk dış 
politikası, “komşularla sıfır sorun” “istikrar-de-
mokrasi dengesi” ve ekonomik kaygılarla “sı-
nırsız ticaret”  prensipleri çerçevesinde bölgesel 
iş birliği fırsatlarına öncelik verilmiştir. Ancak 
2011’den sonra AK Parti’nin 3. ve 4. dönemlerin-
de, Orta Doğu ve bölgesel çatışmaların artması 
ve derinleşmesiyle güvenlik konuları bir kez 
daha ön plana çıkmış, çatışan çıkarlar Türk dış 
politikasında daha fazla belirginlik kazanmıştır. 
Bu bağlamda, Türkiye’nin Batı ve Doğu arasında 
köprü olan bir ülkeden ziyade “merkezi ülke” 
rolünü benimseyerek, bölgesel konularda, gerek 
güvenlik perspektifli yüksek politikalarda, ge-
rekse yumuşak güç odaklı alçak politikalarda, 
daha aktif bir dış politika uygulamasına  sebep 
olmuştur. 

Rusya, Karadeniz bölgesini kendisinin do-
ğal etki sahası olarak algılamakta ve NATO’nun 
doğuya doğru genişlemesinden ciddi tehdit 
algılamaktadır. 2000 yılının ocak ayında ya-
yımlanan ‘Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik 
Doktrini’ ve  haziran ayında yayımlanan ‘Rus-
ya Federasyonu Dış Politika Doktrini’ Rus ulu-
sal çıkarları kapsamında bölgesel gelişmelerin 
nasıl algılandığını gösteren iki önemli belgedir. 
Bu belgelerde NATO’nun Rusya sınırlarına doğ-
ru genişlemesi, Rusya’nın ulusal güvenliğine 
tehdit oluşturan faktörler arasında sayılmıştır.  
2004 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın NATO 
üyelikleri, Rusya’nın etki sahasındaki gücünün 
azaldığına dair kaygıları artıran önemli geliş-
melerden olmuştur.  Aynı zamanda Avrupa’nın 
yumuşak gücünün sınırlarına kadar genişle-
mesinden tedirgin olan Rusya, 2003-2004 yılla-
rında Gürcistan’da yaşanan Gül Devrimi; 2004-
2005 yıllarında Ukrayna’da yaşanan Turuncu 
Devrim dahil olmak üzere eski Sovyet ülkele-
rinde ve Balkanlarda başlayan Renkli Devrim-
leri, ulusal güvenliğine karşı tehdit olarak algı-
lamıştır. Diğer taraftan Ukrayna ve Gürcistan’ın 
da NATO üyesi olma ihtimali gündeme gelmiştir. 
Bu nedenle, bölgesel gelişmeler Rus dış politi-
kasında güvenlikle ilgili konuların ve tedbirlerin 
daha fazla etkin olmasına neden olmuştur. 

Karadeniz bölgesinin güvenliğinde etkin 

olan Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerinde de 
çatışan çıkarlar, 2010 yılında Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika ülkelerinde görülmeye başlayan 
sosyal hareketlerden sonra daha fazla görünür 
hale gelmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında Rusya, 
Suriye’ye karşı olası yaptırımlar ve askeri mü-
dahaleyi önlemek için BM Güvenlik Konseyi’nde 
veto yetkisini kullanmıştır. Rusya’nın, 2015 
yılında Esad hükümeti desteğiyle askeri mü-
dahaleye başlamasıyla Türkiye ve Rusya’nın 
Suriye politikalarındaki farklılık, Karadeniz 
bölgesinde iki ülkenin rekabetine de yansıma-
ya başlamıştır. Karadeniz bölgesinde iki ülke-
nin çıkar çatışmaları, sadece Orta Doğu’daki 
farklılaşmanın yansıması değildir. 2014 yılında 
Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Türkiye’nin 
durumu tanımaması Karadeniz bölgesindeki 
çatışan çıkarları gösteren vakalardan bir tane-
sidir. Aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg’in Türkiye'yi ziyaretinde Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında; "Ken-
disine söyledim. Bakın! dedim, Karadeniz’de 
görünmüyorsunuz. Karadeniz’de görünmeyişi-
niz Karadeniz’i adeta Rusya’nın bir gölü haline 
dönüştürüyor” sözleri Karadeniz bölgesinde iki 
ülkenin her geçen gün artan rekabetini göster-
mektedir.1 

Türkiye ve Rusya’nın Karadeniz bölge-

sinde rekabet ettiği bir gerçektir. Ancak her 
iki ülkenin de ortak çıkarları vardır. Bölgedeki 
Amerikan ve Avrupa etkisini kontrol edebil-
mek bu ortak çıkarlardan bir tanesidir. 2005 
yılında ABD’nin, Romanya’da ve bir yıl sonra 
da Bulgaristan’da askeri üs kurması öncelikle 
Rusya’nın tehdit algısını pekiştirmiştir. Avrupa 
Birliği’nin genişleme politikasındaki Karadeniz 
boyutu,  AB’nin Romanya’nın ve Bulgaristan’ın 
AB üyesi olmasıyla Karadeniz’in batısında; Av-
rupa Komşuluk Politikası adı altında da Ukray-
na, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan ve Erme-
nistan ile kurulan iyi ilişkilerle de orta ve doğu 
Karadeniz’de etkin bir aktör olmasını doğura-
caktır. Dolayısıyla, Karadeniz bölgesinde ar-
tan bölge-dışı aktörlerin etkinliği, Türkiye ve 
Rusya’nın nüfuz gücünü azaltacağından ortak 
tehdittir. 

1990’lı yıllarla 2000’li yıllar karşılaştırıldı-
ğında Türkiye ve Rusya’nın dış politika tercihle-
rini etkileyen iç ve dış faktörlerin farklı olduğu 
görülmektedir. 2000’li yıllarda artan güvenlik 
perspektifli politikalar, bölgesel iş birliği fırsat-
larını tehdit etmektedir. Eğer bölgesel iş birliği 
inisiyatifleri geliştirilmez ve sağlamlaştırıl-
mazsa, bölgede enerjinin siyasi bir araç olarak 
kullanımının daha fazla artması, devlet içi ça-
tışmaların çözülmeyerek derinleşmesi, bölge 
ülkelerinin askeri müdahaleyle daha fazla karşı 
karşıya kalması ve bölgenin daha fazla askeri-
leşmesi kaçınılmaz görünmektedir. 

 kaynak: 

1 Erdoğan: “Karadeniz Adeta Rusya’nın Bir Gölü Haline Dö-

nüşüyor,” Sputnik News, 11.05.2016, https://tr.sputniknews.

com/politika/201605111022683225-erdogan-karadeniz-

rusya-nato/ 
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S ecurity of the Black Sea Region is 
still up-to-date with the question 
whether it will be ensured by 
strict policies basing on military 

precautions within the framework of global and 
regional security dynamics which have changed 
after 11 September or by soft power policies 
increasing possibilities of regional cooperation. 
Security of the Black Sea region was firstly 
described by the Montreux Convention dated 
1936 which regulates passage of merchant 
and war ships during times of peace and 
war. This regulation bases on ships’ freedom 
of passage and transportation through the 
Turkish straits as well as on a balance regime 
within the framework of ensuring security of 
Turkey and riparian countries of the Black Sea. 
Today, drug trafficking, human trafficking and 
environmental issues along with ‘postponed 
issues’ have been incorporated into security of 
the Black Sea region.     

The fact how Turkish and Russian foreign 
policies as actors having influence on security 
of the Black Sea region within soft power 
policies take shape based on internal and 
external factors, is another matter which 
should be analyzed. This article aims to seek an 
answer to the questions at which level regional 
cooperation possibilities are and what are 
similarities and differences between conditions 
of 90’s when cooperation initiatives gained 
momentum and of today.   

Comparing 90’s with today, it may be seen 
that there are significant differences. Firstly, 

regional cooperation implemented in 90’s was 
a result of domestic political and economic 
conditions occurred in riparian countries of the 
Black Sea. For example, 80’s was a period in 
which liberal market economy was aimed as 
the result of economic reforms increased along 
with the period of Özal in Turkey and economic 
cooperation opportunities were considered 
important in this direction and regional 
initiatives were developed.  The same years were 
the last years of the Soviet Union and a period 
in which a range of political, economic and social 
reforms were implemented by the glasnost 
and perestroika policies along with the period 
of Gorbachev. Upon dissolution of the Soviet 
Union and foundation of the Russian Federation, 
regional economic cooperation created an 
opportunity for the Russian Federation to gain 
its national and regional political and economic 
strength. Thus, cooperation opportunities in 
the Black Sea region gained momentum with 
the win-win approach. Positive developments 
occurred in terms of cooperation may be 
assessed as the result of conditions of Turkey 
and Russia in 80’s.  The Black Sea Economic 
Cooperation Organization was also established 
as the result of the quest for solution of 
economic problems of Black Sea’s riparian 
countries by increasing regional cooperation. 
The first meeting before establishment of the 
Organization was held on 19 December 1990 
in Ankara. During the meeting attended by 
representatives of Azerbaijan, Georgia, Moldova, 
Armenia, Romania and Bulgaria, basic principles 

of this cooperation was agreed upon and later, 
after meetings held later in Bucharest and 
Sofia, the Black Sea Economic Cooperation 
Organization became effective officially during 
the Istanbul Summit on 25 June 1992, attended 
by Turkey, Russian Federation, Romania, 
Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, 
Bulgaria, Greece and Albania. In the early years, 
the organization which stipulated free trade 
between riparian countries of the Black Sea, 
aimed later economic cooperation between 
member states and various working groups were 
established in relation with trade and economy, 
transportation, energy, communication, science 
and technology.              

Cooperation initiatives in the Black Sea 
region were not limited only by the economic 
field. The Blackseafor established in 2 April 2001 
is the first multinational naval forces emergency 
operation group.   However, Georgia withdrew in 
August 2008. Turkey and Russia have important 
contributions in the Operation Black Sea 
Harmony which was established to determine 
and follow up ships involved in illegal activities.   

In spite of cooperation initiatives in the 
Black Sea region, 00’s were the period in which 
security concerns were prioritized. Terror 
attacks of 11 September occurred in United States 
of America created a change in international 

security dynamics. In this context, security-
oriented policies were also put in practice in 
the Black Sea region and regional competition 
increased with the perception that one should 
lose for the other to win. The reference made 
during the Bucharest Summit of NATO in year 
2008 stating importance of the Black Sea region 
for the Euratlantic area is an indication that 
regional competition doesn’t exist only between 
regional countries but other exterritorial actors 
will be also effective on balance of security. On 
the other hand, the Great Middle East Project of 
United States of America started to be combined 
with the Enlarged Black Sea concept. Enlarged 
Black Sea includes a region extending from 
the Balkans to the Caucasia having a strategic 
importance between Europe and Asia.         

Turkey having sovereignty on the Traits is 
among important actors in terms of security of 
the Black Sea region. Foreign policy principles 
of the period of the Justice and Development 
Party (AKP) and effective leadership of the 
President Recep Tayyip Erdoğan in foreign 
policy-making process should be taken into 
consideration among internal factors which 
have influence on Black Sea region-related 
policies of Turkey as a member of North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) since 1952.  
Turkish foreign policy between years 2002-2011 
prioritized regional cooperation opportunities 
within the framework of principles of “zero 
problem with neighbors”, “balance of stability- 
democracy” and “unlimited trade” based on 
economic concerns. However, after 2011, in 3rd 
and 4th periods of AKP, security issues came to 
the forefront once again along with escalation 
of regional conflicts in the Middle East and 
conflicting interests become clearer in Turkish 
foreign policy.  In this context, Turkey adopted 
the role of “central state” instead of being a 
bridging country between the West and East 

and implemented a more active foreign policy in 
regional issues by high policies having security 
perspective as well as low policies focused on 
soft power. 

Russia perceives the Black Sea region as 
his natural area of influence and considers 
extension of NATO to the east as a severe threat. 
‘Russian Federation National Security Doctrine’ 
published in January 2000 and ‘Russian 
Federation Foreign Policy Doctrine’ published 
in June are two significant documents showing 
how regional developments are perceived in the 
context of Russia’s national interests. Extension 
of NATO to the borders of Russia was specified 
among factors threatening Russia’s national 
security in these documents. In year 2004, 
NATO membership of Bulgaria and Romania 
was among important developments which 
increased concerns about decline of Russia’s 
power in its area of influence.  Likewise, Russia 
concerned about extension of soft power of 
Europe up to its borders, considered the Colorful 
Revolutions started in former Soviet countries 
and the Balkans including the Revolution of 
Roses occurred in Georgia in years 2003-2004 
and the Orange Revolution occurred in Ukraine 
in years 2004-2005 as a threat against its 
national security. On the other hand, possibility 
of NATO membership of Ukraine and Georgia 
was brought to the agenda. Therefore, regional 
developments resulted in a Russian foreign 
policy which gives more importance on issues 
and measures related to security. 

Interests conflicting in bilateral relations of 
Turkey and Russia being effective on security 
of the Black Sea region became more visible 
following social movements started in countries 
of the Middle East and Northern Africa in year 
2010. In year 2011 and 2012, Russia exercised its 
veto power during UN Security Council in order 
to prevent any possible sanctions and military 
intervention against Syria. Difference in Syria 
policies of Turkey and Russia along with Russia’s 
military intervention with support of Assad 
government in year 2015 started to have effect 
on competition of both countries in the Black Sea 
region. Conflicting interests of both countries in 
the Black Sea region is not the only reflection 
of differentiation in the Middle East.  In year 
2014, annexation of Crimea by Russia and non-
recognition of this condition by Turkey is one 
of cases which show conflicting interests in the 
Black Sea region. At the same time, statements 
of the President Erdoğan “I told him during 
his visit; I said ‘Look’, you are not visible in the 
Black Sea. Your non-existence in the Black Sea 
region turns the Black Sea almost into a Russian 
lake” during visit of Jens Stoltenberg, Secretary 
General of NATO proves the competition between 
both countries escalating each passing day. 1  

It is a fact that Turkey and Russia compete 
with each other in the Black Sea Region. 
However, both countries have common interests 
as well. One of these interests is to be able 
to control effect of United States and Europe 
on the region. In year 2005, establishment of 
military bases by USA in Romania and a year 
later in Bulgaria reinforced firstly Russia’s threat 
perception. Black Sea dimension of European 
Union’s extension policy would enable EU to 
become an effective actor at western Black Sea 
upon EU membership of Bulgaria; at central and 
eastern Black Sea along with good relations 
established with Ukraine, Moldova, Azerbaijan, 
Georgia and Armenia under the European 
Neighborhood Policy. Thus, effectiveness of 
exterritorial actors which increases in the Black 
Sea region is a common threat for Turkey and 
Russia since it will weaken their influence. 

Comparing 90’s with 00’s, internal and 
external factors which had influence on 
foreign policy preferences of Turkey and 
Russia were different. In 00’s, policies having 
increasing security perspective threaten 
regional cooperation opportunities. If regional 
cooperation initiatives are not developed and 
consolidated, increase in use of energy as a 
political tool in the region; intrastate conflicts 
not solved and deepened; further military 
interventions faced by the regional countries 
and further militarization of the region seem 
inevitable.     

 Source: 

 1 Erdoğan: “Black Sea turns almost into a Russian lake” 

Sputnik News, 11.05.2016, https://tr.sputniknews.com/

politika/201605111022683225-erdogan-karadeniz-rusya-

nato/ 

*Assist. Prof. Dr. Özüm Sezin Uzun: The Department of Political 

Science and International Relations in Istanbul Aydın University.

1 Erdoğan: “Black Sea turns almost into a Russian lake” 
Sputnik News, 11.05.2016, https://tr.sputniknews.com/
politika/201605111022683225-erdogan-karadeniz-rusya-
nato/ 
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25 Haziran 1992’de Türkiye’nin girişimleri 
ile kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirli-
ği Örgütü’nün (KEİ) dönem başkanlığı,  
1 Ocak-30 Haziran 2017  tarihleri arasın-

da Türkiye tarafından üstlenilmiştir. Dolayısıy-
la KEİ 2017 yılında Türkiye için daha büyük bir 
önem taşımaktadır. Ayrıca Karadeniz bölgesi de 
gittikçe önemi artan bir bölge konumuna gel-
miştir. Son dönemde, doğusundaki Hazar Deni-
zi havzasının ve güneyindeki Ortadoğu bölge-
sinin petrol ve doğalgaz kaynaklarının Avrupa 
ve açık denizlere iletilmesi açısından bir köprü 
görevi görmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
petrol boru hattı, NABUCCO1 projesi ve Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projele-
ri bu amaçla gerçekleştirilen başlıca projeler-
dir. Bu projelerin tam kapasite ile çalışması ve 
sürekli kullanılması halinde Türkiye bir enerji 
köprüsü olmanın ötesinde yapay bir enerji re-
zervi haline gelecektir. 

KEİ, Karadeniz bölgesi ülkeleri arasında 
ticaret, ekonomi, ulaştırma, ekoloji ve turizm 
alanlarında iş birliğinin sağlanması ve geliş-
tirilmesi amacıyla kurulmuştur. 9 devletin 
girişimiyle kurulan örgütün üye sayısı 12’ye 
ulaşmıştır.  Arnavutluk Cumhuriyeti, Erme-
nistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, 
Gürcistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cum-
huriyeti ve Ukrayna’dır. Haziran 1995’te Yuna-
nistan, Haziran 1997’de Bulgaristan ve 2004 yı-
lında Sırbistan, KEİ’ye katılmışlardır.

2003 tarihinde gerçekleştirilen KEİ Dışiş-
leri Bakanları Konseyi toplantısında alınan ka-
rarla, Makedonya ve Sırbistan-Karadağ örgüte 
davet edilmiştir. Sırbistan-Karadağ KEİ’ye ka-
tılım konusundaki iç onay sürecini tamamlaya-
rak,  tam üye olmuştur. Ancak Karadağ’ın 2006 
yılında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, 
Sırbistan Cumhuriyeti örgütte kalmış, Karadağ 
gözlemcilik başvurusunda bulunmuştur. 

25 Haziran 1992’de İstanbul’da imzala-
nan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Bildiri-
si ve Boğaziçi Deklarasyonu ile başlayan süreç, 
1993’te İstanbul’da; Arnavutluk, Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriye-
ti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve 
Ukrayna’nın parlamentolarının başkanları-
nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi’nin (KEİPA) Kuruluş Deklarasyonu-
nu kabul etmesi ve 1998 yılında Yalta Devlet / 
Hükümet Başkanları Zirvesi yapılması ile de-
vam etmiştir. Türkiye Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Örgütü Şartı’nı, 5 Haziran 1998’de Yalta’da 
imzalamış, 23 Haziran 1999’da onaylanarak 
yasa, 25 Haziran 1999’da Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.

Ekonomik iş birliği olarak devam eden 
örgüt sözleşmesinin dördüncü maddesi: “Üye 
devletler, kabul edilen ilkelere uygun olarak ve 
halklarının sosyal refahı ile ulusal ekonomile-
rinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ama-
cıyla beşeri, tabii ve diğer kaynaklarını daha et-
kin biçimde kullanma hedefine yönelik olarak 
ticaret ve ekonomik kalkınma alanlarında veya 
Konseyin alacağı kararlar doğrultusunda ilgili 
diğer herhangi bir alanda iş birliği yapacaklar-
dır” demektedir. Bu bağlamda dönem başkanı 
olan Türkiye’nin üye ülkelerle olan dış ticaret 
yapısı incelenmesi gereken bir alandır. Siyasal 
mülahazalara girmeden, dönemsel verilere ba-
karak üye ülkelerin iç dinamikleri ve dış etken-
lere göre arasındaki ticaret akımı irdelenebilir.  
Dış ticaret yapısı incelenmeden önce, üye ül-
kelerin ekonomik büyüklüklerinin ele alınması 
yararlı olacaktır. 

2016 yılı verilerine dayanarak üye ülkelerin 
GSYİH’leri incelendiğinde, en yüksek milli gelire 
sahip üç ülke Rusya, Türkiye ve Yunanistan’dır. 
Ayrıca ülkeler arasındaki gelir farkının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. En düşük milli 
gelire sahip üç ülke ise Arnavutluk, Ermenistan 
ve Moldova’dır. 

Grafik incelendiğinde, Rusya’nın 
GSYİH’inin 2012 yılından sonra yüksek bir dü-
şüş sergilediği görülmektedir. Bölgenin en bü-
yük ekonomisindeki bu sarsıntıyı açıklamak 
amacıyla bölge ülkeleri arasında yaşanan çe-
kişme/çatışma/anlaşmazlıklara da değinmek 
gerekmektedir. Milli gelirdeki düşüşün başla-
dığı dönemde Rusya ve Ukrayna arasında kriz 
yaşanmış ve bu kriz nedeniyle Batı ülkeleri ta-
rafından Rusya’ya ambargo uygulanmıştır. Bu 
ambargonun maliyetinin 2014 yılı itibariyle 40 
milyar dolar olduğu saptanmıştır. 

Anlaşılacağı üzere ülkelerin ekonomik 
gelişmişlikleri ya da büyümeleri birbirleri ara-
sında gerçekleşen ihracat, ithalat ekonomik 
olduğu kadar siyasal ve sosyolojik yapıdan da 
etkilenmektedir.  

Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile yaptığı ithalat ve 
ihracat istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından yayımlanmaktadır. TÜİK ve-
rileri incelendiğinde Sırbistan ve Ermenistan’la 
hiç ihracat ya da ithalat yapmadığımız yıllar ol-
duğu görülecektir. Bu nedenle Türkiye’nin KEİ 
ülkeleri ile olan dış ticareti, geri kalan dokuz ülke 
için 2000 yılı ve sonrası ele alınarak incelenmiş-
tir. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin KEİ ülkeleri 
ile yaptığı ithalat sunulmuştur. Beklendiği gibi 
ithalat miktarı, ithalat yapılan ülkenin ekono-
misinin büyüklüğü ve ekonomisinin yapısıyla 
ilgilidir. Rusya ile yapılan ithalatın miktarı diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksektir. Bu 
nedenle grafikte sağ eksende Rusya’dan yapı-
lan ithalat, sol eksende diğer ülkelerden yapılan 
ithalat yer almaktadır. Sanayileşmiş bir ülkenin 
sanayileşmemiş bir ülkeye yapacağı ihracat, 
teknoloji ağırlıklı ve birim başına daha yüksek 
gelirli mallardan oluşur. Bu nedenle ülkeler ara-
sında göze çarpacak olan farkın öncelikli nede-
ni, ülkenin ekonomisinin büyüklüğü ve üretim 
yapısıdır. İthalat grafiğine bakıldığında çok açık 
bir şekilde görülecektir ki Rusya en büyük itha-

lat ortağıdır. Genel olarak incelendiğinde 2000’li 
yıllar boyunca tüm ülkelerle yapılan ithalatın 
arttığı görülmekle birlikte, 2008 yılında ve 2013 
yılından sonra ithalatta azalış dikkat çekmekte-
dir. 2008 yılındaki azalış aynı yıl yaşanan dünya 
çapındaki ekonomik krizle açıklanabilir. 2013 
yılı ve sonrası ise bölgedeki siyasal gelişmeler 
ve bölge ülkelerinin kendi aralarında yaşadıkla-
rı sorunlarla açıklanabilir. İncelenen yıllar arası 
ortalama ithalata bakıldığında sıralamanın Rus-
ya, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan şeklinde 
olduğu görülmektedir. En düşük ithalat ise Ar-
navutluk, Moldova ve Azerbaycan’la gerçekleş-
mektedir. İthalat miktarlarının yanında ithalat 
kalemleri de ayrıca bir inceleme konusu olabilir. 
Bilindiği gibi Rusya önemli bir enerji ihracatçısı 
ülkedir. Türkiye’nin de Rusya’dan yaptığı itha-
latın önemli bölümü enerji ithalatıdır. 2012 son-
rası Rusya ile olan ithalat tutarındaki düşüşün 
bir nedeni de enerjinin ithalattaki payı olabilir. 
Enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ithal edilen 
enerji miktarı düşmese bile fiyatlar sebebiyle tu-
tar düşmektedir.   

Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile ihracatı incelen-
diğinde; ihracat ortakları arasında birinci Rusya 
ikinci Romanya üçüncü ise Azerbaycan gelmek-
tedir.  Arnavutluk ve Moldova ise en düşük mik-
tarda ihracat yapılan ülkelerdir. KEİ ülkeleri ile 
yapılan ihracatta da Rusya birinci ülke olmakla 
birlikte diğer ülkelerin ihracatları ile arasında-
ki fark ithalattaki kadar yüksek değildir. İthalat 
yapısına benzer olarak 2000’li yıllar boyunca ar-
tan bir seyir ve 2008 yılında bir düşüş görülmek-
tedir. 2009-2010 yıllarında gerçekleşen artışın, 
küresel kriz yılında yaşanan düşüşün etkisini 
azalttığı ya da tamamen giderdiği düşünülebi-
lir. Bununla birlikte 2013 yılından sonra Rusya 
ile olan ihracatın düşüşe geçtiği görülmektedir. 
2015 yılına gelindiğinde, Rusya ile olan ihracat 
neredeyse en çok ihracat yapılan ikinci ülke olan 
Romanya’nın verisi ile aynı düzeye gelmiştir. 

KEİ ülkeleri milli gelirleri açısından birbirine 
yakın ülkeler değillerdir. Milli gelirleri arasındaki 
farkın 10 kata kadar ulaştığı bu ülkeler arasında 
ithalat ve ihracat miktarları arasındaki farkla-
rın da çok farklı olması beklenmeyen bir durum 
değildir. Bu nedenle yapılan ihracat miktarının 
ithalat miktarına oranı daha açıklayıcı bir görü-
nüm sergileyecektir. Bu oranlar yapılan her bir 
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Grafik incelendiğinde Rusya’nın GSYİH’inin 2012 yılından sonra yüksek bir düşüş 

sergilediği görülmektedir. Bu yazının konusu olmamakla birlikte, 2012 sonrası düşüşün 

birincil nedeni; Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilerine göre, 2013 yılında 

ülke gelirlerinin yüzde 50,2'sinin petrol ve doğalgaz gelirlerinden oluştuğu dikkate 

alındığında,  başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki azalmadır. Üzerinde durulmak 

istenen konu dış ticaret yapısı olmakla birlikte, bölgenin en büyük ekonomisindeki bu 

sarsıntıyı açıklamak amacıyla bölge ülkeleri arasında yaşanan 

çekişme/çatışma/anlaşmazlıklara da değinmek gerekmektedir. Milli gelirdeki düşüşün 

başladığı dönemde Rusya ve Ukrayna arasında kriz yaşanmış ve bu kriz nedeniyle Batı 

ülkeleri tarafından Rusya’ya ambargo uygulanmıştır. Bu ambargonun maliyetinin 2014 yılı 

itibariyle 40 milyar dolar olduğu saptanmıştır. Kriz ve ambargo halen sürmekte ve Rusya 

ekonomisi krizin olumsuz etkilerini hala taşımaktadır. Anlaşılacağı üzere ülkelerin ekonomik 

gelişmişlikleri ya da büyümeleri birbirleri arasında gerçekleşen ihracat, ithalat ekonomik 

olduğu kadar siyasal ve sosyolojik yapıdan da etkilenmektedir.   

 

Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile yaptığı ithalat ve ihracat istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayımlanmaktadır. TÜİK verileri incelendiğinde Sırbistan ve 

Ermenistan’la hiç ihracat ya da ithalat yapmadığımız yıllar olduğu görülecektir. Bu nedenle 

Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile olan dış ticareti geri kalan dokuz ülke için 2000 yılı ve sonrası 

ele alınarak incelenmiştir. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile yaptığı ithalat 

sunulmuştur. Beklendiği gibi ithalat miktarı, ithalat yapılan ülkenin ekonomisinin büyüklüğü 

ve ekonomisinin yapısıyla ilgilidir. Rusya ile yapılan ithalatın miktarı diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında çok yüksektir. Bu nedenle grafikte sağ eksende Rusya’dan yapılan ithalat, 

sol eksende diğer ülkelerden yapılan ithalat yer almaktadır. Sanayileşmiş bir ülkenin 

sanayileşmemiş bir ülkeye yapacağı ihracat teknoloji ağırlıklı ve birim başına daha yüksek 

gelirli mallardan oluşur. Bu nedenle ülkeler arasında göze çarpacak olan farkın öncelikli 

nedeni ülkenin ekonomisinin büyüklüğü ve üretim yapısıdır. İthalat grafiğine bakıldığında çok 

açık bir şekilde görülecektir ki Rusya en büyük ithalat ortağıdır ve diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında fark bazı yıllarda neredeyse 8 kat fazla olmuştur. Genel olarak 

incelendiğinde 2000’li yıllar boyunca tüm ülkelerle yapılan ithalatın arttığı görülmekle 

birlikte 2008 yılında ve 2013 yılından sonra ithalatta azalış dikkat çekmektedir. 2008 yılındaki 

azalış aynı yıl yaşanan dünya çapındaki ekonomik krizle açıklanabilir. 2013 yılı ve sonrası ise 

bölgedeki siyasal gelişmeler ve bölge ülkelerinin kendi aralarında yaşadıkları sorunlarla 

açıklanabilir. İncelenen yıllar arası ortalama ithalata bakıldığında sıralamanın Rusya, 

Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan şeklinde olduğu görülmektedir. En düşük ithalat ise 

Arnavutluk, Moldova ve Azerbaycan’la gerçekleşmektedir.  İthalat miktarlarının yanında 

ithalat kalemleri de ayrıca bir inceleme konusu olabilir. Bilindiği gibi Rusya önemli bir enerji 

ihracatçısı ülkedir. Türkiye’nin de Rusya’dan yaptığı ithalatın önemli bölümü enerji 

ithalatıdır. 2012 sonrası Rusya ile olan ithalat tutarındaki düşüşün de bir nedeni enerjinin 

ithalattaki payı olabilir. Enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ithal edilen enerji miktarı 

düşmese bile fiyatlar nedeniyle tutar düşmektedir. Ancak böyle bir analizin yapılabilmesi için 

daha ayrıntılı ve ülke bazında bir veri tabanı üzerinde çalışılmalıdır.   
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Türkiye’nin KEİ ülkeleri ile ihracatı incelendiğinde; ihracat ortakları arasında birinci Rusya 

ikinci Romanya üçüncü ise Azerbaycan gelmektedir.  Arnavutluk ve Moldova ise en düşük 

miktarda ihracat yapılan ülkelerdir. KEİ ülkeleri ile yapılan ihracatta da Rusya birinci ülke 

olmakla birlikte diğer ülkelerin ihracatları ile arasındaki fark ithalattaki kadar yüksek değildir. 

İthalat yapısına benzer olarak 2000’li yıllar boyunca artan bir seyir ve 2008 yılında bir düşüş 

görülmektedir. 2009-2010 yıllarında gerçekleşen artışın, küresel kriz yıllında yaşanan düşüşün 

etkisini azalttığı ya da tamamen giderdiği düşünülebilir. Bununla birlikte 2013 yılından sonra 

Rusya ile olan ihracatın düşüşe geçtiği görülmektedir. 2015 yılına gelindiğinde Rusya ile olan 

ihracat neredeyse en çok ihracat yapılan ikinci ülke olan Romanya’nın verisi ile aynı düzeye 

gelmiştir.  
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Daha önce de belirttiğim gibi KEİ ülkeleri milli gelirleri açısından birbirine yakın ülkeler 

değillerdir. Milli gelirleri arasındaki farkın 10 kata kadar ulaştığı bu ülkeler arasında ithalat ve 

ihracat miktarları arasındaki farkların da çok farklı olması beklenmeyen bir durum değildir. 

Bu nedenle yapılan ihracat miktarının ithalat miktarına oranı daha açıklayıcı bir görünüm 

sergileyecektir. Bu oranlar yapılan her bir birim ihracata karşılık kaç birim ithalat yapıldığını 

göstermektedir. Örneğin aşağıdaki grafikte bir ülke için herhangi bir yılda 2 değerinin elde 

edilmesi o ülkeyle o yıl yaptığımız ihracatın ithalatın iki katı olduğunu gösterecektir. Elde 

edilen değerin 1’den küçük olması ise o ülkeyle yaptığımız ithalatın ihracattan fazla olduğunu 

gösterecektir. Örneğin değerin 0,50 olması o ülkeyle yaptığımız ithalatın, ihracatın iki katı 

olduğunu gösterecektir.  Aşağıdaki grafikte hesaplanan oranlar görülmektedir. Grafikte 

ülkeler ihracatın yüksek olduğu ülkeden ithalatın yüksek olduğu ülkeye doğru sıralanmıştır.  
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Arnavutluk ihracatımızın ithalatımıza oranının en yüksek olduğu ülkedir. Azerbaycan ve 

Gürcistan’la olan ihracatımız tüm yıllarda ithalattan fazla olmakla birlikte 2006 yılından sonra 

genel olarak artış sergilemiştir. Moldova ile olan ihracatımız da ithalatımızdan yüksek 

olmakla birlikte ilerleyen yıllarda oran azalmaktadır. Yunanistan Bulgaristan ve Romanya 

ortalama olarak oranın 1’den büyük olduğu ülkeler olmakla birlikte bazı yıllarda ihracatımız 

ithalatımızdan fazla, bazı yıllarda ise ihracatımız ithalatımızdan az gerçekleşmiştir. Rusya ve 

Ukrayna ise her dönem ithalatımızın ihracattan fazla olduğu üç ülkedir. 2015 yılında 

Rusya’daki düşüş dikkate alınmazsa; 2010 sonrası genel olarak bu iki ülke için ihracattaki 

artış ithalattaki artıştan fazladır.  

 

2000-2015 yılı verileri ele alındığında, son bir kaç yıldaki azalış göz ardı edildiğinde, KEİ 

üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaretin arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan dış ticaret, 

birim ihracata karşılık kaç birim ithalat yapıldı-
ğını göstermektedir. Örneğin aşağıdaki grafikte 
bir ülke için herhangi bir yılda 2 değerinin elde 
edilmesi o ülkeyle o yıl yaptığımız ihracatın, it-
halatın iki katı olduğunu gösterecektir. Elde 
edilen değerin 1’den küçük olması ise o ülkeyle 
yaptığımız ithalatın ihracattan fazla olduğunu 
gösterecektir. Örneğin değerin 0,50 olması o ül-
keyle yaptığımız ithalatın, ihracatın iki katı oldu-
ğunu gösterecektir.   

Arnavutluk ihracatımızın, ithalatımıza ora-
nının en yüksek olduğu ülkedir. Azerbaycan ve 
Gürcistan’la olan ihracatımız tüm yıllarda itha-
lattan fazla olmakla birlikte 2006 yılından sonra 
genel olarak artış sergilemiştir. Moldova ile olan 
ihracatımız da ithalatımızdan yüksek olmakla 
birlikte ilerleyen yıllarda oran azalmaktadır. Yu-
nanistan, Bulgaristan ve Romanya ortalama ola-
rak oranın 1’den büyük olduğu ülkeler olmakla 
birlikte bazı yıllarda ihracatımız ithalatımızdan 
fazla, bazı yıllarda ise ihracatımız ithalatımızdan 
az gerçekleşmiştir. Rusya ve Ukrayna ise her 
dönem ithalatımızın ihracattan fazla olduğu üç 
ülkedir.  

2000-2015 yılı verileri ele alındığında, son 
bir kaç yıldaki azalış göz ardı edildiğinde, KEİ 
üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaretin 
arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan dış ticaret, hem 
ihracat hem ithalat için karşı ülkenin ekonomik 
büyüklüğü ve üretim yapısı ile ilişkilidir. Öyle 
ki en büyük dış ticaret ortağı olan KEİ üyesi 
ülke, bu ülkeler içindeki ekonomisi en büyük 
olan Rusya’dır. Son olarak dikkat çeken nok-
ta, yükseliş ve düşüşlerin yalnızca ekonomik 
nedenlerden kaynaklanmadığı dünya gene-
linde ve bölgede yaşanan siyasal gelişmelerin 
de azımsanamayacak bir etkisinin olduğunun 
görülmesidir. 

1 2013 yılında Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi resmen 
sona erdiği duyurulmuştur. Şahdeniz Konsorsiyumu’nun 
Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP)’nin üstlen-
diği bildirildi.

kaynak:
2013 yılında Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi resmen 
sona erdiği duyurulmuştur. Şahdeniz Konsorsiyumu’nun 
Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP)’nin üstlen-
diği bildirildi.

gayri Safi yurtiçi hasıla-2016 (milyar dolar)
gross domestic product, current prices-2016 (Billion uSd)

Ülke / Country gSyİh / GDP

Rusya / Russia 1132,74

Türkiye / Turkey 751,186

Yunanistan / Greece 194,594

Romanya / Romania 181,944

Ukrayna /Ukraine 83,55

Bulgaristan / Bulgaria 49,364

Sırbistan /Sırbia 37,381

Azerbaycan /Azerbaijan 35,141

Gürcistan / Georgia 13,942

Arnavutluk / Albania 12,269

Ermenistan / Armenia 10,774

Moldova / Moldova 6,084

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Veri Tabanı, 
Nisan 2016
Source: IMF, World Economic Outlook Database, April 2016

1993-2015 keİ Ülkeleri gSyİh (milyar dolar) 2000-2015 İthalat (milyar dolar)

hesaplanan değerin 0,50 olması o ülkeyle yaptığımız ithalatın, ihracatın iki katı olduğunu gösterecektir.  aşağıdaki grafikte hesaplanan oranlar görülmektedir

2000-2015 İhracat (milyar dolar)
1993-2015 BSEC Countries GDP (Billion Dollar) 2000-2015 Import (Billion USD)

Calculated amount 0.50 means that import carried out to that country has doubled export activities. Following graphic sets forth calculated rates. 

2000-2015 Export (Billion USD)

D uty as term chairman of the 
Organization of Black Sea 
Economic Cooperation (BSEC) 
established on 25 June 1992 

with efforts of Turkey has been assumed by 
Turkey between dates 1 January- 30 June 2017. 
Therefore, BSEC is of greater importance for 
Turkey in year 2017. Furthermore, Black Sea 
region becomes a region whose importance 
rises increasingly. In recent period, it serves 
as a bridge in terms of transfer of petroleum 
and natural gas sources from the Caspian Sea 
basin at east and the Middle East region at 
south to Europe and overseas. Baku- Tbilisi- 
Ceyhan (BTC) petroleum pipeline, NABUCCO 
project and Trans-Anatolian Natural Gas 
Pipeline (TANAP) projects are among primary 
projects implemented for this purpose. In case 
of full operation and continuous use of these 
projects, Turkey will become an artificial 
energy reserve beyond being an energy bridge.    

BSEC was established in order to ensure 
and develop cooperation between countries 
of Black Sea region in fields of trade, economy, 
transportation, ecology and tourism. Number 
of members of the organization established 
with efforts of 9 states has reached 12. These 
countries are Republic of Albania, Republic 
of Armenia, Republic of Azerbaijan, Republic 
of Georgia, Republic of Moldova, Romania, 
Russian Federation, Republic of Turkey and 
Ukraine. Greece also joined BSEC in June 1995, 
Bulgaria in June 1997 and Serbia in 2004. 

Upon resolution adopted during 
meeting of BSEC Council of Ministers of 
Foreign Affairs held in 2003, Macedonia and 
Serbia- Montenegro were invited to join the 
organization. Serbia- Montenegro completed 
the internal approval process on joining BSEC 
and became full member. However, after 
Montenegro has declared its independence in 
2006, Republic of Serbia remained member of 
the organization while Montenegro made an 
application for observation. 

The process initiated by the Declaration 
of Black Sea Economic Cooperation Summit 
and the Bosporus Declaration signed on 25 
June 1992 in Istanbul, continued by recognition 
of the Founding Declaration of Parliamentary 
Assembly of Black Sea Economic Cooperation 
(PABSEC) by parliamentary chairpersons of 
Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic 
of Moldova, Romania, Russian Federation, 
Turkey and Ukraine in 1993 in Istanbul and by 
implementation of the Yalta Summit of State/ 
Government Presidents in year 1998. Turkey 
signed the Clause of Organization of Black Sea 
Economic Cooperation on 5 June 1998 in Yalta 
and approved it on 23 June 1999 and thus, the 
law was published at the Official Gazette on 25 
June 1999.            

Fourth article of the organizational 
agreement which continues as an economic 
cooperation stipulates that: “Member states 
shall cooperate in conformity with principles 
agreed upon and in order to ensure social 
welfare of their peoples and sustainable 
development of their national economy 
intended for more effective use of their human, 
natural and other sources in fields of trade and 
economic developments or in any other fields 
upon resolutions to be adopted by the Council.” 
In this context, foreign trade structure of 
Turkey as the term chairman with member 
states is a matter which should be examined. 
Member states’ trade flow may be examined 
as per their internal dynamics and external 
factors by looking at periodic data without 
political considerations. Before examination 
of foreign trade structure, firstly, examination 
of economic size of member states would be 
beneficial.          

Upon examination of member states’ 
Gross Domestic Product (GDP) based on data 
of year 2016, top 3 countries having the highest 
national income are Russia, Turkey and Greece. 
Furthermore, it is seen that income difference 
between these countries is quite high. The 3 
countries having lowest national income are 
Albania, Armenia and Moldova. 

Upon examination of the graphics, it is 
seen that Russia’s GDP showed a significant 
decline after year 2012. Disputes/ conflicts/ 
disagreements between regional countries 
should be also studied in order to explain this 
recession in the region’s biggest economy. 
During the period when this decline in national 
income started, a crisis occurred between 
Russia and Ukraine and Western countries 
imposed embargo on Russia due to this 
crisis. It has been determined that cost of 

this embargo reached 40 billion dollars as of 
year 2014. 

As it is understood, countries’ economic 
development or growth is influenced by 
export, import activities carried out between 
them and by their economic, political and 
social structure.  

Statistics on Turkey’s export and import 
activities with BSEC countries are published 
by Turkish Statistics Institute (TSI). Upon 
examination of TSI’s data, it may be seen 
that there are years that we didn’t carry out 
export or import operations with Serbia and 
Armenia. Therefore, foreign trade of Turkey 
with BSEC countries was examined based 
on year 2000 and later for the remaining 
nine countries. Following graphic sets forth 
import activities of Turkey carried out from 
BSEC countries. As expected, import activity 
relates to importing country’s economic 
size and economic structure. Import 
activity carried out from Russia is higher 
compared to other countries. Therefore, 
right axis of the graphic shows import 
from Russia and the left axis shows import 
from other countries. Export operations 
carried out from an industrialized country 
to a non-industrialized country consist of 
technology-weighted goods with higher 
income per unit. Therefore, primary reason 
of the significant difference between 
countries is economic size and production 
structure of the country. Considering import 
graphics, it will be seen clearly that Russia 
is the biggest import partner. Considering 
generally, it is seen that import carried out 
from all countries during 00’s increases but 
a decline in import figures draws attention in 
year 2008 and after 2013. This decline in year 
2008 may be explained with the economic 
crisis faced in the same year. In and after 
year 2013, political developments occurred in 

the region and issues encountered between 
regional countries may be set forth as a 
reason for this decline. Considering average 
import figures between examined years, 
ranking is as Russia, Ukraine, Bulgaria and 
Greece. The lowest import is carried out by 
Albania, Moldova and Azerbaijan. Imported 
items may be also a subject of study along 
with import figures. As is known, Russia is an 
important energy exporter. And significant 
part of Turkey’s import from Russia is energy 
import. After year 2012, another reason of 
decline in import figures from Russia may 
be the rate of energy in import activities. 
Although the amount of imported energy 
didn’t decrease due to decline in energy 
prices, the amount decreases due to prices. 

Upon examination of export of Turkey to 
BSEC countries, Russia comes first, Romania 
second and Azerbaijan third among export 
partners. Albania and Moldova are the 
countries of lowest export. Russia ranks first 
in the export carried out to BSEC countries 
and the difference between exports carried 
out to other countries is not as high as it is 
in import. Similar to the import structure, 
an increasing progress is seen in 00’s and a 
decline in year 2008. It may be considered 
that the increase in years 2009 and 2010 
reduced or completely eliminated the effect 
of decline occurred in global crisis year. 
Besides, after year 2013 it is seen that export 
to Russia started to decrease. In year 2015, 
export to Russia reached almost the same 
level with Romania which is the second 
country of highest export. 

BSEC countries are not similar countries 
in terms of national income. Great difference 
between these countries’ import and export 
levels is not an unexpected condition since 
difference between their national incomes 
reaches up to ten times.  Therefore, rate of 
export amount compared to import amount 
would become clearer. These rates show 
how many units were exported compared to 
how many units were imported. For example, 
in the following graphic, achievement of 2 
points in any year for any country means 
that export carried out in that year to that 
country has doubled import activities. If 
the value obtained is lower than 1, it means 
that import carried out from that country is 
higher than export activities. For example, 
if the value is 0.50, it means that import 
carried out from that country has doubled 
the export activities.            

Albania is the country where rate of 
export is the highest compared to import. 
Our export to Azerbaijan and Georgia is 
higher than import carried out in all years 
and after year 2006, a general increase 
was achieved. Our export to Moldova is 
higher than import and this rate decreases 
in following years. Greece, Bulgaria and 
Romania are among countries that the 
average is higher than 1 point and in some 
years, our export is higher than import and 
sometimes, our export is lower than import. 
Russia and Ukraine are the two countries 
that our import is higher than import in any 
period.  

Considering data of years 2000 to 
2015 and regardless of the decline in 
the last few years, it is seen that foreign 
trade between BSEC member states and 
Turkey increases. Foreign trade relates to 
economic size and production structure of 
the other country both in terms of export 
and import. In fact, BSEC member country 
being the biggest foreign trade partner 
is Russia whose economy is the largest 
among these countries. Finally, we also see 
that all these ups and downs don’t arise 
only from economic reasons and political 
developments occurred throughout the 
world and in the region have also significant 
effects on them.      

1 It has been officially declared that Nabucco Natural Gas 
Pipeline Project was ended in year 2013. It was stated that 
Shah Deniz Consortium has assumed the Trans-Adriatic 
Natural Gas Pipeline Project (TAP). 

Sources:
It has been officially declared that Nabucco Natural Gas 
Pipeline Project was ended in year 2013. It was stated that 
Shah Deniz Consortium has assumed the Trans-Adriatic 
Natural Gas Pipeline Project (TAP). 
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Google, Facebook, Apple ve Microsoft 
gibi teknoloji devlerinin yapay zekâya 
yaptıkları yatırım, gittikçe daha çok 
dikkat çekiyor. Teknoloji sektörü üze-

rine çalışan araştırma şirketi CB Insights yayım-
ladığı raporunda, 2013 yılında yapay zekâya ya-
pılan yatırımın 700 milyon dolar  olduğunu ancak 
bu rakamın 2015’te üçe katlanarak 2,4 milyar 
dolara çıktığını açıkladı. 2011 yılından beri yapay 
zekâ üzerine çalışan 140 şirketin satın alındığını 
belirten CB Insights, bu satın almaların 40’ının 
bu yıl gerçekleştiğini bildirdi.

Şirketin raporuna göre Google, IBM, Yahoo, 
Intel, Apple ve Salesforce yapay zekâya en çok 
yatırım yapan şirketler. Samsung ise yarışa bu 
yıl yeni girdi. Distopik bilim kurgu filmlerinin 
başrolünde olan yapay zekâ, ilk başta karanlık 
bir algı yaratabiliyor. Yapay zekâ teknolojile-
ri üzerine çalışan Deepmind’ın kurucularından 
Mustafa Süleyman, yapay zekâyı anlamak için 
Hollywood’un yanlış adres olduğu görüşünde. 
Google’ın 2014 yılında 400 milyon dolara satın 
aldığı İngiliz şirketi Deepmind’ın beyin ekibinde 
yer alan Süleyman, yapay zekânın bürüneceği 
görünümün filmlerdekinden  çok uzak olduğunu 
düşünüyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenle-
nen, dünyanın önde gelen teknoloji ve girişim 
etkinliklerinden TechCrunch Disrupt’ta kurulan 
standlar arasında dolaşırken yapay zekâ üzeri-
ne çalışan şirketlerin sayısı  azımsanamayacak 
düzeyde. Konferansa kulak verdiğinizde en çok 
yapay zekâ, sanal gerçeklik, otonom araçlar, 
makine öğrenimi (machine learning), veri işle-
me ve robotlar hakkında konuşulduğunu duyu-
yorsunuz. Bu kavramların hepsi birbirine bağlı. 
Yapay zekânın temelinde, makinelerin verileri 
işleyerek insanlarda olduğu gibi kendi kendine 
öğrenme kabiliyeti geliştirmeleri  anlamına ge-
len ‘makine öğrenimi’ yatıyor. Bir nevi makine-
lerin insanlaşması anlamına gelen bu durum, 
Hollywood’un korku filmlerine malzeme oluyor. 
TechCrunch Disrupt etkinliğinin ilk konuşmacısı 
olan Süleyman ise makineleri insanların yaptık-
ları hataları yapmasına izin vermeyecek şekilde 
geliştirmekten yana  olduğunu aktarıyor. Süley-
man, aynı zamanda yapay zekâyı iklim değişikli-
ği ve açlık gibi sorunlara çözüm bularak dünyayı 
daha iyi bir yer haline getirmek için kullanmak 
istediklerini  söylüyor. Özellikle sağlık alanında 
yaşanan sorunlara çözüm bulmak arzusuna sa-
hip olan genç girişimci,İngiltere’nin kamu sağlık 

sistemi kurumlarıyla iş birliği içine  gittiklerini 
anlatıyor.

Deepmind’ın kurucusu,  teknoloji devleri-
nin yapay zekâ alanında yapacağı ortak projeye 
de dikkat çekiyor: 2017 yılında Microsoft, IBM, 
Facebook, Amazon ve  Google, kâr amacı güt-
meyen bir organizasyon kuracak ve yapay zekâ 
üzerine çalışacak.

Google’ın tek ilgi alanı yapay zekâ değil. 
Şirket, 2013 yılında robot tasarım şirketi Boston 
Dynamics’i satın almıştı. Boston Dynamics, bazı 
robot modellerine yapay zekâyı uygulayan bir 
şirket.  Boston Dynamics’in kurucusu ve CEO’su 
Marc Raibert, yaptığı sunumda sahneye robot 
SpotMini’yi çağırdı. Eve teslimat için tasarlanan 
SpotMini, merdivenleri çıkabiliyor, kapıları aça-
biliyor ve içinde sıvı bulunduran nesneleri taşı-
yabiliyor. Raibert, robotları arkadaş canlısı ola-
rak tasarladıklarını söylüyor. 

Yapay zekâyı kullanarak şehirlerle ilgili 
verileri işleyen Gyana şirketinde verileri ana-
liz eden bilim adamı Dominik Seisser, yapay 
zekânın teknolojideki yerini ‘her çeşit bilgiyi iş-
leme yöntemini değiştirerek noktaları birleştir-
mek’ olarak tanımlıyor: “Bilgisayarlar çok daha 
fazlasını yapabilme kapasitesine sahipler. İn-
sanlar, bir şehir haritasına bakarak üzerindeki 
her bir parça bilgiyi anlamlandıramazlar.”

Seisser, gelecekte yapay zekânın ‘hayatı-
mızı çok daha kolaylaştıracağını hatta neredey-
se sihirli bir hale’ çevireceğini söylüyor. Geliş-
tirdikleri yapay zekâyla insanların duygularını 
ölçerek bunları sanal gerçekliğe aktaran Emteq 
şirketinden Charles Nduko ise yapay zekânın 
tornavida gibi daha çok  bir ‘araç’ olduğu görü-
şünde. Aynı zamanda doktor olan Nduko’ya göre 
yapay zekânın ileride birçok hastalığın teşhisin-
de  işe yarayacağı görüşünde.

Yapay zekâyı kullanarak çalışanların iş ye-
rindeki verimini artırmayı hedefleyen Eone’un 
kurucusu George Gericke, insanların yapay 
zekâdan korkmasına işsizlik ile  ilgili kaygıların 
neden olduğunu düşünüyor. Gericke, yapay zekâ 

yüzünden insanların işsiz kalacağına inanıldığı-
nı ve bunun bir parça doğru olduğunu söylüyor. 
Otonom araçlar yüzünden şoförlerin işsiz kala-
cağının  kaçınılmaz olduğuna dikkati çekiyor. 
Gericke’ye göre yapay zekâ çok yakında hayatı-
mızın içinde olacak.

Gericke, Süleyman’ın aksine yapay zekânın 
hakim olacağı bir geleceğin ‘tehlikeli’ gözüktü-
ğünü söylüyor. Gericke’ye göre nasıl ki sanayi 
devrimi bazı kişilerin işsiz kalmasına yol açtı, 
yapay zekâ da aynı etkiyi yaratacak. Ancak Ge-
ricke, yapay zekâ sayesinde yeni iş  alanlarının 
yaratılacağını özellikle vurguluyor. Güney Afri-
kalı girişimci, aynı zamanda yapay zekâ ürünü 
makinelerin karar verebildiğini ama henüz ‘ah-
laki’ kararları veremediğine de dikkati çekiyor.

‘fiziksel ve dijital dünya iç içe geçecek’
Sanal gerçekliği eğitim alanına getiren 

WeEvolve şirketinden Sujan McGlynn, sanal 
gerçekliğin patlama noktasında olduğunu ve  
herkesin bu alanda işlere giriştiğini anlatıyor. 
McGlynn, üç boyutlu modellemelerin kullanıldığı 
heykel programlarından korku temasını işleyen 
oyunlara kadar sanal gerçekliğin kullanıldığını 
söylerken, eğitim  sektöründe sanal gerçekliğin 
yeni bir alan olduğunu vurguluyor. 'Artırılmış 
gerçeklik' (augmented reality) alanında çalışan 
şirket Sessio’dan bilim adamı Tomas Wester-
holm ise sanal gerçekliğin artık gündelik haya-
tımızın bir parçası  olduğunu söylüyor.

Westerholm’e göre özellikle inşaat sektö-
rü, daha inşaata başlamadan projenin nasıl ger-
çekleşeceğini kurgulamak için sanal gerçekliğe 
başvuruyor. Westerholm’ün sanal gerçekliğe 
dair gelecek  öngörüsü ise şöyle: “Fiziksel ve di-
jital dünyanın birbirine çok yaklaştığını ve artık 
neredeyse bir bütün haline geldiğini göreceğiz. 
Dijitalde her zaman gerçek dünyanın bir kopyası  
olacak. ‘Artırılmış gerçeklik’, en büyük ve ilginç 
teknolojilerden biri. Bu da bizim görme      duyu-
muzun verilerin hedefi haline geleceği anlamına  
geliyor. İletişim, mesaj ya da ses yerine tamamen 
görsel bir hale dönüşecek.” 

BBC

YapaY zeKâ haYaTımızı naSıl 
şeKillenDireceK?

" fiziksel ve dijital dünyanın birbirine çok yaklaştığını ve artık neredeyse bir bütün haline geldiğini göreceğiz. dijitalde her zaman 
gerçek dünyanın bir kopyası olacak. ‘artırılmış gerçeklik’ (augmented reality) en büyük ve ilginç teknolojilerden biri. Bu da bizim görme 

duyumuzun verilerin hedefi haline geleceği anlamına geliyor. İletişim, mesaj ya da ses yerine tamamen görsel bir hale dönüşecek."

"We will see that physical and digital world will come closer to each other and become almost a whole. Digital world will be always a copy 
of the real world. ‘Augmented reality’ is one of the greatest and most interesting technologies. It means that our eye sight will become 

target of data. Communication will become completely visual instead of messages or sounds."

toWARDS tHE AGE WHEN MytHoloGy AND tECHNoloGy WIll BE SyNtHESIzED 

hoW Will the artificial intelligence  
ShaPe our liveS? 

Mitoloji ve teknolojinin sentezleneCeği çağa doğru

İnsan sadece ekmek yiyerek hayatta 
kalamaz. Yiyeceklerin çeşitli olması ge-
rekir ki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
bütün vitamin ve mineralleri alabilelim. 

Sadece birkaç yiyecekle yapılan geçici di-
yetler bile gerekli besinleri içerecek kadar 
çeşide dayanır. Çok olası bir senaryo olma-
sa da, diyelim ki sadece bir tek  yiyecekle 
beslenmek gerekseydi, hangi yiyecek di-
ğerlerine kıyasla daha fazla besin içerir? Ya 
da ihtiyaç duyulan besinler sadece patates, 
muz ya da avokadodan edinilebilir mi? Ke-
sin olan şu ki bu tek besin et, sebze ya da 
meyve olamaz. Ette temel vitaminler ve 
besinler olmadığı gibi lif de yoktur. Sebze 
ve meyvelerde bol vitamin olsa da yağ ve 
protein içermezler. Kanada’nın kuzeyinde 
‘tavşan açlığı’ adı verilen ve sürekli olarak 
tavşan eti gibi yağsız et yiyen insanlarda 
bir hafta içinde ishal, baş ağrısı, halsizlik ve  
keyifsizlik belirtileri baş gösterdiği söyle-
nir. Besin yetersizliğinden ölmemek için bu 
insanların bir miktar yağ alması gerekir. 
İnsanın bütün kaloriyi proteinden alması, 
besinlerinin yağ ve karbonhidrat içerme-
mesi  karaciğerin protein işleme yeteneğini 
köreltir.

Glasgow Caledonian Üniversitesi’nden 
diyetisyen Jennie Jackson’a göre, et ve seb-
zenin olmadığı yerde patates kötü bir alter-
natif değildir. Zira patates nişastalı olması-
na rağmen protein de içerir ve buna çeşitli 
amino asitler de dahildir. Fakat 3 kg patates 
yenmesi halinde bile günlük protein ihti-
yacının sadece üçte ikisi  karşılanmış olur. 
Avustralyalı Andrew Taylor bir yıl boyunca 
sadece patatesle beslenmeyi denemişti. A 
ve E vitaminleri, demir ve kalsiyum alabil-
mek için tatlı patates de yiyen Taylor buna 
rağmen B vitaminleri, çinko ve diğer mine-
ralleri yeterince alamıyordu. Fakat dene-

TeK beSinle YaşaYabilir miYiz?
CoUlD WE SURvIvE oN jUSt oNE FooD? 

Çok çeşit içeren beslenmenin yararları sürekli anlatılır. Peki bir tek yiyecekle beslenmek zorunda kalsaydık bizi en uzun yaşatacak besin hangisi olurdu? 
Benefits of a varied diet are constantly told. Well, what if we had to survive on just one food, which food would keep us alive the longest? 

meden fazla zarar görmeden çıkmayı başar-
mış, hatta epeyce kilo da kaybetmişti.

Sadece patates ve sütle beslenmenin 
mümkün olduğunu, bunların eksik bıraktığı 
molibden için de azıcık yulafın yeterli oldu-
ğunu söyleyenler de oldu. Fakat tek yiyeceğin 
sakıncaları sadece içerdiği besinle de ilgili de-
ğil. İnsanda belki de beslenme yetersizliğini 
önlemek için tek besine yönelmesini engel-
leyen bir  mekanizma da vardır. Sürekli aynı 
şeyi yediğinde midesi bir süre sonra onu kal-
dırmaz hale gelir ve o besinden bile yeterin-
ce alamaz olunca hayati tehlike baş gösterir.  
(Veronique Greenwood - BBC Future, 27 Şubat 2017)

I nvestments made by technology pioneers 
such as Google, Facebook, Apple and 
Microsoft in the artificial intelligence draw 

attention increasingly. CB Insights as a 
research company working on technology sector 
stated in its published report that investments 
made in artificial intelligence was 700 million 
dollars in 2013; however, this figure was tripled in 
2015 and reached to 2,4 billion dollars. CB Insights 
stating that 140 companies working on artificial 
intelligence have been purchased since 2011 and 
40 of these purchases were carried out in this 
year.   

According to the company’s report, Google, 
IBM, Yahoo, Intel, Apple and Salesforce are 
among companies which invest in artificial 
intelligence the most. Samsung has been newly 
participated in this competition in this year. 
Artificial intelligence being the starring character 
of dystopian science-fiction movies may create 
a dark perception at the beginning. Mustafa 
Süleyman as founder of Deepmind working on 
artificial intelligence technologies believes that 
Hollywood is the wrong address to understand 
artificial intelligence. Süleyman taking part in 
the brain team of British company Deepmind 
purchased by Google in year 2014 in consideration 

of 400 million dollars thinks that appearance of 
artificial intelligence will be quite different from 
those in the movies.      

While walking around stands set up in 
TechCrunch Disrupt which is among the world’s 
leading technology and entrepreneurship events 
organized in British capital city, London, you 
may notice that number of companies working 
on artificial intelligence is quite at a considerable 
amount. When you attend the conference, 
the mostly discussed matters are artificial 
intelligence, virtual reality, autonomous tools, 
machine learning, data processing and robots. 
All these concepts are linked to each other. 
Artificial intelligence relies on ‘machine learning’ 
which means that machinery processes data and 
develops autonomous learning as it is in humans. 
This condition which means that machinery 
becomes human in some way provides materials 
for Hollywood’s horror movies. Süleyman as 
first speaker of the TechCrunch Disrupt event 
stated that he stands with the idea of developing 
machines in a way not allowing mistakes done 
by humans. At the same time, Süleyman says 
that they would like to use artificial intelligence 
to find solutions for issues like climate change 
and famine and to make the world a better place. 

Young entrepreneur who wishes to find solutions 
faced in healthcare field especially stated that 
they cooperate with British public healthcare 
system institutions.   

Founder of Deepmind draws attention to 
the joint project to be carried out by technology 
pioneers in artificial intelligence field: Microsoft, 
IBM, Facebook, Amazon and Google will establish 
a non-profit organization in year 2017 and work 
on artificial intelligence. 

Google’s only field of interest is not artificial 
intelligence. Company purchased robot designing 
company Boston Dynamics in year 2013. Boston 
Dynamics is a company which has applied 
artificial intelligence to some robot models. 
Founder and CEO of Boston Dynamics, Marc 
Raibert invited the robot SpotMini to the stage 
during his presentation. SpotMini designed for 
home delivery is able to go up the stairs, open 
doors and carry objects filled by water. Raibert 
said that they have designed friendly robots. 

Dominik Seisser, a scientist analyzing data 
in Gyana company which analyzes data related 
to cities by using artificial intelligence describes 
position of artificial intelligence in the technology 
as ‘assembling pieces by changing all kind of 
data processing methods’: “Computers have 
the capacity to do much more. Humans are not 
capable of interpreting each piece of data just by 
looking at a city map.”      

Seisser tells that artificial intelligence ‘will 
make our lives much easier and even will turn into 
almost a magic’ in future. Charles Nduko of Emteq 
company measuring and transferring human 
emotions to virtual reality by artificial intelligence 
developed believes that artificial intelligence 
is mostly a ‘tool’ like screwdriver. According to 
Nduko who is also a doctor, artificial intelligence 
will serve in diagnosis of many diseases in future…  

George Gericke, founder of Eone aiming to 
increase effectiveness of employees at work by 
using artificial intelligence thinks that people’s 
fears about artificial intelligence arise from 
concerns related to unemployment. Gericke said 
that it is believed that artificial intelligence will 

leave people unemployed and this is partially 
true. He drew attention to the fact that drivers will 
be inevitably unemployed due to autonomous 
vehicles. According to Gericke, artificial 
intelligence will be in our lives very soon. 

Gericke told contrarily to Süleyman that a 
future dominated by artificial intelligence seems 
‘dangerous’.  According to Gericke, artificial 
intelligence will have same consequences as 
the industrial revolution which left some people 
unemployed. However, Gericke emphasizes that 
new business fields will be created by artificial 
intelligence. South African entrepreneur also 
drew attention to the fact that machinery 
being products of artificial intelligence are able 
to make decision but they can’t make ‘moral’ 
decisions yet.    

‘Physical and digital world will be interlocked’
Sujan McGlynn of WeEvolve company 

which brought virtual reality to the education 
field tells that virtual reality has reached the 
boiling point and everybody enter into this field. 
McGlynn saying that virtual reality is used in 
fields varying from sculpture software in which 
three dimensional modeling is used to horror-
themed games, emphasized that virtual reality 
is a new field in the educational sector. Tomas 
Westerholm, a scientist of Sessio company 
working in the ‘augmented reality’ field says that 
virtual reality has already become part of our 
daily lives.    

According to Westerholm, especially, 
construction sector refers to virtual reality to 
fictionalize how the project will be implemented 
before starting to construct. Foresight of 
Westerholm on virtual reality is as following: “We 
will see that physical and digital world will come 
closer to each other and become almost a whole. 
Digital world will be always a copy of the real 
world. ‘Augmented reality’ is one of the greatest 
and most interesting technologies. It means 
that our eye sight will become target of data. 
Communication will become completely visual 
instead of messages or sounds” 

M an cannot survive on eating 
bread alone. Foodstuff should 
be varied to make sure that 
our body gets all vitamins and 

minerals. Even temporary diets including a few 
foodstuffs base on a variety which contains 
necessary nutrients.  Although it is not a quite 
unlikely scenario, let’s imagine that we have to 
survive on one food, which foodstuff contains 
more nutrients compared to others? Or could 
we obtain needed nutrients only from potato, 
banana or avocado? One thing is sure that the 
only foodstuff cannot be meat, vegetable or 

fruit. Meat doesn’t contain key vitamins and 
nutrients as well as fiber. Vegetables and 
fruits contain plenty of vitamins but not fat 
and protein. It is told in northern Canada 
that people who eat only lean meat such as 
rabbit show some symptoms like diarrhea, 
headache, lassitude and ailment in a week 
which is called “rabbit starvation”. These 
people should consume some fat to avoid 
death from malnutrition. Getting all calories 
from protein and lack of fat and carbohydrate 
in foodstuff may overwhelm the liver’s ability 
to process protein.          

According to dietitian Jennie Jackson 
from Glasgow Caledonian University, if there 
is no meat and vegetable, potato is not a bad 
alternative because potato contains protein 
although it is a starchy food and this includes 
various amino acids. However, even if you 
eat 3 kg of potato, you would only meet two 
thirds of your daily protein need. Australian 
Andrew Taylor tried to eat only potato for one 
year. Taylor who also ate sweet potato to take 
vitamins A and E, iron and calcium couldn’t 
still take enough vitamins B, zinc and other 
minerals. However, he has succeeded to 
overcome it without getting harmed and even 
lost quite a bit of weight.   

Besides, there are also some people saying 
that it is possible to survive only on potato 
and milk and a small amount of oat would 
be enough to supply molybdenum which 
remains short. However, inconveniences 
caused by consumption of one food don’t 
involve only nutrients it contains. Human 
being has also a mechanism which prevents 
consumption of one food in order to prevent 
malnutrition. If the one eats the same thing 
continuously, his stomach would become 
unable to digest it and risk of death appears 
when he becomes unable to eat that food. 
(Veronique Greenwood - BBC Future, 27 February 2017)
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ABD Başkanı Donald Trump’un “gü-
venli bölge” açıklaması ve Astana 
sonrası Rusya’nın özerklik içe-
ren anayasa taslağı konuşulurken 

Idlib’te pek dikkat çekmeyen, ancak  Suriye 
açısından çok kritik gelişmeler yaşandı. İd-
lib’teki muhalif gruplar arasında bir süredir 
süren birleşme süreci yeni bir boyuta ulaştı. 
Şam’ın Fethi Cephesi’nin başını çektiği 5 grup 
birleşerek Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’ni ilan 
etti. Diğer yandan başka gruplar da Ahrar 
Eş Şam’a katıldığını duyurdu. Geçmişte yerel 
ve geçici uzlaşmazlıkları olsa da birbirlerine 
karşı açıktan cephe almayan bu iki yapı artık 
iki rakip grubu temsil eder hale geldi.

Rejim karşısındaki güçlerin dağınıklığı 
baştan beri siyasi ve operasyonel anlamda 
zafiyet ürettiğinden, muhalifler arasında 5 
yıldır en çok tartışılan konuların  başında bir-
leşme gelmektedir. Fakat şu ana kadar ger-
çekleşen birleşmeler, grupların tek bir yapıya 
dahil olması şeklinde gerçekleşmedi. Her bir-
leşme yeni  parçalanmaları ve grupların kendi 
içlerinde ayrılmaları getirdi. Ancak özellikle 
son dönemde rejimin kontrol ettiği alanın ge-
nişlemesi, dışarıdan gelen yardımın  azalması 
ve koşullara bağlanması, çatışma dinamikle-
rinin bazı grupları zayıflatması ve bazı grup/
kişilerin yerel halk arasındaki güvenilirliğini 
kaybetmesi gibi  faktörler muhaliflerin bir 
yandan birleşirken diğer yandan parçalan-
masına neden oldu.

'Birleşme' tartışması, son dönemde asıl 
olarak Suriye’nin diğer bölgelerine de yayıl-
malarına rağmen asıl ağırlığı Idlib ve Halep’in 
kırsalında olan gruplar arasında  yaşandı. 
Geçmişte Fetih Ordusu adı altında Idlib’i ele 
geçiren, Halep’te ciddi ilerleme kaydeden 
gruplar savaşın son aşamasına girildiğini gö-
rerek aylardır tam bir  birleşme çabası içine 
girmişlerdi. Bu birleşmenin iki temel aktörü 
vardı: Eski adı Nusret Cephesi olan Şam’ın 
Fethi Cephesi ve Ahrar Eş Şam. Nureddin 
Zengi, Feylak Eş  Şam, Ceyş El Sunne, Şukur 
Eş Şam, Ceyşul Mucahidin, Festakim Birli-
ği, Şam Cephesi, Ceyşul Islam gibi gruplar da 
bu sürecin bir parçası oldular. Rejime kar-
şı mücadele  etme noktasında uzlaşsalar da 
gruplar arasında ideolojik farklıklar kadar dış 
destek, liderlik, yerel çıkar ilişkileri gibi çok 
önemli farklılıklar vardı. Ancak  geçmişte de 
birleşme çabaları başarısız olsa da bugünkü 
gibi kutuplaşma ve çatışma üreten bir yapıya 
dönüşmemişti.

Bugünkü süreç, 2017'nin ocak ayı orta-
sında Cundul Aksa ile bazı grupların çatışma-
sıyla başladı. Şam’ın Fethi Cephesi ve Ahrar’ın 
karşılıklı olarak müdahalesiyle devam etti.  
Nihayetinde Şam’ın Fethi Cephesi, Nured-
din Zengi, El Hak Tugayı, Ensareddin, Ceyş 
El Sunne’nin yanı sıra, aralarında Ahrar’dan 
ayrılanların da bulunduğu irili ufaklı  grup-
ların katılımıyla Şam’ın Kurtuluşu Hareketi 
kuruldu. Liderliğini Ahrar’ın eski liderlerin-
den Haşim El Şeyh (Ebu Cabir)’in yaptığı bu 
grubun belkemiğini yine Nusra  oluşturuyor. 
Ancak örgütlenme ve sorumlulukların dağı-
tılmasında Nusra’nın ağırlığı ön planda değil. 
Buna karşılık Şukur Eş Şam, Ceyşul Muca-
hidin, Festakim Birliği, Şam  Cephesi, Ceyşul 
Islam’un bir kısmı ise Ahrar’a katıldı. Ayrıca 
pek çok küçük grup mevcut oluşumlarından 
ayrılarak bireysel ya da küçük gruplar ha-
linde iki cepheden  birisine katılıyor. Örne-
ğin, Ahrar eş Şam içinde askeri ve siyasi ola-
rak önemli konumlarda bulunan bazı kişiler 
Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’ne katıldı. Buna 
karşın,  Nureddin Zengi, Şam’ın Kurtuluşu 
Hareketi’ne katılırken ondan ayrılan bazı kü-
çük grup ya da kişiler Ahrar’a hatta Feylak Eş 
Şam’a katıldılar. Bunların sayısı hızla  artıyor 
ve önümüzdeki günlerde hızlı bir yer değiştir-
me devam edecek.

yeni denge
1. Astana Toplantısı: Astana’ya Ahrar'ın 

katılıp katılmayacağı son anda belli oldu. 
Ahrar, katılmadı. Fakat, şimdi Ahrar’ın çatısı 
altında toplanan grupların önemli bir kısmı 
toplantıya katıldı. Astana ve öncesindeki ha-
zırlık toplantılarında en çok konuşulan ko-
nulardan birisi, silahlı grupların Şam’ın Fethi 
Cephesi’nden uzak durması ve hatta ona karşı 
savaş açmasıydı. Grupların çoğu Şam’ın Fethi 
Cephesi ile doğrudan savaşma fikrine yanaş-
masa da rejimin değişmesine yol açacak bir 
süreç karşılığında  Şam’ın Fethi Cephesi’nden 
uzaklaşmayı kabul etti. Bu Şam’ın Fethi 
Cephesi’nin yakın gelecekte büyük bir tehdit 
altına gireceğine düşünmesine neden oldu. 
Nitekim,  Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’nin ku-
ruluş bildirisinde bu husus açıkça yer alıyor.

2. İstihbarat Şüphesi: Şam’ın Fet-
hi Cephesi’nin lider kadrosu özellikle Ekim 
2015’ten itibaren yoğun bir saldırı altında. Çok 
sayıda önemli ismini ABD operasyonlarında 
kaybetti. Bu operasyonlardan ABD’ye kendisi 
hakkında istihbarat aktaran grupları sorum-
lu tutuyor. Bunu kısa vadede tehdit olarak 
görmesinin yanı sıra uzun vadede kendisine 
karşı yürütülecek operasyonların parçası ol-
duğunu düşünüyor. 

3. Halep’in Rejim’in Kontrolüne Geçmesi: 
Halep’teki muhaliflerin şehri terketmesi Id-
lib’teki denklemi değiştirdi. Başlangıçta, daha 
fazla rejim muhalifinin tek bir yerde toplan-
masının muhalifleri rejimin operasyonlarına 
karşı daha fazla direnmeye sevkedeceği dü-

şünülüyordu. Fakat grupların bir yerde top-
lanması aralarındaki güç mücadelesini artır-
dı. Halep’ten çıkanların bir kısmı Fırat Kalkanı 
Operasyonu’na katılsa da pekçoğu Idlib’te 
kaldı. Üstelik, Halep’ten sonra hedefin Idlib 
olacağı  beklentisi birçok grubu Rusya ile an-
laşmaya yöneltti. Muhaliflerin yaşadığı kaybın 
süreceği beklentisi saflar arasında kırılmalar 
yaratmaya başladı. Yeni sürece eklemlenmek 
isteyenler, Şam’ın Fethi Cephesi’ne açıktan 
karşı çıkamasalar da aralarına mesafe koy-
mak için yerel çatışmaları ön plana çıkardılar. 
Şam’ın Fethi Cephesi de sürecin böyle devam 
etmesi durumunda karşısındaki cephenin 
güçleneceğini düşündüğünden ön almak is-
tedi. Bu nedenle çatışmalar alan olarak geniş-
ledi ve nitelik  olarak sertleşti.

4. Bölgesel güçlerinin etkisi: Başta Ahrar 
olmak üzere diğer gruplar üzerinde etkili olan 
Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Batılı dev-
letlerin bir süredir farklı nedenlerle destek-
ledikleri gruplara ŞFC’den ayrılmaları baskısı 
yaptığı biliniyor. Astana’yla birlikte bu baskı 
doruğa çıktı. Üstelik “güvenli bölge”nin kıs-
men de olsa gündeme gelmesi, grupların dik-
katini ellerinde tutabilecekleri bir toprak par-
çası olması ihtiyacına dönüştürdü. El Kaide ile 
eş tutulan Şam’ın Fethi Cephesi’nin varolduğu 
bir alanın bölge devletleri ve Batı tarafından 
“güvenli bölge” olarak görülemeyeceği açık. 
Bu nedenle oluşabilecek bir güvenli bölgenin 
Şam’ın Fethi  Cephesi’nden temizlenmesi la-
zım. Bu bazı gruplar için özellikle maddi açı-
dan önemli bir fırsat.

Yeni güç dengesinde ibre şimdilik ve az 
bir farkla Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’nden 
yana görünüyor. Bir kere, bünyesinde topla-
dığı silahlı güçlerin sayısı, niteliği,  örgütlen-
mesi ve silahlanması açısından bakıldığında 

Dwelle – Serhat Erkmen

SuriYe’De Yeni Güç DenGeSi

Bugünkü noktaya gelinceye kadar el kaide’nin Suriye’deki stratejisi, 
afganistan’daki tecrübesinin ışığında şekilleniyordu. Bir anlamda, 

taliban’ın rolünü ahrar, el kaide’nin rolünü nusra oynayacaktı. fakat 
gelinen noktada bu durum değişti. Şam’ın kurtuluşu hareketi kendisi 

yerel gruplarla iş birliği yaparak taliban’a dönüşmeye çalışabilir.

Al- Qaida’s strategy in Syria has been shaped in light of its 
experience in Afghanistan until reaching this point today. In one 

sense, Taliban’s role would be played by Ahrar and Al-Qaida’s role 
by Nusra. However, at the point reached, this condition has changed. 

Liberation of Damascus Movement may strive to be like Taliban 
by cooperating with local groups. 

neW Balance of PoWer in Syria 

Ahrar’dan daha güçlü. İkincisi, bölgede etkili 
olan bazı din adamlarının desteğini almayı 
başardı. Abdullah Muheysini, Abdulrezzak El 
Mehdi, Ebu Haris el Masri ve Ebu Yusuf el Ha-
mavi gibi isimler Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’ni 
destekliyor. Bunların sayısı artabilir. Üçün-
cüsü,  çok güçlü bir medya ağına sahip. Son 
olarak Astana’ya karşı çıkan yerel halk içinde 
epey destekçi buluyor.

Buna karşılık Ahrar’ın gücü küçüm-
senmemeli. Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’nin 
gazabından çekinen gruplar Ahrar’da kaldı. 
Ayrıca yeni gruplar da katılabilir. Sayısal ola-
rak bakıldığında Ahrar tek başına en güçlü 
gruplardan birisiydi, yeni katılımlar daha da 
güçlendi. Fakat Ahrar’ı asıl güçlü yapan sı-
nır kapılarındaki denetimi. Bu ona önemli bir 
maddi kazanç sağlıyor. Son olarak dış yar-
dımlar Ahrar’ın kritik zamanda imdadına ye-
tişebilir. Üstelik, Ahrar’ın tepesinde gezinen 
ABD, Rus ve rejim uçakları da yok. Dolayısıyla 
şu anda ikisinin farklı avantajları var ve bu 
nedenle açık bir üstünlükten söz edilemez. 
Fakat yine de eğer ilk günlerdeki katılım eği-
limleri devam edecek olursa bir süre sonra 
Şam’ın Kurtuluşu Hareketi’nin sahayı domine 
edecek bir güce ulaşması şaşırtıcı olmaz.

Bugünkü noktaya gelinceye kadar El 
Kaide’nin Suriye’deki stratejisi, Afganis-
tan’daki tecrübesinin ışığında şekillendiri-
yordu. Bir anlamda, Taliban’ın rolünü Ahrar, 
El Kaide’nin rolünü Nusra oynayacaktı. Fakat 
gelinen noktada bu durum değişti. Şam’ın 
Kurtuluşu Hareketi kendisi yerel gruplarla iş 
birliği yaparak Taliban’a dönüşmeye çalışabi-
lir. Ancak, Suriye, Afganistan gibi göreli izole 
bir alan değil, bölge devletlerinin etkisi hafife 
alınamaz.

yeni cihazlar deneniyor. Performans ve mali-
yete bağlı olarak tam onay verilmesi ortalama 
beş yılı bulabiliyor. Yeni bir cihazın icadından 
uygulama aşamasına bu kadar uzun zamanda 
geçilmesi, havaalanlarının son teknoloji ürü-
nü cihazlarla doldurulmasının birkaç yıl alabi-
leceğini gösteriyor. Bugün bagaj taramasında 
hala iki boyutlu röntgen cihazlarının kullanıl-
ması, ki bu yolla ancak sınırlı sayıda patlayıcı 
madde tespit edilebiliyor, yolcuların vücudu-
nu milimetrelik dalga teknolojisi ile taramak 
yerine içinden geçilen basit metal dedektör-
lerinin kullanılması buna dayanıyor. Kısacası 
1980’lerden bu yana havaalanı güvenliğinde 
büyük kuantum sıçrayışları yerine sadece ufak 
tefek değişiklikler yaşandı. TSA’nın herhangi 
bir yeni teknolojiye onay vermesi diğer ülkeler 
açısından da yeşil ışık anlamına geliyor. Başta 
Asya’da olmak üzere birçok ülke TSA’nın test-
lerine ve standartlarına dayanıyor. Dünyanın 
neresinde olursanız olun güvenlik kontrolün-
den kısa sürede ve kolayca geçmek yakında 
mümkün olacak gibi görünüyor. 

havaalanlarınDa GüvenliK naSıl DeğişeceK?
hoW the Security at airPortS Will evolve? 

Havaalanı güvenlik önlemleri 
1980’lerden bu yana pek değişime 
uğramadı. Fakat ABD İç Güvenlik 
Bakanlığı yüz tanıma ve biyomet-

rik tarama teknolojisi ile şüpheli yolcuların 
ülkeye girmesini engellemeye çalışıyor. Gü-
venlik kontrollerini kısa sürede aşıp doğ-
rudan uçak biniş noktasına ulaşmak önü-
müzdeki 5-10 yıl içinde mümkün olabilir. 
Havaalanı güvenlik noktalarında güvenlik 
tedbirleri ile hızlı akış arasında iyi bir denge 
kurmak gerekir. Buradaki cihazların gerçek 
tehdit ile yanlış alarmı birbirinden net bir 
şekilde ayırması da önemli. Örneğin balın 
moleküler yapısı sıvı patlayıcılara benze-
yebilir. Bunları ayıracak cihazların yapımı 
konusunda üreticiler önemli değişikliklere 
gidiyor. Ufukta görülen değişikliklerden biri 
şu: Çantaları tarayan eski röntgen aygıtları-
nın yerine çok daha ileri teknoloji kullanan 
bilgisayarlı tomografi tarayıcıları gelebilir. 
Böylece bagajlar kesintisiz olarak tarana-
bilir. Bu teknoloji büyük bagajlar için zaten 
kullanılıyor. Birçok firma bu cihazları küçül-
terek yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Böylece yolcuların diz üstü bilgisayar-
ları veya şeffaf poşetlere koymaları gereken 
sıvı içeren malzemeleri, güvenlik kontrolü 
için çantalarından çıkarmaları gerekmeye-
cek. ABD Ulaşım Güvenlik İdaresi (TSA) bu 
yeni teknolojinin hızla resmi onay alıp ortak 
uygulamaya sokulması için diğer ülkelerle 
temaslarını sürdürüyor. Avrupa ve İsrail, di-
ğer bölgelere göre yeni teknolojiyi daha ça-
buk geliştirip kabul ediyor. 

TSA ayrıca imalatçılar ve havayolları 
gibi özel şirketlerle çalışıp güvenlik tekno-
lojisine “girişimci” bir yaklaşım getirmek 
üzere özel bir birim oluşturdu. TSA, havayolu 
şirketleri ile ortaklık halinde çeşitli hava-
alanlarında yeni teknolojileri parça parça 
deniyor. Örneğin bir bölgede yolcuların bek-
leme süresinin bu şekilde üçte bir oranında 
azaldığı görüldü.

TSA, ABD’de 440 havaalanı ve bagaj-
ları tarama amaçlı 13 bin güvenlik cihazı iş-
letiyor. Bu cihazların ömrü 10-15 yıl oluyor. 
Ömrünü tamamlayan cihazların yerini daha 
ileri teknolojiye sahip olanlar alıyor. Bu tek-
nolojinin denetim ve onayı TSA tarafından 
yapılıyor. Başlangıçta pilot havaalanlarında 

S ecurity precautions at airports 
haven’t changed much since 80’s. 
However, USA’s Department of 
Homeland Security aims to prevent 

suspected passengers to enter the country 
with facial recognition and biometric scanning 
technology. It may be possible to pass through 
security controls in a short time and to reach the 
boarding point directly in the next 5-10 years. 
An appropriate balance should be established 
between security measures taken at airport 
security control points and a faster flow. It is 
important that devices should be able to clearly 
distinguish the real threat and false alarm. For 
example, molecular structure of honey may look 
like liquid explosives. Manufacturers implement 
important modifications on production of such 
devices which will distinguish them. One of 
the modifications sighted on the horizon is that 
computer tomography scanners using cutting-
edge technology may replace outdated x-ray 
devices which scan luggage. Thus, luggage may 
be continuously scanned. This technology has 
been already in use for larger luggage. Many 

companies try to make these devices smaller 
and widespread. 

Thus, passengers won’t have to take out 
their laptops or materials containing liquid 
and which should be put in a transparent bag 
from their luggage for security control. USA’s 
Transportation Security Administration (TSA) 
maintains contact with other countries in 
order to get official authorization for this new 
technology and to put it into common practice. 
Europe and Israel adopts the cutting-edge 
technology faster than other regions.   

Furthermore, TSA has established a 
special unit to work with private companies 
such as manufacturers and airlines and to 
bring an “entrepreneurial” approach to the 
security technology. TSA test the cutting-edge 
technology in parts in various airports under 
a partnership with airlines. For example, it is 
seen that waiting period of passengers has 
decreased by one-third in one region.  

TSA operates 440 airports and 13 
thousand security devices to scan luggage in 
USA. Life span of these devices is 10-15 years. 
Devices that have completed their life span 
are replaced by those possessing the more 
advanced technology. Audit and approval of 
such technology is carried out by TSA. New 
devices are tested first at pilot airports. Final 
approval is granted averagely in five years 
depending on performance and cost. Long 
lasting transition from invention of a new 
device to the implementation stage shows 
that equipping airports with the cutting-edge 
technology devices will take a few years. 
Today, use of two dimensions x-ray devices 
for luggage scanning which are able to detect 
only a limited number of explosive materials 
and use of basic metal detectors that you 
pass through it instead of scanning bodies of 
passengers with millimetric wave technology 
bases on this fact. Briefly, only minor changes 
have occurred in airport security since 80’s 
instead of big quantum jumps.  Approval of 
any cutting-edge technology by TSA means 
a green light for other countries. Many 
countries especially in Asia rely on tests and 
standards of TSA. No matter where you are 
in the world, it seems that it will be possible 
to pass through the security controls in a 
shorter time and easily.  

F ollowing “safe zone” statement of 
USA’s President Donald Trump and 
discussion of Russia’s constitution 

draft which involves autonomy after 
Astana, highly critical developments occurred 
in Idlib in terms of Syria, which didn’t draw 
much attention. Alliance process between 
opposition groups in Idlib which continues 
for a while has acquired a new dimension. 5 
groups lead by the Conquest of Damascus 
Front have been united and declared the 
Conquest of Damascus Movement. On the 
other hand, other groups have declared that 
they joined Ahrar al-Sham. Both structures 
which didn’t clearly opposed to each other 
in the past although they had some local and 
temporary disputes have now become two 
rival groups.   

Since disorganization of forces against the 
regime has generated vulnerability in political 
and operational terms as of the beginning, 
alliance is among the mostly discussed 
matters between rebels for 5 years. However, 
alliances which have been established until 
now have not been carried out as unity of 
groups under one structure. Each alliance 
resulted in new fragmentations and sub-
division of groups.  However, especially in 
recent period, factors such as extension of 
the area controlled by the regime; decrease in 
support provided from abroad and subjected 
to conditions; conflict dynamics weakening 
some groups and some groups/ people who 
lost trust of local population have united 

rebels but on the other hand, resulted in 
fragmentation.  

Dispute of “alliance” was mainly appeared 
between groups domiciled mainly in rural 
areas of Idlib and Aleppo although they are 
spread to other regions of Syria in recent 
period. In the past, groups called Army of 
Conquest which conquered Idlib and advanced 
significantly in Aleppo realized that last stage 
of the war started and they were striving to 
fully unite for months. This alliance involved 
two primary actors: Conquest of Damascus 
Front called formerly as Al-Nusra Front and 
Ahrar Al-Sham. Groups such as Nureddin 
Zengi, Feylak Eş  Şam, Ceyş El Sunne, Şukur 
Eş Şam, Ceyşul Mucahidin, Festakim Union, 
Damascus Front, Ceyşul Islam have become 
part of this process. Although they have 
settled on fighting against the regime, groups 
had very important differences such as 
foreign support, leadership, local relationships 
based on interests as much as their ideological 
differences. However, although their efforts to 
unite have failed in the past, they had never 
been transformed into a structure which 
generates polarization and conflict like today. 

The current process started in the middle 
of January with the conflict between Cundul 
Aksa and various groups and continued with 
mutual intervention of Conquest of Damascus 
Front and Ahrar. Consequently, Liberation 
of Damascus Movement was founded with 
participation of Conquest of Damascus Front, 
Nureddin Zengi, Al Hak Brigade, Ensareddin, 
Ceyş El Sunne as well as large and small groups 
which left Ahrar.  

Al-Nusra forms once again the backbone 
of the group led by Haşim El Şeyh (Ebu 
Cabir) being among former leaders of Ahrar. 
However, weigh of Nusra is not at the forefront 
considering organization and distribution of 
responsibilities. On the other hand, Şukur 
Eş Şam, Ceyşul Mucahidin, Festakim Union, 
Damascus Front and part of Ceyşul Islam have 
participated in Ahrar. Furthermore, many 
small groups leave their current organizations 
and join individually or as small groups in 
either of these two fronts. For example, some 
people being at important positions within 
Ahrar Al-Sham in military and political terms 
joined in Liberation of Damascus Movement. 
Notwithstanding, while Nureddin Zengi has 
joined in Liberation of Damascus Movement, 
some other small groups and people who were 
separated from it have joined in Ahrar and 
even Feylak Eş Şam. Their number increases 
fast and this rapid change will continue in next 
days. 

New balance 
1. Astana Meeting: The issue whether 

Ahrar will attend Astana meeting or not 
became clear at the last moment. Ahrar didn’t 
attend it. However, significant part of groups 
gathering under the roof of Ahrar attended 
the meeting. During Astana meeting and 
preliminary preparatory meetings, one of the 
most discussed issues was the fact that armed 
groups should keep away from Conquest of 
Damascus Front and even declare war against 
it. Although majority of groups didn’t accept 
the idea of fighting directly with Conquest of 
Damascus Front, they have agreed to keep 
away from Conquest of Damascus Front in 
consideration of a process which will result in 
change of the regime. This condition caused 
Conquest of Damascus Front to think that they 
will face a big threat in new future. Besides, this 
issue is clearly stated in foundation statement 
of Conquest of Damascus Movement.    

2. Intelligence Suspicion: Leadership 
of Conquest of Damascus Front is under a 
heavy attack especially as of October 2015. A 
great number of important names were lost 
during operations of USA. It blames groups 
which convey intelligence to USA for these 
operations. Regarding it as a threat in short 
term, it thinks that they are part of operations 
to be performed against it in long term.   

3. Aleppo taken over by the Regime: rebels 
in Aleppo who left the city have changed 
the equation in Idlib. At the beginning, it 
was believed that gathering more regime 
opponents under a single roof would lead to 
further resistance against operations of the 

regime.  However, gathering of these groups 
under a single roof has increased the power 
struggle among them. Although part of 
those who left Aleppo joined the Euphrates 
Shield Operation, many of them stayed in 
Idlib. Besides, the expectation that Idlib will 
be targeted after Aleppo, led many groups 
to come to an agreement with Russia. The 
expectation that loss incurred by rebels will 
continue started to create some fractures 
among parties. Those who want to join in 
the new process have brought local conflicts 
into the forefront to keep their distance with 
Conquest of Damascus Front although they 
are not clearly opposed to them. Conquest of 
Damascus Front wanted to take precautions 
since it thinks that the opposition front will 
get stronger in the event that the process 
continues in this way. Therefore, conflicts 
spread on a larger area and become intensified 
in terms of its nature.     

4. Effect of regional forces: It is known 
that Qatar, Saudi Arabia, Turkey and Western 
countries having influence on other groups 
especially Ahrar put pressure on groups 
supported for various reasons for a while 
to leave Conquest of Damascus Front. This 
pressure reached the highest level along with 
Astana meeting. Besides, the matter “safe 
zone” even partially brought to the agenda 
drew attention of the groups towards the 
need to have a piece of land in their hands. It 
is obvious that a region where Conquest of 
Damascus Front considered equal to Al-Qaida 
exists may not be deemed as a “safe zone” 
by regional states and the West. Therefore, 
any possible safe zone should be cleared of 
Conquest of Damascus Front. This is especially 
an important opportunity in financial terms 
for some groups. 

Considering the new balance of power, it 
looks like index narrowly points out Liberation 
of Damascus Movement for now. First of 

all, number and quality of armed forces it 
gathered together is more powerful than 
Ahrar in terms of organization and armament.  
Secondly, it has succeeded to get support of 
some religious functionaries who are effective 
in the region. Names like Abdullah Muheysini, 
Abdulrezzak El Mehdi, Ebu Haris el Masri ve 
Ebu Yusuf el Hamavi support Liberation of 
Damascus Movement. Their number may 
increase. Thirdly, it has a powerful media 
network. Finally, it is highly supported by local 
people who are opposed to Astana meeting.   

Nevertheless, power of Ahrar shouldn’t 
be underestimated. Groups who are afraid of 
wrath of Liberation of Damascus Movement 
joined in Ahrar. Furthermore, new groups may 
also join in them. In quantitative terms, Ahrar 
alone was among the strongest groups and 
get stronger with new participants. However, 
the factor which makes Ahrar stronger is 
its control at border gates. This provides 
significant income for them. Finally, foreign 
supports may come to help Ahrar at critical 
times. Besides, there are no American, Russian 
and regime warcraft flying on top of Ahrar as 
well. Thus, both have different advantages 
for now and therefore, we may not mention 
about an obvious superiority. However, if the 
tendency to join continues as it was in the first 
days, it wouldn’t be a surprise if Liberation 
of Damascus Movement acquires the power 
which will dominate the area. 

Al- Qaida’s strategy in Syria has been 
shaped in light of its experience in Afghanistan 
until reaching this point today. In one sense, 
Taliban’s role would be played by Ahrar and 
Al-Qaida’s role by Nusra. However, at the 
point reached, this condition has changed. 
Liberation of Damascus Movement may 
strive to be like Taliban by cooperating with 
local groups. However, Syria is not a relatively 
isolated area like Afghanistan and influence of 
regional countries may not be underestimated. 

(BBC)
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Perakendecilerin özellikle son yıllarda 
tüketicinin online alışverişe yönelme-
siyle ciddi kayıplar yaşadığı, herkes 
tarafından bilinen bir gerçek. Peraken-

deciler de bu sorunun çözümünü, yani çareyi tek-
nolojide arıyor. New York’ta Amerikan Ulusal Pe-
rakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen 
perakende fuarının en çok ilgi çeken öğelerinden 
biri, Japon firması Shima Seiki’nin ürettiği Mac 
2XS adlı yazıcıydı. 3 metre genişliğinde, bir metre 
37 santimetre yüksekliğindeki yazıcı, fuardaki bir 
gösteri sırasında bir süveter ‘bastı.’ Üretici firma 
Shima Seiki, yazıcının süveteri örmediğinin, bu-
nun yerine bastığının altını çiziyor. Bunun nedeni, 
Mach 2XS yazıcısı sayesinde süveterin 45 dakika 
gibi son derece kısa bir süre içinde müşterinin 
istediği renkte, istediği stilde, bedenine uygun bi-
çimde bir süvetere kavuşuyor olması.

Teknoloji ve özellikle de 3 boyutlu yazıcılar, 
perakendecilerin günümüzde karşı karşıya kal-
dıkları birçok soruna çare olacak gibi görünüyor. 
Yani diyebiliriz ki perakendecilerin tüketici tek-
nolojisine yatırım yapmaları kısa, orta ve uzun 
vadede son derece etkili sonuçlar verebilir. Örne-
ğin Mach 2XS yazıcısına sahip bir mağaza, müş-
terilerine, bir saatten kısa süre içinde istedikleri 
kıyafetleri hazırlayabilir. Bu da 13-21 yaş arası 
gençlerin yüzde 67’sinin, akıllı telefonlar ve mo-
bil cihazlar devrinde büyümelerine rağmen hala 
online yerine mağaza alışverişini tercih ettiklerini 

alışverişin Geleceğini  
TeKnoloji mi belirleYeceK?

Will the technology  
determine future of ShoPPing? 

Perakendecilerin günümüzde karşı karşıya kaldıkları birçok soruna çare olmaya başlayan 3 boyutlu yazıcılar, artırılmış gerçeklik, dev ekrana 
çevrilen mağaza vitrinleri, hizmetçi robotlar gibi teknolojilerin, geleceğin de alışveriş trendlerini belirleyeceği öngürülüyor. 

gösteren kamuoyu yoklamaları sonuçlarını gören 
birçok perakendeciyi umutlandırıyor.

Perakendecilerin son zamanlarda ilgi gös-
terdiği teknolojilerden biri de kısaca AR olarak bi-
linen augmented reality yani artırılmış gerçeklik. 
Merkezi Londra’da bulunan artırılmış gerçeklik 
firması Ads Reality, fuarda boy gösteren şirket-
lerden biriydi. Şirket fuarda, mağazaların dev 
vitrinlerini ekrana çevirecek bir proje sundu. AR 
Window adlı proje, alışveriş merkezlerindeki ma-
ğazaların camlarında, süper kahramanların ya da 
popüler video oyunlarının tanınmış karakterleri-
nin yansımasını sunuyor. Müşteriler, dev ekrana 
çevrilen mağaza vitrinlerindeki bu yansımaları 
merakla izliyor ve ister istemez mağazalara yö-
neliyor.

Fuarda ayrıca müşteri hizmetleri sunan 
robotlar da tanıtıldı. Robotları üreten New York 
merkezli Autonomous şirketi, mağazalarda kişiye 
özel müşteri hizmeti sunabilmek için robotlardan 
yararlanılabileceğini söylüyor. Robotlar, müşteri 
kaydından, müşterinin alışveriş alışkanlıklarını, 
son bir yıl içinde satın aldığı ürünleri çıkarıyor ve 
bu kayıtlara dayanarak kişiye özel önerilerde bu-
lunuyor. Autonomous şirketi yetkilileri, özellikle 
yapı malzemeleri satılan çok büyük mağazalarda 
müşterilerin aradıklarını bulmakta zorlandıkları-
nı, robotların bu aşamada devreye girerek müşte-
rilere yardımcı olacağını söylüyor.
 (Amerikanın Sesi Rad.)

It is predicted that technologies such as 3 dimensional printers, augmented reality, shop windows turned into giant screens, servant 
robots which started to be solution of many problems faced by retailers today will determine shopping trends of the future.  

 

I t is a known fact that retailers have 
incurred severe losses due to consumers 
who tend towards online shopping in 

recent years. Retailers seek for solution 
of this problem, in other words, the remedy, 
within technology. One of the most attention 
grabbing elements of the retail fair organized by 
the American National Retail Federation in New 
York was the printer Mac 2XS manufactured 
by Japanese company Shima Seiki. The printer 
having a width of 3 meters and a height of one 
meter 37 centimeters ‘printed’ a sweater in a 
show organized during the fair. Manufacturer 
company Shima Seiki underlines the fact that 
printer doesn’t knit the sweater but prints it 
instead. The reason is that customers may 
have their sweaters of any color, style and size 
as demanded in a quite short period up to 45 
minutes thanks to the printer Mach 2XS.   

Technology and especially 3 dimensional 
printers seem like to be a solution for many 
problems faced by retailers today. We may say 
that investment in consumer technology may 
have quite effective results for retailers in short, 
medium and long term. For example, any store 
which has the Mach 2XS printer can prepare 
clothes for its customers in a period shorter 
than one hour as they wish. And this gives 
hope to many retailers who see results of public 
opinion polls showing that 67 percent of young 
people at age 13-21 prefer shopping at stores 

instead of online shopping although they grew 
up in the period of smart phones and mobile 
devices.       

One of the technologies which highly draw 
interest of retailers recently is the augmented 
reality known briefly as AR. Augmented reality 
company Ads Reality whose head office is 
domiciled in London was among companies 
which showed up during the fair. The company 
presented a project which will turn giant 
store windows into screens. The project 
called AR Window enables reflection of super 
heroes or known characters of popular video 
games on store windows at shopping malls. 
Customers curiously watch these reflections 
on store windows turned into giant screens and 
unavoidably, head towards these stores. 

Furthermore, robots providing customer 
services were also introduced during the 
fair. New York based Autonomous company 
manufacturing robots says that stores may 
benefit from robots to provide customized 
customer services. Robots are able to find 
customer’s shopping habits and products 
purchased within the last one year and to give 
customized advices based on customer records. 
Representatives of the Autonomous company 
state that especially in larger stores selling 
building materials, customers have difficulties 
in finding what they seek for and at this point, 
robots step in and tell that they will help 
customers. (Radio Voice of America)    


